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ABSTRAK 

 

 

 

RE-DESAIN KAWASAN TPA BAKUNG DENGAN PENDEKATAN 

ANALOGI ARSITEKTUR MEKANIK 

 

 

Disusun oleh : 

 

 

Adytia Yudi Pratama 

 

 

 

Kawasan TPA Bakung merupakan kawasan pemrosesan sampah akhir skala 

besar yang berada di kota Bandar Lampung. Di lain dari sistem pemrosesan 

sampah pada TPA Bakung belum lah baik, yang mana sistem pemrosesan yang 

baik sangatlah relevan dengan konsep dari TPA itu sendiri agar TPA dapat 

melakukan pengolahan sampah dengan baik dan menghilangkan kesan kumuh 

terhadap kawasan TPA. Hal itu melatar belakangi Re-desain Kawasan TPA 

Bakung dengan menerapkan Analogi Mekanik. Dalam mere-desain metode 

yang digunakan adalah Execute Image Present Test Cycle, metode ini memiliki 

artian menampilkan bentuk desain awal kawasan TPA Bakung dalam bentuk 

analisa, lalu dilakukan evaluasi untuk memberikan informasi dan argumen 

berupa tanggapan dan analisa. Setelah proses itu maka akan menghasilkan 

desain baru dari Kawasan TPA Bakung sesuai dengan Analogi Mekanik, untuk 

mendukung analogi mekanik sendiri akan diterapkan prinsip aritektur antara 

lain, Respect for Site, Respect for User, Working with Climate, Conserving 

Energy and High Performance Building. Redesain Kawasan TPA Bakung 

pendekatan arsitektur mekanik merupakan perancangan yang bertujuan untuk 

menghadirkan fasilitas  pemrosesan akhir sampah dengan fasilitas pengolahan 

pembakaran, daur ulang, dan komposting yang memiliki tujuan untuk 

menyelesaikan masalah penumpukan sampah di kota Bandar Lampung, selain 

itu re-desain juga dilengkapi dengan fasilitas edukasi-rekreasi yang bertujuan 

untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pengolahan sampah.  
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ABSTRACT 

 

 

 

RE-DESIGN OF “KAWASAN TPA BAKUNG” WITH MECHANICAL 

ARCHITECTURAL ANALOGY APPROACH 

 

 

Written by : 

 

 

Adytia Yudi Pratama 

 

 

 

“Kawasan TPA Bakung” is a large waste processin area wich is in the city of 

Bandar Lampung. In the others news, the waste disposal system at Bakung 

landfill is not good enough, which is the applicattion of good system of waste 

disposal is very relevant with the “Kawasan TPA Bakung’s” concept it’s self 

so the waste disposal can do waste processing properly and also get rid of slum 

impresion in landfill area. That thing is the background of the “ Kawasan TPA 

Bakung’s redesign with mevhanical architectural analogy approach. In 

redesigning the method that the writter used is Execute Image Present Test 

Cycle, this method has a meaning to showing the initial design ofBakung’s 

landfill area in the form of analysis, then evaluate to provide information and 

arguments in form of responses and analysis. After that process it will produce 

a new design of Bakung’s landfill area according to mechanical analogy, to 

support the mechanical analogy itself, architectural prinsiples will be applied, 

including, Respect for Site, Respect for User, Working with Climate, 

Conserving Energy and High Performance Bulidning. The redesign of the 

“Kawasan TPA Bakung” with mechanical architectural approach is a design 

that aims to present a final waste processing facility with processing facilities 

for incineration, recycling, and composting which has the aim of solving the 

problem of waste accumulation in the city of bandar lampung, besides the 

redesign is also equipped with educational-recreational facilities which aims to 

provide an understanding to the public about waste management 

  

 

 
Keywords : Redesign, Bandar Lampung Bakung’s landfill area,  

                     Landfill Area, Mechanical Analogy, Green Accesible RoofTop 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi persampahan di Provinsi Lampung termasuk kota Bandar Lampung 

semakin parah. Sepanjang wilayah pesisir teluk Lampung saat ini sudah dikotori 

dengan sampah. Sampah berasal dari masyarakat Lampung yang produksinya 

mencapai 7.200 ton per hari. Menurut Irwan Sihar Marpaung1 yang merupakan  Asisten 

Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, produksi sampah lebih dari 7.200 

ton per hari dari jumlah penduduk sebanyak Sembilan juta jiwa. Sebanyak 3,5 persen 

dibuang ke sungai dan bermuara di laut. 

Menurut Setyawan Batin2 yang merupakan Kepala UPT TPA Bakung, saat ini 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bakung masih menggunakan system Open 

 
1 Mursalin Yasland, Irwan S Marpaung: Produksi Sampah di Lampung Capai 7.200 Ton Per Hari, 
diakses dari https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pv1hk6368, pada tanggal 03 
Maret 2020 pukul 16.45 
2 Kavarino, Setyawan Batin: Sistem Pengolahan Sampah Bandar Lampung Masih Open Dumping, 
https://www.gatra.com/detail/news/451619/milenial/sistem-pengolahan-sampah-bandar-lampung-
masih-open-dumping, diakses pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 16.58 

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pv1hk6368
https://www.gatra.com/detail/news/451619/milenial/sistem-pengolahan-sampah-bandar-lampung-masih-open-dumping
https://www.gatra.com/detail/news/451619/milenial/sistem-pengolahan-sampah-bandar-lampung-masih-open-dumping
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Dumping, dan kedepannya pada 2020 sudah disiapkan menuju system Sanitary 

Landfill, karena jumlah penduduk naik volume sampah juga pasti naik. Sistem Open 

Dumping saat ini hanya sebatas meratakan sampah yang datang menggunakan alat 

berat, namun kedepan system Sanitary Landfill selain diratakan tetapi juga ditimbun 

dengan tanah agar gas metana dari sampah tidak merusak lingkungan.  

Open Dumping adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses 

pemadatan dan penutupan secara berkala, dimana sampah hanya ditumpuk terus 

menerus hingga tinggi tanpa dilapisis dengan lapisan geotekstil atau tanah dan saluran 

lindi. Metode Open Dumping dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan 

sekitarnya dikarenakan timbunan sampah terbuka dapat menimbulkan gangguan 

terhadap lingkungan berupa bau, lalat, pencemaran air, mendorong tumbuhnya sumber 

penyakit, resiko kebakaran cukup besar. Kekurangan dan kelebihan metode Open 

Dumping adalah sebagai berikut : 

1. Kelebihan Open Dumping 

• Teknis pelaksanaan mudah 

• Kebutuhan personil lapangan sedikit 

• Biaya operasi dan perawatan relatif rendah 

2. Kekurangan Open Dumping 

• Pencemaran udara oleh gas, bau dan debu. 

• Pencemaran air tanah oleh air lindi. 

• Resiko kebakaran cukup besar. 

• Mendorong tumbuhnya sarang penyakit 

• Mengurangi estetika lingkungan 

• Lahan tidak dapat digunakan kembali. 
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Idealnya sampah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Agar mampu 

menghasilkan hasil yang lebih baik dan bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bsia 

digunakan Kembali (recycle). Tapi dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala 

dalam system penanganan sampah yang terjadi selama ini, diantaranya : 

A. Sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien dari sumber sampah 

sampai ke tempat pembuangan akhir sampah belum dipilah-pilah, 

sehingga jika ingin menerapkan teknologi lanjutan seperti composting 

ataupun daur ulang diperlukan tenaga untuk proses pemilahan, hal ini 

memerlukan dana dan waktu tambahan. 

B. Pembuangan akhir ke TPA masih dapat menimbulkan masalah, 

diantaranya: 

• Tempat Pembuangan Akhir memerlukan lahan yang besar, 

semakin bertambah jumlah penduduk kota maka akan bertambah 

juga jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Hal ini 

menyebabkan kebutuhan lahan TPA juga bertambah. 

• Dapat bertumbuhnya jenis-jenis bakteri dan bibit  penyakit dan 

mampu menimbulkan bau yang kurang sedap yang akan 

berpengaruh bagi lingkungan sekitarnya.  

Berdasarkan data dari Journal of Natural Resources and Environmental 

Management menyimpulkan penumpukan sampah di Bandar Lampung akan 

berbanding lurus dengan jumlah peningkatan penduduk setiap tahun. Pertumbuhan 
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penduduk Kota Bandar Lampung memiliki presentasi 1.94% pertahun. Dari data yang 

dikeluarkan oleh BPS Provinsi Lampung mengenai hasil sensus penduduk kota Bandar 

Lampung pada tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah penduduk kota Bandar 

Lampung adalah 979.287 jiwa, maka jumlah penduduk kota Bandar Lampung pada 

tahun 2032 akan mencapai angka 1.361.885 jiwa. Hal ini sesuai dengan BAPPENAS 

(2017) yang menyatakan pertumbuhan penduduk kota Bandar Lampung akan 

meningkat dikarenakan dampak pembangunan kota, perkembangan ekonomi dan peran 

kota Bandar Lampung sebagai jalur penghubung antara pulau Sumatra dan Jawa. 

Data diatas akan berbanding lurus dengan penumpukan sampah pada TPA Bakung 

kedepan. Berdasarkan data IPCC 2012 yang menyatakan untuk kota sedang, jumlah 

sampah yang dibuang satu orang penduduk adalah sebesar 0.2 ton/pertahun dan hanya 

80% dari jumlah tersebut yang dibuang ke TPA dan masih cukup banyak sampah padat 

kota yang tidak  terangkut ke TPA Bakung. Hal ini disebabkan oleh sebagian penduduk 

kota Bandar Lampung masih banyak yang membuang atau membakar sampah ke lahan 

kosong atau dihalaman rumah atau sekitar area pemukiman. Selain itu masih ada juga 

sebagian penduduk yang membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya seperti 

sungai, sehingga tidak seluruh sampah terangkut ke TPA Bakung. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berfikir untuk merumuskan 

karakteristik dan kriteria ruang yang sesuai untuk tempat pembuangan akhir yang 

mampu memuat kegiatan seperti pengolahan sampah diantaranya : penampungan 

sampah/bank sampah, pemilahan sampah, pembakaran (incinerate), pembuatan 

kompos (composting), daur ulang sampah dan Energy Recovery. Hal ini bertujuan agar 
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TPA mampu wadah untuk semua kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi 

timbunan sampah.   

Selain itu Tempat Pembuangan Akhir juga harus memiliki fasilitas pendukung 

yang memadai untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah yang baik Sehingga 

dalam perumusan kriteria ruang dalam Re-desain Kawasan TPA Bakung penulis 

menggunakan pendekatan analogi arsitektur mekanik. Penggunaan pendekatan analogi 

arsitektur mekanik pada perumusan kriteria ruang Re-desain Kawasan TPA Bakung 

bertujuan agar rumusan kriteria ruang dan desain pada Re-desain Kawasan TPA 

Bakung dapat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kawasan yang dire-desain.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, permasalahan dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Tempat Pembuangan Akhir Bakung merupakan TPA yang berada di kota 

Bandar Lampung yang belum memiliki system pengolahan sampah yang baik.  

2. TPA Bakung masih menggunakan system Open Dumping yang belum bisa 

menyelesaikan permasalahan timbunan sampah dengan baik. 

3.  Pada rencana re-desain pada Kawasan TPA Bakung terdapat rumusan kriteria 

ruang yang dapat menunjang  system pengolahan sampah yang baik dan 

mengubah area TPA menjadi tempat yang tidak kumuh meliputi : penampungan 
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sampah, pemilahan sampah, pembakaran sampah, komposting, daur ulang 

sampah, dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai edukasi dan rekreasi. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, permasalahan secara khusus 

dirumuskan sebagai berikut; 

1. Bagaimana menjadikan Re-desain Kawasan TPA Bakung sebagai area 

pemerosesan akhir sampah dan edukasi-rekreasi pengolahan dengan 

menerapkan konsep mekanik? 

2. Bagaimana meredesain Kawasan TPA Bakung dengan pendekatan Analogi 

Arsitektur Mekanik yang mengatasi penumpukan sampah yang ada di kota 

Bandar Lampung.? 

 

 

1.4. Tujuan Re-desain 

Dengan melakukan perancangan ini diharapkan penulis dapat mewujudkan 

karakteristik desain, rumusan kriteria ruang dan penataan kawasan pada Re-desain TPA 

Bakung, sebagai tempat pembuangan akhir yang merupakan bentuk dari upaya dalam 

mengatasi isu penumpukan sampah dan Tempat  Pembuangan Akhir yang ada pada 

saat ini. Informasi yang diberikan oleh penulis  dibatasi oleh disiplin ilmu arsitektur 

dan berdasar pada analogi arsitektur mekanik. Sehingga pembaca mampu memahami 
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bagaimana karakteristik desain dan rumusan kriteria ruang yang mampu memenuhi 

beberapa tujuan konsep utama analogi arsitektur mekanik.  

 

 

1.5. Manfaat Re-desain 

Adapun manfaat perancangan ini, antara lain: 

1. Bagi masyarakat 

a) Memberikan desain fasilitas pengolahan sampah yang merupakan solusi 

dari isu penumpukan sampah dan system pengolahan sampah yang belum 

baik saat ini. 

b) Pendekatan analogi mekanik dapat memberi dampak positif dalam hal 

efisiensi pengolahan sampah yang secara tidak langsung akan mengurangi 

penumpukan sampah pada TPS sekitar masyarakat. 

c) Dapat menarik minat masyarakat untuk belajar/edukasi mengenai 

pengolahan sampah. 

d) Dapat menjadi area hijau baru bagi masyarakat sekitar untuk sekedar 

bereksreasi dan bersantai selain belajar atau mengikuti edukasi tentang 

sampah. 

2. Bagi pemerintah 

a) Dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk masalah persampahan dan 

system pengolahan sampah yang baik. 

b) Sebagai salah satu contoh bangunan yang menggunakan energi mandiri 

dari hasil pengolahan sampahnya sendiri. 



8 
 

3. Bagi akademisi 

a) Memberi wawasan tentang system pengolahan sampah, dan referensi 

tentang bangunan pengolahan sampah. 

b) Memberi wawasan tentang penerapan analogi arsitektur mekanik 

 

1.6. Batas dan Lingkup Re-desain 

1. Menghasilkan Re-desain dari sebuah Kawasan TPA Bakung. 

2. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan proses perancangan yang 

dilakukan dalam Re-desain TPA Bakung yang dibatasi oleh ilmu arsitektur, 

terutama yang berkaitan dengan sudut pandang analogi mekanik. 

3. Memberikan hasil analisis kegiatan pengguna, pemilihan site, kebutuhan ruang, 

dan studi bentukan massa bangunan. 

4. Penyampaian skematik desain berupa bentuk grafis visual. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan seminar arsitektur ini adalah : 

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

perancangan, manfaat perancangan,  batasan dan lingkup pembahasan, sistematika 

penulisan dan kerangka pemikiran. 
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BAB II Tinjauan Umum  

Menguraikan pembahasan tentang Re-dedain, Tempat Pembuangan Akhir, 

tinjauan tentang pendekatan analogi arsitektur mekanik, dan studi literatur serta 

preseden dan penjabaran data studi banding. 

BAB III Metode Re-desain 

Menguraikan tata cara analisa karakteristik Re-desain Kawasan TPA, kebutuhan 

desain fasilitas dilakukan pada Re-desain Kawasan TPA. 

BAB IV Anilisis Re-desain 

Menguraikan rangkuman Analisa perencangan secara kesuluruhan untuk 

menghasilkan kebutuhan ruang serta konsep perancangan desain bangunan.  

BAB V Konsep Re-desain 

Menguraikan tentang ide/gagasan/konsep perancangan tapak, arsitektur, struktur, 

konsep utilitas. 

BAB VI Penutup 

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. 
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1.8. Kerangka Pikir  

         

 
 

Gambar 1.1 Diagram Alur Pikir  

Sumber : Olah Data Penulis  



11 
 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Tinjauan Re-desain 

 

Redesain adalah sebuah proses perencanaan dan perancangan kembali 

suatu karya agar tercapai tujuan tertentu (Helmi, 2008)1.  

Redesain merupakan kegiatan perencanaan dan perancangan kembali 

sebuah bangunan sehingga terjadi perubahan fisik tanpa merubah fungsinya 

baik melalui perluasan, perubahan, maupun pemindahan lokasi (John M., 

1990)2.  

Redesain berasal dari bahasa Inggris, yaitu redesign yang memiliki 

arti mendesain Kembali atau perencanaan kembali. Dapat juga berarti menata 

kembali sesuatu yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai mana mestinya 

(Depdikbud, 1996)3  

 
1 Aliyatul Himmah, Skripsi “Perancangan kembali citra muslim fashion center di Malang”     
(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012). 
2 Himmah, Loc.Cit 
3 Himmah, Loc.Cit 
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Redesain adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan 

dimasa depan yang sesuai, melalui suatu tahapan pemilihan (Churchman anad 

Ackolt dalam Irfan, 2002)4. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari teori-teori yang telah 

dijabarkan diatas bahwa proses redesain adalah proses perancangan kembali 

sebuah objek baik berupa bangunan ataupun Kawasan, baik Sebagian ataupun 

keseluruhan tanpa mengubah fungsi aslinya. 

2.2. Tinjauan Gedung Pengolahan Sampah 

2.2.1 Pengertian Gedung 

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di 

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha kegiatan social, budaya, maupun 

kegiatan khusus.5 

Gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran 

besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, 

pertunjukan, olahraga, dan seterusnya.6  

 

 

 
4 Himmah, Loc.Cit 
5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 
6 http://kbbi.web.id/pusat 
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2.2.2 Pengertian Pengolahan/Pengelolaan 

Pengolahan adalah proses, cara, perbuatan mengolah.7 Dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masayarakat dan kualitas 

lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.  

2.2.3 Pengertian Sampah 

Sampah adalah tumpukan dari hasil bebagai macam aktivitas dan 

kegiatan manusisa yang menghasilkan material sisa yang tidak diinginkan. 

Benda sisa yang dibuang tersebut adalah yang biasa disebut sampah. Sampah 

bisa menjadi masalah serius karena memiliki sifat yang merugikan bagi 

makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya akan tetapi sampah juga bisa 

bermanfaat apabila diolah dengan benar.  

Berdasarkan SK SNI 19-2454 92002: 1), sampah adalah limbah yang 

padat yang terdiri dari zat organic dan anorganik yang dianggap tidak berguna 

lagi dan terus dikelola agar tidak berbahaya bagi lingkungan. 

Berikut merupakan penjelasan mengenai pengertian sampah dari berbagai 

sumber : 

a) Sampah secara umum adalah material yang dibuang sebagai sisa 

hasil produksi industri maupun rumah tangga. Sesuatu yang 

 
7 http://kbbi.web.id/pusat 
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dihasilkan dari hewan, tumbuhan dan manusia yang tidak terpakai 

berpotensi untuk menjadi sisa material buangan, sisa material tersebut 

dapat berupa zat cair, padat, maupun gas yang nantinya akan dibuang 

ke  alam. 

b) Sampah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia 

atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat 

organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai 

yang dianggap sudah tidak bergunna lagi dan dibuang ke lingkungan. 

c) Sampah menurut WHO adalah barang yang berasal dari kegiata 

manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak 

disenangi, ataupun yang dibuang. 

2.2.4 Jenis Sampah 

  Limbah sisa yang dibuang ke alam dapat berupa benda padat, semi-

padat, cair, maupun gas yang berasal dari industry atau rumah tangga. Tidak 

hanya dari dua tempat itu, limbah buangan juga berasal darictempat-tempat 

seperti rumah sakit, pertanian, perternakan, perkatoran, pasar, dan berbagai 

tempat lain. 

Sampah dibagi menjadi dua berdasarkan sifat, yaitu : 

• Sampah Organik merupakan bahan buangan yang berasal 

dari hasil produk berbahan dasar hayati yang dengan mudah 

akan terdegradasi oleh mikroorganisme atau mikroba. Proses 

degradasi oleh mikroorganisme berlangsung secara alami. 
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Contoh sampah jenis ini bahan buangan yang berasal dari 

dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun, 

dan ranting. Tempat yang menyumbang banyak sampah 

organik adalah pasar tradisional yang menghasilkan bahan 

buangan berupa sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 

• Sampah Anorganik merupakan buangan yang berasal dari 

hasil produk berbahan dasar non-hayati baik berupa produk 

sintetik maupun hasil pengolahan bahan tambang. Bahan besar 

jenis ini sebagian besar tidiak dapat dengan mudah 

terdagradasi oleh mikroorganisme di alam dan membutuhkan 

waktu lama untuk dapat teruraikan sepenuhnya. Beberapa 

sampah organik dapat berupa produk yang sudah tidak 

terpakai yang berbahan dari plastic, kaca, keramik, logam dan 

sebagainya. 

 

2.2.5 Klasifikasi Sampah 

A. Berdasarkan karakteristik sampah di klasifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Garbage, adalah sampah yang dapat terurai. Sampah ini 

merupakan hasil sisa pengolahan dari makanan baik dari 

restoran, hotel, dan rumah tangga. 

2. Rubbish, adalah sampah yang mudah terbakar ataupun yang 

tidak. Sampah ini berasal dari perkantoran dan 

perdangangan. 
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3. Ashes, adalah hasil dari sisa pembakaran seperti abu rokok, 

hasil pembakaran sampah padi, dan pembakaran sampah 

tebu. 

4. Large Waste, yaitu berupa barang atau puing-puing sisa dari 

hancuran bangunan. Seperti pipa, kayu, batu bata, perabot 

rumah dll. 

5. Dead animals, adalah sampah yang berupa bangkai dari 

hewan yang mati. 

6. Sewage Treatmen process solids adalah pengendapan 

kotoran atau sampah. 

7. Industrial solid wate, adalah sampah yang berasal dari 

aktivitas industry atau buangan pabrik seperti, bahan-bahan 

kimia cat, bahan ledak. 

8. Mining waste, adalah sampah sisa dari tambang seperti loga, 

batu bara, bijih besi. 

9. Agricultur waste, adalah sisa sampah darri pupuk kendang, 

atau hasil panen lainnya. 

(Laurent Hodges, 1976: 280-281) 

B. Berdasarkan jenis atau zat kimia yang terkandung dalam sampah 

di klasifikasikan sebagai berikut : 

1. Sampah organik, adalah sisa makanan, daun, sayur dan buah. 

2. Sampah anorganik, adalah sisa logam, pecah-belah dan 

plastic. 

(Wahid Iqbal dan Nurul C, 2009: 275-276). 
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C. Berdasarkan sifatnya sampah di klasifikasikan menjadi 4 macam, 

yaitu : 

1. Sampah yang mudah terurai dan membusuk (degradable 

waste). 

2. Sampah yang sukar membusuk dan terurai (non-degradable 

waste). 

3. Sampah yang mudah terbakar (combustible). 

4. Sampah yang tidak mudah terbakar (non-combustible). 

 

2.2.6 Dampak Buruk Sampah 

  Sampah yang dibuang ke alam secara terus menerus akan 

menimbulkan penumpukan sampah dan berbagai permasalahan seperti aroma 

tidak sedap, penyakit, dan banjir. 

Berikut merupakan dampak buruk yang bisa dihasilkan oleh sampah :  

• Dampak Secara Umum sampah yang dibuang di sembarang tempat 

akan menimbulkan lingkungan kotor dan tidak enak dipandang. Selain 

itu, bau busuk yang dihasilkan oleh tumpukan sampah juga akan 

membuat lingkungan sekitarnya jadi tidak nyaman. 

• Dampak Kesehatan limbah sampah juga bisa berdampak buruk bagi 

kesehatan akibat dari tumpukan sampah yang cocok untuk 

berkembangbiak organisme penyebab penyakit dan menarik perhatian 

hewan dan serangga. Hewan yang menyukai tempat tersebut akan 

menjadi salah satu perantara pembawa penyakit pada manusia. 
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Manusia yang hidup atau tinggal disekitar tempat sampah yang 

menumpuk memiliki potensi besar terserang penyakit.  

• Dampak Lingkungan limbah sampah juga dapat membawa dampak 

buruk terhadap lingkungan sekitar. Cairan sisa buangan yang masuk 

ke perairan atau selokan akan berujung mencemari air sungai dan 

makhluk hidup di dalamnya. Hal tersebut akan menyebabkan 

gangguan terhadap ekosistem perairan, limbah kimia yang dibuang ke 

perairan juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan ekosistem. 

Proses terurainya cairan kimia yang membutuhkan waktu cukup lama 

di dalam aiar akan menghasilkan asam organic sehingga menimbulkan 

aroma tidak sedap. Beberapa kondisi buangan bahan kimia dengan 

konsentrasi tinggi akan menimbulkan ledakan jika terdapat api yang 

menyulutnya. 

• Dampak Terhadap Tanah sampah yang menumpuk juga akan 

menyebabkan sejumlah permasalahan terhadap tanah. Derajat 

keasaman tanah atau pH akan berubah akibat hujan asam yang terjadi 

akibat aktivitas industry. Penggunaan bahan kimia pada sektor 

pertanian juga akan berdampak pada makhluk hidup yang berada 

permukaan ataupun dalam tanah sehingga keseimbangan ekosistem 

akan terganggu. 

• Dampak Sosial Ekonomi limbah sampah juga dapat mengakibatkan 

dampak buruk lainnya seperti, perubahan keadaan social dan ekonomi 

masyarakat. Tempat penampungan yang tidak efektif akan 

menyebabkan penyakit pada masyarakat sekitarnya. Penyakit yang 
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ditimbulkan tidak jarang memerlukan perawatan intensif dari dokter. 

Hal itu akan berpengaruh pada masalah pembiayaan perawatan. 

• Dampak Bencana Membuang sampah pada sungai secara terus 

menerus juga akan menimbulkan tersumbatnya aliran sungai. 

Penumpukan tersebut akan menghambat aliran air sehingga tinggi 

muka air akan meningkat secara perlahan. Jika saluran iar tidak lagi 

dapat menampung maka air akan meluap dan menyebabkan banjir. 

2.2.7 Penyakit Akibat Sampah 

  Sampah yang menumpuk akan mendatangkan permasalahan 

kesehatan masayarakat sekitar. Mikroorganisme yang hidup di tumpukan 

sampah tersebut akan dengan mudah tersebar melalui berbagai perantara, 

termasuk lalat. Mikroorganisme dapat dari berbagai jenis mulai dari parasit, 

bakteri, maupun virus. 

          Bakteri yang berkembang biak pada lingkungan kotor dapat 

menyebabkan penyakit serius. Penyakit yang disebabkan bakteri sebagian 

besar akan menyebabkan sakit perut terus menerus. Penyakit lain yang 

ditimbulkan adalah demam tifoid, kolera, tetanus dan shigellosis. 

Mikroorganisme lain penyebab penyakit akibat banyak sampah adalah virus. 

2.2.8 Pengelolaan/Pengolahan Sampah 

  Pengelolaan/Pengolahan sampah merupakan salah satu kegiatan 

untuk mengurangi dampak negative tumpukan sampah terhadap lingkungan, 

kesehatan, maupun estetika. Kegiatan pengelolaan ini meliputi pengumpulan, 

pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan benda sisa. 

Pengelolaan ini juga bertujuan untuk memulihkan sumber daya alam. 
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                Pengelolaan yang baik akan mengubah sampah ini menjadi material 

yang memiliki nilai ekonomis maupun menjadi material yang tidak 

membahayakan lingkungan hidup. Pengelolan sampah bisa dilakukan dari hal 

yang sederhana seperti pengelolaan limbah rumah tangga. Pengolahan 

sampah yang benar dapat membantu menekan dampak negatif terhadap 

lingkungan sekitar.  

                 Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh dan berkesinambungan dari pihak pengelola dalam mengurangi 

dan menangani sampah yang dibuang (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah). 

                 Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. 

                 Upaya yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan 

sampah dapat dimulai dari sumber sampah tersebut yaitu dengan penerapan 

prinsip 4R yaitu mengganti (replace), mengurangi (reduce), mendaur ulang 

(recycling), dan memakai Kembali (reuse). (Wahid Iqbal dan Nurul C, 2009: 

349). 
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2.3 Tinjauan Umum Tempat Pembuangan Akhir 

2.3.1 Pengertian Tempat Pembuangan Akhir 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan 

terakhir bagi sampah-sampah yang berada pada daerah atau kota tertentu. 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat juga didefinisikan sebagai tempat 

penimbunan atau pemrosesan sampah yang diangkut dari tempat sampah 

sementara (TPS) sekitar sehingga tidak menggangu lingkungan. 

Menurut SNI 03-3241-1994, tempat pembuangan akhir (TPA) adalah 

sarana fisik berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah berupa 

tempat yang digunakan untuk mengkarantina sampah kota secara aman. 

Dalam pelaksanaan fungsinya TPA butuh ditunjang dengan sarana 

dan prasarana yang baik, antara lain: 

a) Prasarana jalan 

Prasarana jalan sangat dibutuhkan dalam pengoprasia TPA. 

Semakin baik kondisi TPA akan berpengaruh pada lancarnya 

kegiatan dalam kata lain lebih efisien. 

b) Prasarana drainase 

Drainase memiliki fungsi untuk mengendalikan aliran 

limpasan air hujan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir aliran air 

yang masuk ke timbunan sampah. Semakin sedikit rembesan air 

hujan yang masuk pada timbunan sampah semakin sedikit pula air 

lindi yang dihasilkan. Pada umumnya drainase penahan ini dibangun 

mengelilingi blok atau area penimbunan sampah. Untuk lahan 
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penimbunanyang sudah ditutup tanah drainase ini berfungsi sebagai 

penangkap air hujan yang jatuh diatas timbunan tersebut, maka dari 

itu kemiringan timbunan tanah juga harus dijaga kemiringannya 

agar mengarah pada saluran drainase. 

c) Fasilitas penerimaan 

Pada TPA harus ada tempat pemeriksaan sampah yang 

datang, pencatatan data dan pengaturan kedatangan truk sampah, 

fasilitas itu disebut dengan fasilitas penerimaan. Pada umumnya 

fasilitas ini berupa pos pengendali di pintu masuk dan keluar TPA. 

d) Lapisan kedap air 

Lapisan kedap air memiliki fungsi untuk mencegah 

rembesan air lindi yang terkumpul di dasar TPA ke dalam lapisan 

tanah dibawahnya. 

e) Lapisan pengaman gas 

Pada TPA biasanya terjadi pembentukan gas, gas tersebut 

berupa karbondioksida dan methan. Kedua gas itu memiliki 

pengaruh yang besar dalam pemanasan global. maka dari itu perlu 

melakukan pengendalian gas tersebut agar tidak bebas lepas ke 

atmosfer. Pemasangan pipa-pipa ventilasi agar gas dapat keluar dari 

timbunan sampah pada titik tertentu bisa menjadi solusi 

permasalahan. Kualitas tanah penutu TPA juga berpengaruh, jika 

kondisi tanah penutup memiliki banyak rekahan dapat menyebabkan 

gas lebih mudah bebas ke udara. Pengolahan gas methan dengan 
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cara pembakaran sederhana dapat menurunkan resiko pada 

pemanasan global. 

f) Fasilitas pengaman lindi 

Lindi adalah air yang terkumpul dalam timbunan sampah 

yang melarutkan banyak senyawa yang ada sehingga memiliki 

tingkat pencemaran, khususnya zat organic. Lindi dapat menjadi 

penyebab pencemaran air, baik itu air tanah ataupun permukaan. 

Sehingga diperlukan penanganan yang baik. 

g) Alat berat 

Pada proses pengolahan sampah dibutuhkan alat berat untuk 

memudahkan pekerjaan di TPA. Alat berat yang digunakan biasanya 

berupa bulldozer, excavator dan loader. Masing-masing alat 

memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam 

pengoprasiannya. 

h) Penghijauan 

TPA juga membutuhkan penghijauan bukan saja untuk 

memenuhi nilai estetika lingkungan, tetapi juga sebagai buffer zone 

untuk mencegah bau dan lalat yang berlebih. 

i) Fasilitas penunjang 

Fasilitas penunjang seperti pemadam kebakaran, mesin 

pengasap, kesehatan dan keselamatan kerja juga perlu diadakan 

untuk menunjang aktivitas TPA. 

Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) perlu memerhatikan beberapa hal sesuai dengan keputusan 
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Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Persyaratan Pemukiman 

Depeartemen Kesehatan nomor 281 tahun 1898 tentang persyaratan 

pengolahan sampah yaitu : 

1. Dalam upaya mencapai derajat Kesehatan yang mendasar 

adalah pengelolaan sampah yang baik dan memenuhi syarat 

Kesehatan. 

2. Dalam pengelolaan sampah dari awal sampai fase 

pembuangan akhir harus bisa melindungi masyarakat dari 

kemungkinan gangguan Kesehatan. 

Lampiran keputusan Dirjen tersebut menjelaskan pula persyaratan 

Kesehatan pengelolaan sampah untuk pembuangan akhir sampah, yaitu : 

1. Lokasi untuk TPA harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, 

binatang pengerat bagi pemukiman terdekat (minimal 

jarak 3 km). 

b) Tidak menjadi sumber pencemar air baku untuk minum 

dan jarak sedikitnya ada 200 meter dan perlu 

memperhatikan struktur geologi setempat. 

c) Tidak terletak pada area banjir. 

d) Tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi. 

e) Tidak menjadi sumber bau, kecelakaan serta 

memperhatikan aspek estetika. 
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f) Jarak dari bandara tidak kurang dari 5 km. 

2. Pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut:  

a) Diupayakan agar lalat, nyamuk, tikus, kecoa tidak 

berkembang biak dan tidak menimbulkan bau.  

b) Memiliki drainase yang baik dan lancar. 

c) Leachate harus diamankan sehingga tidak menimbulkan 

masalah pencemaran. 

d) TPA yang digunakan tidak membuang bahan beracun dan 

berbahaya, lokasinya harus diberi tanda khusus dan 

tercatat di Kantor Pemda. 

e) Dalam hal tertentu jika populasi lalat melebihi 20 ekor per 

blok gril atau tikus terlihat pada siang hari atau nyamuk 

Aedes, maka harus dilakukan pemberantasan dan 

perbaikan cara-cara pengelolaan sampah. 

3. TPA yang sudah tidak digunakan : 

a) Tidak boleh untuk pemukiman 

b) Tidak boleh mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. 

Aboejoewono (1985:89) menjelaskan secara sederhana tentang 

tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah. Terdapat 

tiga tahapan proses kegiatan pengelolaan sampah, yaitu : 

1. Pengumpulan 

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah 

dari tempat asalnya sampai ketempat pembuangan sementara 



26 
 

menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan 

fasilitas penunjang seperti tong sampah, bak sampah, peti 

kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat 

pembuangan sementara (TPS/Dipo). Untuk melakukan 

pengumpulan (tanpa pemilahan), umumnya melibatkan 

sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode 

waktu. 

 

2. Pengangkutan 

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas penunjang berupa alat transportasi 

tertentu menuju pembuangan akhir. Pada tahap ini juga 

melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu untuk 

mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara 

(TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA). 

 

3. Pembuangan akhir/pengolahan 

Tahapan pembuangan akhir sampah akan mengalami 

pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis 

sampai dengan selesai seluruh proses. Daniel (1985:17) 

mengemukakan bahwa ada dua proses pembuangan akhir, 

yaitu: open dumping (penimbunan secara terbuka) dan 

sanitary landfill (pembuangan secara sehat). Pada system 

open dumping, sampah akan ditimbun diarea tertentu tanpa 
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membutuhkan tanah penutup, sedangkan pada sistem 

sanitary landfill sampah ditimbun secara berkala dengan 

selang-seling santara lapisan sampah dan lapisan tanah 

sebagai penutup. 

2.3.2 Metode Pengelolaan Sampah Akhir 

Menurut Wahid Iqbal dan Nurul C. 92009: 279-280) tentang tahap 

pengelolaan dan pemusnahan sampah dilakukan dengan 2 metode: 

a) Jenis metode yang memuaskan 

• Metode Sanitary Landfill, yaitu pemusnahan sampah dengan 

cara membuat lubang cekung di tanah kemudaian sampah 

dimasukan dan di timbun dengan tanah sebagai lapisan 

penutup lalu dipadatkan. Cara ini memiliki persyaratan yang 

harus disediakan seperti tempat yang luas, tersedia tanah untuk 

lapisan penimbun, dan alat-alat berat. 

• Inceneration (dibakar), yaitu pemusnahan sampah dengan 

cara dibakar dalam tungku pembakaran khusus. sistem ini 

menghasilkan produk akhir berupa logam dan uap yang dapat 

dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari 

penggunaan alat ini adalah:  

a) Mengurangi volume sampah sampai dengan 75% - 80% 

dari sumber tanpa proses pemilahan. 

b) Abu atau kerak dari sisa pembakaran cukup kering dan 

bebas dari oembusukan dan bisa langsung dibawa ke 
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tempat penimbunan pada lahan kosong, rawa ataupun 

daerah rendah sebagai bahan pengurug. 

c) Padan instalasi yang cukup besar dengan kapasitas 300 

ton/hari, dilengkapi dengan pembangkit listrik sehingga 

energy listrik (sekitar 96.000 MWH/tahun) yang dapat 

dimanfaatkan untuk menekan biaya proses (Dinas 

Kebersihan DKI Jakarta, 1985). 

• Composting,  yaitu mengelola sampah menjadi pupuk 

kompos dan pengeuat struktur tanah. Khususnya sampah 

organik. 

• Recycling (daur ulang), yaitu mengolah sampah yang masih 

memiliki potensi, seperti: kertas, plastic, logam dan kaca. 

b) Jenis metode yang kurang memuaskan 

• Metode open dumping, yaitu system pembuangan sampah 

yang dilakukan secara terbuka. Hal ini akan menyebabkan 

tumpukan sampah yang menggunung dan resiko pengumpulan 

air lindi yang tinggi, menimbulkan aroma yang kurang sedap, 

menjadi sumber penularan penyakit terlebih dari sampah 

organic yang membusuk. 

• Metode dumping in water, yaitu pembuangan sampah 

kedalam air. Hal ini dapat mengganggu rusaknya ekosistem 

air. Air akan tercemar, mengalami perubahan warna dan 

menimbulkan sumber penyakit yang menular melalui 

perantara air (water borne disease) 
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• Metode burning on premises (individual inceneration), yaitu 

pembakaran sampah yang dilakukan di rumah-rumah tangga. 

c) Metode pada TPA Bakung belum baik/memuaskan 

• Alasan metode pengolahan pada TPA Bakung belum 

baik/memuaskan adalah, seperti yang sudah dibahas 

mengenai TPA Bakung sudah didirikan dari tahun 1994 dan 

masih beroprasi hingga sekarang dan masih menggunakan 

system pengolahan sampah open dumping, TPA Bakung 

memiliki luasan sebesar 14 Ha. Seperti yang diketahui dari  

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-

2030 yang berlokasi pada Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kelurahan Bakung. Sistem open dumping tentunya akan 

menyebabkan kelebihan muatan (overload) pada TPA 

Bakung, dari mana bisa menyimpulkan itu, kelebihan yang 

terjadi di TPA Bakung didapat dari sumber timbulan sampah 

yang dihasilkan oleh kecamatan atau dinas yang ada di Kota 

Bandar Lampung. Jika diketahui sumber tumpukan sampah 

banyaknya dari sector pemukiman maka dapat dihitung satuan 

timbulan sampah dengan rumus berikut : 

Untuk melihat satuan timbulan sampah yang dihitung 

berdasarkan jumlah timbulan sampah permukiman (liter atau 

kg/orang/hari) di Kota Bandar Lampung maka akan dihitung 
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dengan menggunakan rumus (Model Pengelolaan 

Persampahan Perkotaan: 

Satuan timbulan sampah = 

Timbulan Sampah Kota

Jumlah Penduduk Administrasi Kota 

Daya tampug sampah adalah kekuatan TPA Bakung untuk 

menampung sampah yang ada di Kota Bandar Lampung yang 

dihitung dari : 

Prediksi jumlah penduduk adalah memperkirakan jumlah 

penduduk pada tahun yang akan datang dengan mengacu pada 

pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. 

Untuk memprediksikan jumlah penduduk pada tahun yang 

akan datang digunakan rumus metide persamaan geometrik : 

(Uswatun Khasanah, 2004) 

Pn = Pa (1+r)n 

Keterangan : 

Pn = jumlah penduduk pada tahun proyeksi. 

Pa = jumlah penduduk pada tahun awal proyeksi. 

r = rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun (%) 

n = selang waktu proyeksi (tahun) 

Prediksi jumah sampah adalah memperkirakan jumlah sampah 

pada tahun yang akan datang dengan mengacu pada 

pertumbuhan jumlah sampah pada tahun-tahun yang 

sebelumnya. Untuk memprediksi jumlah sampah pada tahun 

yang akan datang datang digunakan regresi linier, yaitu : 
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Keterangan :  

Xi = jumlah penduduk 

Yi = jumlah sampah 

Y  = A+BX 

 

Kapasitas daya tampung TPA adalah besarnya volume 

(sampah+tanah timbunan) yang dapat ditampung suatu TPA 

atau usaha yang yelah dilakukan TPA dalam menampung 

volume sesuai dengan volume lahan TPA yang direncanakan 

untuk penimbunan sampah tersebut. Untuk menghitung 

volume rencana digunakan rumus: Model Pengelolaan 

Persampahan Perkotaan. 

 

Kapasitas daya tampung TPA + L TPA x t rencana. 

Keterangan : 

L = Luas lahan TPA yang tersedia. 

t rencana = tinggi timbunan yang direncanakan. 

 

Hasil perhitungan volume timbulan sampah di Kota Bandar 

Lampung adalah 3.083 m3/hari. Dari 3.083 m3 timbulan 

sampah yang terangkut ke TPA adalah sebesar 2.096 m3,  
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sehingga masih menyisakan sampah sebesar 0.987 m3 yang 

tidak terangkut ke TPA. 

Kapasitas daya tampung TPA pada tahun 2015 : 

Luas lahan TPA = 14 Ha = 140.000 m2 

Tinggi timbunan rencana = 10 m 

Umur rencana = 20 tahun 

Factor padat = 1,5 ton/m3 

Volume daya tampung TPA yang direncanakan : 

= 140.000 m2 x 10 m = 1.400.000 m3 

Daya tampung yang sudah direncanakan oleh TPA Bakung 

untuk 20 tahun, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2015 

adalah : 

Kapasitas daya tampung tahun 1996 – 2015= 

Σsampah tahun 1996 -2015 

= 2.580.848 ton 

=  
2.580.848

1.5
 

= 1.713.898 m3  

Tinggi timbunan pada tahun 2015 : 

=  
1.713.898

140.000
 

= 12.2 m 

Sisa daya tampung pada tahun 2015:  

= 1.400.000 m3 – 1.713.898 m3 

= -313.898 m3 

Dapat disimpulkan dari tahun 1996 higga tahun 2015 (20 

tahun) kapasitas daya tampung TPA Bakung diprediksi adalah 

sebesar 1.713.898 m3, sehingga pada tahun 2015 TPA Bakung 
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sudah kelebihan muatan (overload) dengan kekurangan daya 

tampung sebesar 313.898 m3 dengan tinggi timbunan 12.2 

meter. 

Kapasitas daya tampung TPA pada tahun 2020 : 

Luas lahan TPA = 14 Ha = 140.000 m2 

Tinggi timbunan rencana = 10 m 

Umur rencana = 20 tahun 

Factor padat = 1,5 ton/m3 

Volume daya tampung TPA yang direncanakan : 

= 140.000 m2 x 10 m = 1.400.000 m3 

Daya tampung yang sudah direncanakan oleh TPA Bakung 

untuk 20 tahun, mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2020 

adalah : 

Kapasitas daya tampung tahun 2001 – 2020= 

Σsampah tahun 2001 - 2020 

= 4.025.070 ton 

=  
4.025.070

1.5
 

= 2.683.380 m3  

Tinggi timbunan pada tahun 2020: 

=  
2.683.380

140.000
 

= 19.2 m 

 

Sisa daya tampung pada tahun 2020 : 

= 1.400.000 m3 – 2.683.380 m3 

= -1.283.380 m3 
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Dapat disimpulkan dari tahun 2001 higga tahun 2020 (20 

tahun) kapasitas daya tampung TPA Bakung diprediksi adalah 

sebesar 2.683.380 m3, sehingga pada tahun 2020 TPA Bakung 

sudah kelebihan muatan (overload) dengan kekurangan daya 

tampung sebesar 1.283.380 m3 dengan tinggi timbunan 19.2 

meter. 

Dari data diatas dapat disimpul kan bahwa system pengolahan 

sampah open dumping bukanlah metode pengolahan sampah 

yang memuaskan, sehingga membangun/merencanakan 

pembangunan Gedung Pengolahan Sampah pada TPA Bakung 

(incinerator) bisa menjadi solusi yang baik. 

Kenapa incinerator bisa menjadi solusi yang baik, padahal 

membutuhkan biaya (cost) yang mahal, karena jika dilihat di 

area sekitar TPA Bakung, TPA Bakung di kelilingi oleh 

perbukitan. 

 

Gambar 2.1. Posisi TPA Bakung 

Sumber : google earth 
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Dapat dilihat dari konsisi TPA Bakung pada area barat, 

selatan, dan timur semuanya dikelilingi oleh perbukitan, yang 

mana biaya untuk membuka lahan atau perataan bukit untuk 

dijadikan lahan tambahan utuk TPA Bakung juga tentunya 

akan mengeluarkan biaya (cost) yang tidak murah juga. 

 

Gambar 2.2. Posisi bukit sebelah barat 

Sumber : google earth 

 

 

Gambar 2.3. Posisi bukit sebelah selatan dilihat dari  

Jl. Umbul Kunci 

Sumber : google earth 

 

Pada bagian utara TPA Bakung dalam radius 900 m sudah 

terdapat perkebunan dan pemukiman warga bakung. 
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Dasar itu yang menjadikan incinerator menjadi solusi yang 

baik untuk TPA Bakung dibangdingkan harus membuka dan 

meratakan bukit-bukit sekitar untuk lahan baru, tapi sistem 

pengolahan sampahnya tidak diubah, yang akan berujung 

terjadinya penumpukan dan over kapasitas sampah pada TPA 

Bakung. 

2.4 Tinjauan Umum Penataan Kawasan 

2.4.1 Pengertian Penataan 

Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, 

penyusunan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online 2016). 

2.4.2 Pengertian Kawasan 

Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu, seperti 

tempat tinggal, pertokoan, industry, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesi (KBBI) versi online, 2016). 

2.4.3 Pengertian Penataan Kawasan 

Penataan Kawasan adalah salah satu upaya yang diselenggarakan 

pada suatu wilayah dan dilakukan bersamaan dengan upaya menciptakan 

suatu system yang komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di 

Kawasan, dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.  

2.4.4 Ketentuan Umum Kawasan TPA sampah 

Dalam re-desain Kawasan TPA Bakung, sebelumnya harus 

mengetahui masuk kedalam tipologi TPA sampah apakah Kawasan TPA 

Bakung ini nantinya. Sebelumnya apakah Tipologi TPA Sampah, menurut 

Permen PU No 19 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENATAAN RUANG 
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KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH 

adalah  penataan ruang Kawasan sekitar TPA sampah terdapat 3 (tiga) 

tipologi TPA sampah, yaitu: 

• TPA Sampah Baru 

TPA Sampah baru terdiri atas: 

a. TPA sampah yang sedang direncanakan 

b. TPA sampah yang belum beroperasi 

Sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan TPA sampah8, tipologi TPA 

sampah ini disyaratkan sudah memiliki penyangga. 

• TPA Sampah Lama 

TPA Sampah lama merupakan TPA sampah yang sudah beroperasi dan 

masih digunakan sampai periode waktu tertentu. TPA sampah lama 

terdiri atas: 

a. TPA sampah lama yang belum memiliki penyangga 

b. TPA sampah lama yang sudah memiliki penyangga 

 

• TPA Sampah Pasca Layan 

TPA Sampah pasca layan merupakan TPA sampah yang sudah selesai 

masa operasinya tetapi masih dimanfaatkan untuk kegiatan lain: 

a. Penambangan sampah untuk diolah menjadi kompos 

b. Pengolahan sampah menjadi energi 

c. Rekreasi, olahraga, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

 
8 SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan PP No. 16       
Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 



38 
 

Dari penjabaran tentang Tipologi TPA Sampah diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Re-desain Kawasan TPA Bakung nantinya akan masuk 

pada Tipologi TPA Sampah pasca layan, dimana Kawasan TPA Bakung akan 

berubah dari system lahan urug menjadi system insinerasi atau pembakaran 

dimana didalamnya juga terdapat aktifitas pemilahan sampah untuk 

komposting dan daur ulang, serta terdapat sarana edukasi dan rekreasi serta 

RTH sebagai zona penyangga TPA Bakung dengan Kawasan luar TPA 

nantinya.    

2.4.5 Kawasan Sekitar TPA Sampah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 

dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, zona TPA sampah dikategorikan 

sebagai zona khusus dalam zona budi daya. Zona TPA sampah meliputi : 

a. Subzona inti yang terdiri atas lahan urug dan penyangga 

b. Subzona penyangga 

c. Subzona budi daya terbatas. 

Kawasan sekitar TPA sampah yang diatur dalam Pedoman ini terdiri 

atas subzona penyangga dan/atau subzona budi daya terbatas.  

2.4.6 Penetapan Kawasan Sekitar TPA Sampah 

Penetapan Kawasan sekitar TPA sampah dipengaruhi oleh TPA 

sampah dari system pengelolaan sampah yang digunakan. 
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Gambar 2.4. Penetapan Kawasan Sekitar TPA Sampah 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 

 

TPA dengan system pengelolaan LUT (Lahan Urug Terkendali) 

diperlukan subzona budi daya terbatas karena masih terdapat kemungkinan 

potensi bahaya sampah diluar subzona penyangga. TPA dengan pengelolaan 

LUS (Lahan Urug Saniter) hanya memerlukan subzone penyangga, namun 

disarankan untuk tetap memiliki subzona budi daya terbatas. 

Penetapan Kawasan sekitar TPA sampah berdasarkan system 

pengolahan sampah dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Untuk TPA sampah dengan system pengelolaan LUT, maka Kawasan 

sekitar TPA sampah terdiri atas subzona penyangga dan subzona budi 

daya terbatas.  
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Gambar 2.5. Penetapan Kawasan Sekitar TPA Sampah pada TPA 

Sampah dengan Sistem Pengelolaan LUT 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 
 

b. Untuk TPA sampah dengan system pengelolaan LUS, maka Kawasan 

sekitar TPA sampah hanya berupa subzona penyangga, karena subzone 

budi daya terbatas tidak diperlukan.  
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Gambar 2.6. Penetapan Kawasan Sekitar TPA Sampah pada TPA 

Sampah dengan Sistem Pengelolaan LUS 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 

 

2.4.7 Fungsi Subzona  

Subzona penyangga berfungsi untuk: 

a) Mencegah dampak lindi terhadap keseharan masyarakat. 

b) Mencegah binatang-binatang vector, seperti lalat dan tikus yang 

memasuki Kawasan pemukiman. 

c) Menyaring debu yang beterbangan karena tiupan angin. 

d) Mencegah dampak kebisingan dan pencemaran udara oleh pembakaran 

pengolahan sampah. 
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Subzona budi daya terbatas berada di luar subzone penyangga. Subzona ini 

memiliki fungsi untuk memberi ruang untuk kegiatan budidaya terbatas, 

khususnya kegiatan yang memiliki kaitan dengan TPA sampah. 

 

2.4.8 Jenis Subzona  

1. Subzona Penyangga 

Penentuan jarak pada subzone penyangga ditentukan dengan 

pertimbangan yang telah aman dari dampak TPA sampah yang 

berupa: 

• Bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air 

lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari-hari. 

• Bahaya ledakan gas metan 

• Bahaya penyebaran penyakit melalui binatang vector. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangn di atas, maka subzona 

penyangga ditetapkan dengan radius 500 meter dihitung dari batas 

terluar TPA sampah. 

2. Subzona Budi Daya Terbatas 

Jarak subzona budi daya terbatas ditentukan dengan 

mempertimbangkan : 

• System pengelolaan sampah, yaitu LUT atau LUS. 

• Mekanisme penimbunan sampah eksisting, yaitu melalui 

pemilahan atau tanpa pemilihan. 

• Karakteristik sampah yang asuk ke TPA sampah, yaitu 

organic, non organic, atau B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 
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• Jarak rembesan lindi 

• Kondisi gas dalam sampah, antara lain metana dan ammonia 

• Jarak jangkauan binatang vector 

• Kodisi geologi, geohidrologi dan jenis tanah 

• Iklim mikro 

• Pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar zona TPA sampah 

sesuai dengan peraturan zonasi. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka subzona 

budi daya terbatas ditetapkan dengan radius 500 meter dihitung 

dari batas terluar subzona peyangga.  

 

Gambar 2.7. Pertimbangan Penentuan Jarak Subzona di Kawasan 

Sekitar TPA Sampah 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 
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Keterangan: 

*) Jarak diukur dari batas terluar TPA sampah 

*) Jarak diukur dari batas terluar subzona penyangga   

 

Gambar 2.8. Tipologi TPA Sampah dan Penentuan Jarak Subzona 

pada Kawasan Sekitar TPA Sampah 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 

 

Kawasan sekitar TPA sampah dengan system LUT terdiri atas 

subzone penyangga dan subzone budi daya terbatas. Ketentuan jarak pada 

masing-masing subzona, yakni subzona penyangga dengan radius 500 meter 

dari batas terluar TPA sampah, dan subzona budi daya terbatas ditetapkan 

dengan radius 500 meter dari batas terluar subzona penyangga. 

Sedangkan pada Kawasan sekitar TPA sampah dengan system LUS 

hanya berupa subzona penyangga. Ketentuan jarak pada subzona penyangga 

ditetapkan dengan radius 500 meter dari batas terluar TPA sampah. 
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Gambar 2.9. Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan 

Sistem LUT. 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 

 

 

Gambar 2.10. Jarak Subzona di Kawasan Sekitar TPA Sampah dengan 

Sistem LUS. 

Sumber : Permen PU No.19 Tahun 2012 
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2.5 Tinjauan Umum Insinerasi 

2.5.1 Pengertian Insinerator 

Incinerator adalah tungku pembakaran untuk mengolah sampah, yang 

mengkonversi sampah menjadi materi gas dan abu (bottom ash dan fly ash). 

Insinerasi merupakan proses pengolahan sampah dengan cara dibakar pada 

temperature lebih dari 800oC untuk mereduksi sampah yang sudah tidak dapat 

di daur ulang lagi, membunuh bakteri, virus, dan kimia toxic. (A. Sutowo 

Latief 2012). 

Menurut (Patrick, 1980 dalam Arif Budiman, 2001) menyatakan 

bahwa incinerator adalah alat yang digunakan untuk proses pembakaran 

sampah. Alat ini berfungsi untuk merubah bentuk sampah menjadi lebih kecil 

dan praktis serta menghasilkan sisa pembakaran yang steril sehingga dapat 

dibuang langsung ke tanah. Energi panas hasil pembakaran incinerator dapat 

digunakan sebagai energi alternative bagi proses lain sperti pemanasan atau 

pengeringan. 

Menurut (Hadiwiyoto, 1983 dalam Airf Budiman, 2001) menyatakan 

bahwa untuk merancang alat pembakar sampah diperlukan beberapa 

pertimbangan untuk diperhatikan, yaitu jumlah udara pembakaran, sisa hasil 

pembakaran dan desain incinerator. Menurut (Hadiwiyoto, 1983 dalam Arif 

Budiman, 2001) alat pembakaran sampah terdapat dua jenis berdasarkan 

metode pembakaran yang berlangsung pada alat tersebut, yaitu alat pembakar 

sampah tipe kontinyu dan tipe batch, pada alat pembakar sampah tipe 

kontinyu yaitu sampah dimasukkan secara terus-menerus dengan debit tetap, 
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sedangkan pada alat prmbakaran sampah tipe batch, sampah dimasukkan 

sampai batas maksimal kemudian dibakar bersamaan. 

 

Gambar 2.11. Insinerator tipe batch 

Sumber : www.ec.gc.ca 

 

                 

Gambar 2.12. Insinerator tipe kontinyu 

Sumber : http://www.e-steamboilers.com 
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Terdapat dua ruang bakar pada incinerator, yang terdiri dari Primary 

Chamber dan Secondary Chamber (Gunadi Priyamba, 2013). 

 

a) Primary Chamber 

Primary Chamber memiliki fungsi sebagai tempat pembakaran 

sampah atau limbah. Kondisi pembakaran dirancang dengan jumlah udara 

untuk reaksi pembakaran yang semestinya, sehingga disamping proses 

pembakaran juga terjadi reaksi pirolisa. Pada reaksi pirolisa material organik 

terdegradasi menjadi karbon monoksida dan methan. Pengaturan temperature 

pada primary chamber berada pada rentang 600oC - 800oC dan untuk 

mencapai temperature tersebut primary chamber perlu melakukan pemanasan 

dibantu dengan energi dari burner dan energi pembakaran yang timbul dari 

sampah itu sendiri. Udara (oksigen) akan disuplai secara terkontorl oleh 

blower untuk membantu proses pembakaran. 

 Hasil dari pembakaran primary chamber  masih memiliki sisa 

padatan tidak terbakar seperti logam atau kaca, abu (mineral), dan karbon 

berupa arang. Tetapi permasalahan itu masih bisa diminimalisir, arang dapat 

diminimalisir dengan pemberian suplai oksigen secara kontinyu selama 

pembakaran berlangsung. Sedangkan untuk padatan yang tidak terbakar dapat 

diminimalisir dengan melakukan pensortiran atau pemilahan sampah terlebih 

dahulu. 

b) Secondary Chamber 

Secondary chamber memiliki fungsi sebagai tempat pembakaran gas 

pirolisa agar tidak mencemari lingkungan. Oembakaran gas tersebut 
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membutuhkan pencampuran yang tepa tantara oksigen (udara) dengan hasil 

gas pirolisa dan ditunjang dengan waktu tinggal (retention time) yang 

cukup. Secondary chamber membutuhkan suplai udara secara terkontrol 

yang akan di suplai oleh blower. Gas pirolisa dan udara akan di campur lalu 

dibakar oleh burner dalam secondary chamber  dalam temperature tinggi 

yaitu 800oC - 1000oC sehingga gas pirolisa mampu terurai menjadi gas CO2 

dan H2O.  

 

2.5.2 Jenis-jenis Insinerator 

Insinerator memiliki berbagai macam jenis,  jenis incinerator yang 

paling umum dalah yang diterapkan untuk membakar limbah padat B3    ialah 

rotary kiln, multiple hearth, fluidzed bed, open pit, single chamber, multiple 

chamber, aueous waste injection dan starved air unit. Dari keseluruhan jenis 

tersebut rotary kiln mempunyai nilai lebih karena dapat mengolah sampah 

padat, cair, dan gas secara stimulant. (Gunadi P, 2004) 

a) Incinerator Rotary Kiln 

Rotari kiln adalah tipe insinerator yang cocok untuk 

membakar sampah atau limbah yang memiliki kandungan air (water 

content) yang cukup tinggi dan volume yang besar. Incinerator ini 

memiliki system berputar pada primary chamber dengan tujuan 

mendapatkan pembakartan yang merata.  

Proses pembakaran sama dengan tipe static, yaitu terjadi dua 

kali pemabakaran dalam primary chamber untuk sampah dan 
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secondary chamber untuk sisa gas yang belum terbakar sempurna 

pada primary chamber. (Gunadi P, 2004) 

 

   Gambar 2.13. Insinerator Rotary Kiln 

   Sumber : Polution Issues/Ho-Li/Inceneration, 2013 

 

b) Multiple Hearth Incinerator 

Multiple Hearth Incinetor terdiri dari suatu kerangka lapisan 

baja tahan api dengan serangkaian tungku (hearth) yang tersusun 

secara vertical satu di atas yang lainnya dan umumnya berjumlah 5-

8 buah tungku, shaft rabble arms beserta rabble teeth dengan 

kecepatan putaran 3/4  - 2 rpm. Sampah dimasukkan dari atas tungku 

secara terus menerus dan abu hasil proses pembakaran dikeluarkan 

melalui silo. Burner dipasang pada sisi dinding tungku pembakar 

dimana pembakaran terjadi. Udara masuk melalui bawah dan 

sampah masuk melalui atas. 

Limbah yang dapat diproses dalam multiple hearth 

incinerator memiliki kandungan padatan minimum antara 15-50% 

berat. Limbah yang kandungan padatnya dibawah 15% berat 
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mempunyai sifat seperti cairan dari pada padatan. Limbah semacam 

ini cenderung untuk mengalir didalam tungku dan rabble tidak akan 

efektif. Jika kandungan padatan diatas 50% berat, maka lumpur 

bersifat sangat vicious dan cenderung untuk menutup rabble teeth. 

Udara dipasok dari bagian bawah furnace dan naik melalui tungku 

dengan membawa produk pembakaran dan partikel abu. (Gunadi P, 

2004). 

 

       

   Gambar 2.14. Insinerator Multiple Hearth 

   Sumber : Combuston Portal, 2011 

 

c) Fluized Bed Incinerator 

Fluized bed incinerator adalah sebuah tungku pembakar 

yang menggunakan media pengaduk berupa pasir kuarsa atau pasir 

silika, sehingga akan terjadi pencampuran (mixing) yang homogen 

antara udara dan butiran-butiran pasir tersebut. Mixing yang konstan 
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antara partikel-partikel mendorong terjadinya laju perpindahan 

panas yang sangat cepat serta terjadinya pembakaran sempurna. 

Fluized bed incinerator telah digunakan untuk berbagai 

macam limbah perkotaan danlimbah lumpur. (Gunadi P, 2004). 

 

 

      

Gambar 2.15. Insinerator Fluized Bed 

   Sumber : Tsukishima Kikai, 2011 
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2.6 Arsitektural 

 

2.6.1 Fasilitas Kawasan TPA Bakung 

Terdapat 5 fungsi utama pada rencana Re-desain Kawasan TPA 

Bakung antara lain:  

a) Fungsi Penerimaan (Pemilahan Sampah) 

Kegiatan ini meliputi penerimaan (entrance masuk) menuju 

Kawasan TPA Bakung, entrance itu meliputi untuk pengelola, 

truck sampah dan pegunjung. Selain itu area penerimaan juga 

memiliki fungsi pemilahan sampah, dimana sampah yang 

dibawa dari TPS sekitar Kota Bandar Lampung akan 

dikumpulkan terlebih dahulu lalu kemudian di pilah untuk di 

masukkan dalam kategori composting, daur ulang, dan 

insinerasi (pembakaran). 

b) Fungsi Insinerasi/Pembakaran 

Kegiatan ini adalah proses pengelolaan sampah dengan cara 

dibakar. Sampah-sampah yang telah melalui proses pemilahan 

akan dibawa ke sini untuk di bakar. 

c) Fungsi composting 

Kegiatan ini adalah proses pengelolaan sampah menjadi 

kompos. 
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d) Fungsi Daur Ulang 

Kagiatan ini adalah proses pengelolaan sampah dengan cara 

mendaur ulang sampah agar kembali memiliki nilai jual 

kembali. 

e) Fungsi Penunjang 

Fungsi ini meliputi wilayah garasi alat berat/kendaraan yang 

berguna untuk maintenance alat berat dan kendaraan, wilayah 

RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang mana bisa dijadikan tempat 

untuk edukasi tentang sampah dan rekreasi. Lalu terdapat 

faslitas masjid dan kantin untuk waktu isoma. 

Berdasarkan penjelasan fungsi-fungsi yang terdapat pada Re-desain 

Kawasan TPA Bakung ini, maka berkaitan dengan proses perancangan dari 

segi pembagian zonasi berdasarkan fungsinya dalam lingkungan Kawasan 

TPA Bakung.  

2.6.2 Pola Penataan Zonasi 

Pola penataan zonasi yang dibutuhkan di dalam Re-desain Kawasan 

TPA Bakung adalah dengan pola penataan zonasi yang mampu 

mengakomodir masing-masing kegiatan sesuai fungsi agar tidak terjadi 

tabrakan kegiatan atau tumpang tindih. Pola zonasi pada Re-desain Kawasan 

TPA Bakung ini adalah pola konsentrik yang merupaka pengembangan dari 

bentuk pola radial dengan bangunan insinerasi yang menjadi pusatnya. 
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Gambar 2.16. Pola zonasi konsentrik 

   Sumber : Olah Data Penulis 

 

2.6.3 Aksesibilitas dan Sirkulasi 

Re-desain Kawasan TPA Bakung, harus memiliki aksesibilitas dan 

sirkulasi yang baik, karena ini berhubungan dengan berjalannya fungsi 

kegiatan pada TPA Bakung sendiri. Dalam hal ini adalah pengguna, pengelola 

dan pengunjung. Maka ada hal yang harus diperhatikan pada perencanaan 

aksesibilitas dan sirkulasi, sebagai berikut: 

a) Karena Re-desain Kawasan TPA Bakung memiliki banyak 

fungsi yang memiliki zona masing-masing maka aksesibilitas 

menuju masing-masing zona tersebut harus bisa 

mengakomodir kebutuhan untuk menjangkau zona tersebut 
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seperti ideal jarak tempuh, kenyamanan dan penanda dan 

petunjuk arah. 

b) Penataan sirkulasi pada Re-desain Kawasan TPA Bakung ini 

akan dibagi menjadi beberapa sirkulasi, yaitu sirkulasi 

manusia (pengunjung dan pengelola) dan kendaraan berat 

(dump truck dan minecart) dengan tujuan agar tidak terjadi 

tabrakan antar kegiatan sehingga sirkulasi tidak mampu 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 

2.7 Analogi Arsitektur Mekanik 

 

2.7.1 Pengertian Analogi dalam Arsitektur 

Analogi dalam arsitektur adalah konsep yang berdasar kepada 

kemiripan visual dengan hal lain, bisa berupa bangunan, kehidupan alam 

ataupun benda-benda hasil buatan manusia. Desain analogi merupakan 

beberapa medium untuk dijadikan gambaran agar bisa menerjemahkan 

keaslian kedalam bentuk barunya. Hal itu akan menyebabkan desain akan 

mengalami transformasi analogical ketika desain memiliki keriteria 

penggambaran tentang sesuatu hal. Hal itu dapat berupa benda, watak, 

ataupun suatu ingatan atau kenangan. Desain analogical pada prinsipnya 

adalah menggambarkan visual analogi ke dalam solusi permasalahan desain. 

Menurut (Keith J. Holyoak dan Paul Thaganrd) analogi digunakan 

untuk menjelaskan adanya kemiripan dari dua hal yang berbeda. Menurut 

(Donna P. Duerk) analogi adalah satu usaha untuk mencapai persamaan dan 
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kesamaan terhadap benda-benda arsitektur dengan berbagai macam hal,  

dimana terdapat tiga hal yang mendasari pemikiran yaitu kesamaan, struktur 

atau susunan dan kegunaan. 

 

2.7.2 Pengertian Mekanik 

   Mekanik atau Mekanika diambil dari Bahasa Latin mechanicus, 

dari Bahasa Yunani mechanikos, yang memiliki arti seseorang yang ahli 

dalam bidang mesin. Mekanik adalah ilmu khusus yang mepelajari fungsi dan 

pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika 

(Mechanics) juga berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu 

benda serta efek gaya dalam Gerakan itu.  

 

2.7.3 Pengertian Analogi Mekanik 

   Dalam analogi mekanik, bangunan seperti halnya mesin, apa adanya 

dan apa yang diperbuat oleh mesin tersebut. Mesin tidak akan 

menyembunyikan fakta dengan dekorasi yang tidak ada dalam gaya, 

bangunan harus benar terhadap dirinya sendiri, memiliki kejelasan yang logis, 

suci, dari kebohongan. Penggunaan tema “Analogi Mekanik” pada bangunan 

Gedung Pengolahan Sampah pada TPA Bakung. Berada dalam cakupan 

kosep gaya arsitektur yang mengedepankan fungsi yang nyata dari bangunan 

sebagai keindahan.  

Le Corbusier menyatakan bahwa A home is a machine to live in 

(rumah adalah sebuah mesin untuk dihuni) adalah contoh penggunaan analogi 

mekanik dalam arsitektur. Analogi mekanik melihat sebuah bangunan 



58 
 

sebagai sebuah mesin yang digunakan untuk dihuni. Sehingga bangunan tidak 

menyembunyikan fakta-fakta ini dengan hiasan yang tidak relevan dalam 

bentuk gaya. Analogi ini memiliki maksud untuk memfungsikan diri ke 

dalam mekanisme sama dengan bekerjanya sebuah system. Sehingga hal yang 

dijadikan perhatian adalah mekanisme yang ada di arsitektur, mekanisme 

gaya, alur kegunaan ruang ke ruang lain, mekanisme struktur, wujud dan 

fungsi. Analogi ini memiliki kelemahan pada menghasilkan komposisi estetik 

dalam arsitektur, sehingga masih harus ditambah dan dilengkapi serta 

dipertanggung jawabkan dan dijelaskan sengan kaidah-kaidah estetika 

arsitektur. Dengan konsep mekanik fungsi setiap ruang akan saling berkaitan 

satu sama lain sehingga terikat dalam satu kesatuan yang logis, sehingga 

keterkaitan fungsi bukan terjadi pada satu lantai saja, tapi seluruh lantai 

bangunan yang ada dan merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat 

dipisahkan.   

 

 

2.7.4 Sifat-sifat analogi 

Analogi dalam arsitektur juga memiliki beberapa sifat diantaranya 

sebagai berikut: 

• Menggambarkan sesuatu benda atau hal. 

• Analogi merupakan suatu persamaan. 

• Memiliki nilai estetik yang cukup tinggi. 

• Hampir mirip dengan metafora. 

• Memiliki bentuk yang dinamis. 
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• Sederhana dan mengandung  banyak makna. 

• Mengarah kepada bangunan modern. 

 

 

2.7.5 Strategi Desain Penerapan Arsitektur Analogi Mekanik 

   Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu 

mencoba menciptakan desain bangunan Gedung Pengolahan Sampah yang 

mampu beradaptasi dengan permasalahan penumpukan sampah di Kota 

Bandar Lampung karena system pengolahan sampah pada TPA Bakung yang 

belum baik. Desain ini diharapkan mampu mengolah hasil buangan sampah 

di Bandar Lampung dan juga mampu menciptakan fasad yang menarik dan 

tanggap akan keadaan sekitar menggunakan konsep pendekatan Analogi 

Arsitektur Mekanik.  

 

1) Persayaratan/Kriteria Fasilitas 

Fasilitas yang tersedia pada Re-desain Kawasan TPA Bakung 

ditentukan melalui analisis fungsi bangunan. Fungsi yang ada dalam 

Gedung pengolahan sampah dikelompokan berdasarkan jenis 

aktivitas dan kebutuhan pengguna. Untuk dapat menjalankan 

fungsinya sebagai tempat pengolahan/pengelolaan sampah yang baik 

umumnya terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi primer, fungsi bangunan yang mencakup kegiatan utama 

yang terjadi pada objek bangunan yaitu berupa fungsi 



60 
 

pengolahan/pengelolaan meliputi: pemilahan sampah, 

pembakaran sampah/insinerasi, komposting, daur ulang. 

b. Fungsi sekunder, fungsi yang ditujukan untuk melegkapi 

kebutuhan kegiatan yang mengiringi kebutuhan primer yaitu 

fungsi pengolahan air, fungsi sirkulasi, fungsi maintenance dan 

fungsi filterasi. 

c. Fungsi penunjang, kelengkapan fasilitas sarana pada Gedung 

yang mewadahi kegiatan utama seperti musholla, pengelola dan 

servis, dan pantry atau tempat istirahat. 

2) Kriteria Analogi Arsitektur Mekanik 

Patokan yang dapat digunakan dalam membangun bangunan atau 

Gedung yang menggunakan analogi mekanik adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan Kawasan dengan sirkulasi sesuai fungsi yang 

dikerjakan yang saling berkaitan satu sama lain. 

b. Mempertimbangkan system penghawaan dan pencahayaan yang 

adaptif dengan keadaan alam sekitar sesuai kebutuhan dari 

bangunan dan pengguna.  

c. Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan dan 

penopang antar massa bangunan. 

d. Mempertimbangkan bentuk/proporsi ruang berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan berdasarkan fungsinya. 

Metode untuk menerapkan prinsip arsitektur adalah dengan cara 

menjustifikasi pada aspek analogi arsitektur mekanik. Aspek terdebut 

ialah: 
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a. Konfigurasi sirkulasi kegiatan 

b. Konfigurasi bentuk bangunan 

c. Fasad dan Bukaan 

d. Sumber Energi yang digunakan 

e. Kotrol Lapangan 

f. Pemilihan Material 

g. Tapak. 

3) Persyaratan/Kriteria Desain 

Sampah memiliki sifat yang basah ataupun kering, yang mana akan 

membusuk yang mana tidak, untuk itu masing-masing sampah harus 

didistribusikan kemasing-masing system pengolahan sampah. 

Bangunan Gedung pengolahan sampah membutuhkan system 

sirkulasi pergerakan dan kegiatan yang baik untuk menghindari 

tubrukan sirkulasi antar kegiatan dan Gedung juga membutuhkan 

penghawan yang baik guna mencegah aroma tidak sedap menumpuk 

dalam Gedung. Pada bagian berikut ini akan dijabarkan mengenai 

metodologi desain agar bangunan sesuai kriteria. 

a. Mekanisme sirkulasi pergerakan kegiatan pada Kawasan harus 

sesuai dengan masing-masing fungsi pengolahan yang ada. Hal 

ini bertujuan untuk memudahkan transportasi perpindahan 

sampah dari satu tempat ke tempat lain dan untuk menghindari 

tubrukan sirkulasi yang nantinya akan menghambat kegiatan 

pengolahan sampah. 
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b. Struktur dan kontruksi memilih jenis yang sesuai dengan fungsi 

dan kebutuhan bangunan. Pada system utilitas pada bangunan, 

sebaiknya menggunakan warna yang berbeda pada pipa sesuai 

fungsi pada pipa agar memudahkan disaat dilakukan 

maintenance. 

      

Gambar 2.17. Warna pada Utilitas 

   Sumber : google.com 

 

Selain itu konstruksi struktur juga harus mampu menopang 

system fasad adaptif yang akan digunakan pada bangunan. 

c. Sistem pencahayaan dan penghawaan pada Gedung akan 

menggunakan shading atau secondary façade agar mampu 

menyaring pemasukan cahaya sinar matahari untuk mememnuhi 

kebutuhan pencahayaan dan juga tetap mendapatkan suhu yang 

sejuk pada bangunan.  
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Gambar 2.18. Detail system Shading 

   Sumber : http://arcdog.com/ 
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2.8 Studi Literatur / Preseden 

 

2.8.1 TPA Manggar, Balikpapan 

Tempat Pembuangan Akhir Manggar ini berlokasi di Jl. Proklamasi 

No.28, Manggar, Kec. Balikpapan Tim, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 

76117.  

      

Gambar 2.19. TPA Manggar Balikpapan 

   Sumber : indozone.id 
 

TPA yang dibangun di atas lahan seluas 27,1 hektar memiliki tiga unit 

set landfill (area pengurugan sampah). Pada TPA ini juga dibangun pagar 

pembatas, unit pengolahan air lindi, jalan operasional dan jembatan. TPA 

menggunakan system sanitary landfill yang berkelanjutan untuk pemerosesan 

sampahnya dengan cara menumpuk, memadatkan, dan menimbun sampah 

dengan lapisan tanah. TPA ini memiliki daya tamping 700 ton dan mampu 
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mengelola 350-450 ton sampah perhari. TPA ini memiliki 7 zona 

pembuangan sampah dengan detail satu zona beroprasi dengan tiga zona 

cadangan dan 3 zona yang telah ditutup dikarenakan penuh. 

       

Gambar 2.20. Zona 5 sanitary landfill TPA Manggar Balikpapan 

   Sumber : Kaltimprov.go.id 

 

 TPA juga memiliki fasilitas pengolahan air lindi yang mana yang 

mana bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk listrik. Penerapan  

sanutary landfill ini dapat menjawab permasalahan bau tidak sedap dan lalat, 

sehingga TPA Manggar ini bebas dari aroma tidak sedap dan lalat. Hal ini 

membuat bisa untuk membangun area perumahan dengan jarak hanya 1 

kilometer dari sisi timur TPA. 
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Gambar 2.21. Kolam pengolahan air lindi 

   Sumber : www.gatra.com 

 

TPA juga memiliki area public berupa taman pada area depan TPA 

sebagai tempat edukasi tentang sampah. Berikut penerapan kriteria arsitektur 

yang diterapkan pada TPA Manggar Balikpapan, antara lain: 

     

Gambar 2.22. Area public (taman) TPA Manggar 

   Sumber : dlh.balikpapan.go.id 
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1) Tata Guna Lahan dan Sirkulasi 

Penataan lahan dan sirkulasi pada TPA Manggar sudah baik karena 

pemisahan zonasi sesuai dengan fungsi kegiatan masing-masing 

sehingga tidak menyebabkan tabrakanya sirkulasi antar kegiatan, 

lahan TPA Mangar juga masih memiliki area hijau pepohonan yang 

selain berguna untuk penghijauan juga berguna sebagai area filter 

udara dengan tujuan agar udara tidak sedap dari TPA tidak langsung 

keluar ke area lain, melainkan di filter oleh pepohonan terlebih 

dahulu. 

               

Gambar 2.23. Site Area TPA Manggar 

   Sumber : Google.com/intl/id/earth/ 
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2.8.2 Amager Bakke/CopenHill Copenhagen 

CopenHill atau yang dikenal juga sebagai Amager Bakke adalah 

pembangkit listrik dari limbah ke energi yang berada di Copenhagen, 

Denmark tepatnya terletak pada tepi perairan industry yang mana mampu 

mengubah 440.000 ton limbah menjadi energi bersih setiap tahunnta. 

Bangunan ini dirancang oleh BIG (Bjarke Ingels Group) selain sebagai 

pembangkit listrik dari limbah ke energi, juga berfungsi sebagai infrastruktur 

public yang dilengkapi dengan fasilitas jalur pendakian (Hiking), deretan 

pepohonan pada atap (RTH), dan juga area lereng ski. 

    

Gambar 2.24. CoppenHill/Amager Bakke 

Sumber : https://www.sporteimpianti.it/en/senza-categoria-

en/copenhagen-dk-copenhill/ 
 

 CopenHill adalah ekspresi aksitektural yang mencolok dari sesuatu 

yang seharusnya tidak terlihat dari bangunan pembangkit listrik dari limbah 

ke energi, sebagai bangunan pembangkit listrik dari limbah ke energi, 

CopenHill sangat bersih sehingga massa bangunanya dapat diubah menjadi 

https://www.sporteimpianti.it/en/senza-categoria-en/copenhagen-dk-copenhill/
https://www.sporteimpianti.it/en/senza-categoria-en/copenhagen-dk-copenhill/
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pondasi untuk kehidupan social kotanya. Hal itu dilakukan dengan cara 

fasadnya dapat dipanjat, atapnya dapat didaki, dan lerengnya dapat digunakan 

untuk aktivitas ski. CopenHill menjadi contoh bahwa bangunan pengolahan 

limbah ke energi tidak hanya baik bagi linglungan, akan tetapi juga bisa 

menjadi menyenangkan bagi kehidupan masyarakat sekitar. 

 

Gambar 2.25. CopenHill Power Plant 

Sumber : https://www.inexhibit.com/case-studies/stroke-of-genius-or-

gimmick-bjarke-ingels-ski-slope-topped-power-station-in-copenhagen/ 

 

CopenHill memiliki bentukan berbentuk baji, atap hijau miring, dan 

fasad kotak-kotak yang terbentuk dari batu bata alumunium setinggi 1,2 meter 

dan memiliki lebar 3,3 meter. Volume internal dari pembangkit listrik limbah 

ke energi ditentukan berdasarkan dari pengaturan posisi mesin dalam urutan 

ketinggian, sehingga dapat menciptakan atap yang miring dan efisien untuk 

area ski seluas 9.000m2. Area ski pada atap CopenHill dapat digunakan oleh 
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para ahli untuk meluncur menuruni lereng ski buatan yang setara dengan 

setengah pipa olimpiade, bisa juga untuk melakukan Freestyle atau 

melakukan slalom. Selain untuk para ahli ski area ini juga bisa dimanfaatkan 

oleh pemula dan anak-anak tetapi untuk pemula dan anak-anak berolahraga 

ski di lereng yang lebih rendah. Pemain ski ataupun pengunjung dapat 

mencapai taman pada atap dengan menggunakan lift kaca. Lift kaca memiliki 

fungsi juga sebagai untuk pengunjung melihat sekilas pengoprasian 

incinerator limbah selama 24 jam. 

 

Gambar 2.26. CopenHill Ski Slope Plan 

Sumber : https://www.inexhibit.com/case-studies/stroke-of-genius-or-

gimmick-bjarke-ingels-ski-slope-topped-power-station-in-copenhagen/ 
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          Gambar 2.27. CopenHill Section Plan 

Sumber : https://www.inexhibit.com/case-studies/stroke-of-genius-or-

gimmick-bjarke-ingels-ski-slope-topped-power-station-in-copenhagen 

 

     CopenHill bisa menjadi preseden yang baik untuk Re-desain 

Kawasan TPA Bakung di Bandar Lampung, yang mana Re-desain Kawasan 

TPA Bakung nantinya dapat memiliki kesa positif selain menjadi tempat 

pengelolaan sampah tapi juga menjadi tempat untuk edukasi dan rekreasi bagi 

masyarakat Bandar Lampung. 
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2.8.3 Baoan Waste-to-Energy Facility in Shenzen, China  

Bangunan ini memiliki luasan site 112.645 m2 yang dimiliki oleh 

Shenzhen Energy Environtmental Engineering Ltd, bangunan ini dirancang 

oleh arsitek Gottlieb Paluan Architects. 

 

    

Gambar 2.28. Rencana Baoan waste to energy facility  

Sumber : shl.dk/Shenzhen-east-waste-to-energy-plant/ 

 

Rencana awal pengadaan bangunan ini adalah untuk merancang 

pabrik pengubah sampah menjadi energi yang sederhana, bersih, ikon dan 

sebagai indicator kelayakan untuk perkembangan pemikiran ke depan dalam 

sector sampah menjadi energi di Cina. Mengangkat bentuk lingkaran, area 
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tapak ditanami vegetasi, dengan harapan pabrik sampah menjadi energi 

Baoan ini akan menjadi yang terbesar di dunia dari bangunan sejenisnya. 

    

Gambar 2.29. Pembangunan pada site Baoan waste to energy facility  

Sumber : shl.dk/Shenzhen-east-waste-to-energy-plant/ 

 

Pabrik sampah menjadi energi ini memiliki kapasitas membakar 5.000 

ton sampah per hari dan dapat menghasilkan 550 juta kWh setiap tahun. Kota 

Shenzen memiliki populasi manusia sebanyak 20 juta jiwa dan menghasilkan 

15.000 ton sampah per hari, jumlah ini meningkat 7% per tahun. Shenzhen 

Energy ingin membangun pabrik baru yang menggunakan teknologi canggih 

dalam pemusnahan limbah atau sampah, hal itu semua dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada di kota Shenzhen. Bangunan ini selain 

menjadi pabrik pengubah sampah ke energi diharapkan juga bisa menjadi 

tempat edukasi bagi warga kota. 
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Gambar 2.30. Rencana site plan Baoan Waste to Energy Facility  

Sumber : shl.dk/Shenzhen-east-waste-to-energy-plant/ 

 

Bangunan memiliki skema yang mengatur tata letak seluruh pabrik 

sehingga bisa menjadi satu bangunan melingkar. Dengan zonasi perbedaan 

elevasi untuk membedakan fungsi masing-masing lantai. 

 

Gambar 2.31. Rencana zonasi Baoan Waste to Energy Facility  

Sumber : shl.dk/Shenzhen-east-waste-to-energy-plant/ 
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Bangunan ini juga bisa diakses oleh pengunjung, pengunjung 

memiliki zonasi sendiri untuk entrance dan untuk melakukan pengamatan. 

Zonasi tersebut berada pada lantai atas yang bisa diakses melalui taman 

lansekap dan jembatan masuk yang menghubungkan ke lobi masuk dari pusat 

pengunjung. 

 

 

Gambar 2.32. Rencana zonasi pengunjung Baoan Waste to Energy 

Facility  

Sumber : shl.dk/Shenzhen-east-waste-to-energy-plant/ 

 

 Atap bangunan memiliki luasan 66.000 m2 yang mana seluas 44.000 

m2 akan ditutupi dengan material panel fotovoltaik, dengan maksud dari 

pabrik untuk tidak hanya menyediakan cara yang lebih bersih untuk 

menangani limbah kota tapi juga berkontribusi pada penyediaan energi 

terbarukan. 
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Gambar 2.33. Rencana atap Baoan Waste to Energy Facility  

Sumber : shl.dk/Shenzhen-east-waste-to-energy-plant/ 

 

     

Gambar 2.34. Panel fotovoltaik (surya)  

Sumber : www.google.com 
 

Pekerjaan pabrik telah dimulai sejak tahun 2016 dan akan dijadwalkan 

dibuka pada 2020.  

http://www.google.com/
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2.8.4 Kolding University of  Southern Denmark  

Bangunan ini berlokasi di Kolding, Denmark dan memiliki luasan 

lantai 13,700 m2 yang dimiliki oleh University of Southern Denmark. 

Bangunan ini adalah Gedung pertama di Denmark yang mampu memenuhi 

syarat konsumsi energi yang ada dalam penjelasan peraturan Gedung 2015. 

Gedung ini mengkonsumsi energi sebanyak 36 kWh/m2/tahun. Strategi 

mengintergrasikan antara desain arsitektur dan sustainability pada bangunan 

ini ternyata memiliki hasil, selain menghasilkan bangunan dengan fasad yang 

unik tapi fasad bangunan juga mampu terbuka dan tertutup sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dari gedungnya dimana seakan-akan Gedung seperti mesin 

(hidup) dengan menggunakan sensor system shading matahari yang ada pada 

jendela yang disesuaikan dengan intensitas cahaya dan panas matahari dari 

luar. 

          

Gambar 2.35. Kolding University of Southern Denmark  

Sumber : www.google.com 
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Pada setiap meter persegi dari shading pada jendela memastikan 

distribusi cahaya matahari yang adil keseluruh bangunan. Hal ini didasari 

oleh perubahan cahaya pada sepanjang hari dan tahun. Sehingga kampus 

Kolding ini dilengkapi dengan shading matahari yang dinamis yang mampu 

menyesuaikan dengan kondisi iklim sehingga mampu memanfaatkan cahaya 

matahari secara optimal dan menghasilkan kenyamanan thermal pada 

ruangan. Pada fasad bangunan ini terdapat 1.600 dau jendela segiutiga dari 

bahan baja yang berlubang yang berfungsi sebagai shading. Ketika shading 

tertutup maka akan menutupi fasad bangunan secara rata. Sementara pada 

kondisi setengah terbuka atau bener-benar terbuka maka shading ini akan 

memberikan tampilan yang ekspresif pada bangunan. 

                        

Gambar 2.36. Shading pada fasad Kolding University  

Sumber : www.google.com 
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Pada shading dilengkapi dengan sensor yang dapat mengukur 

intensitas cahaya dan panas secara kontinyu yang mengatur penutup jendela 

secara mekanis dengan menggunakan motor kecil. 

                  

Gambar 2.37. Detail pada system shading 

Sumber : http://arcdog.com/ 
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BAB 3 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1. Ide Re-desain 

Berikut ini adalah ide/gagasan Re-desain yang ingin penulis wujudkan 

melalui penulisan dan Re-desain Kawasan TPA Bakung sebagai judul tugas 

akhir :   

1. Penumpukan sampah di Bandar Lampung yang semakin meningkat 

belum dibarengi dengan fasilitas pengolahan sampah yang memadai. 

2. Belum baiknya system pengolahan/pengelolaan sampah pada TPA 

Bakung itu sendiri. 

3. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya 

kebersihan lingkungan masih minim. 

3.2. Pendekatan Re-desain 

Kawasan TPA Bakung merupakan salah satu alternative pengelolaan 

sampah yang ada di  Bandar Lampung.  Re-desain dari Kawasan TPA Bakung 

di-rancang untuk mempunyai system yang lebih baik dari TPA Bakung (open 

dumping), yang mana system pengolahan ini meliputi, pemilahan sampah, 

pembakaran sampah, composting, dan daur ulang dan juga dari segi penataan 

Kawasan TPA yang akan di tata ulang dan diberi masukan-masukan dari segi 
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arsitektur untuk menjadikan kesan TPA Bakung yang tadinya negative menjadi 

positif.  

Sehingga, dalam proses perancangan penulis menggunakan pendekatan 

analogi arsitektur mekanik dengan untuk memaksimalkan fungsi dari kegiatan 

inti pengolahan sampah agar efisien dan penataan Kawasan TPA yang lebih 

baik. 

 

3.3. Proses Re-desain 

Dalam pendekatan re-desain sebagai acuan yang digunakan pada proses 

re-desain adalah proses perancangan (Zeisel dalam Bataha, 2017)1: “Execute 

Image Present Test Cycle” adalah gagasan awal bentuk yang sudah ada, 

ditampilkan dan diuji atau dievaluasi. Pada keputusan ini dianggap telah 

melalui pengujian dan evaluasi sehingga dari proses ini seorang perancang 

sebagai pemberi informasi argumentative tentang permasalahan desain dan 

alternatif solusinya akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut 

siklus “Execute Present Test” yang dilakukan berulang-ulang. Pengulangan 

siklus ini berbanding lurus seiring denganterjadinya visi tentang permasalahan 

dan alternatif solusinya. Setelah hasil evaluasi bentukan baru (Reimaging 

Representaring) dan sevaluasi kembali sudah sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. Proses ini akan dilakukan berulang-ulang sampai pada keputusan 

hasil akhir perancangan. 

 

 
1 Danisa W. M. Bataha dkk, “Redesain Pasar Tradisional Bersehati Manado. Arsitektur Tropis 
Pesisir”. Jurnal Arsitektur DASENG UNSRAT Manado. Vol.6, No.2, 2017, Hal. 124 
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3.4. Titik Berat Re-desain 

Prosese Re-desain Kawasan TPA Bakung pendekatan Analogi 

Arsitektur Mekanik penulis menitik beratkan pada: 

• Desain penataan Kawasan TPA Bakung sebagai TPA yang selain 

mampu mengatasi permasalahan timbunan sampah di Bandar 

Lampung tapi juga mampu menjadi tempat sarana edukasi dan 

rekreasi bagi masyarakat. 

• Desain zonasi Kawasan TPA Bakung yang memiliki zona tersendiri 

per fungsi kegiatan. 

• Desain fisik bangunan yang memperhatikan iklim dan efisien dan 

mampu mengakomodi kegiatan yang ada pada TPA Bakung serta 

memperhatikan kaidah keilmuan arsitektur. 

• Sistem penggunaan energi efisien dan ramah lingkungan 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Data Primer 

Data primer ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung 

oleh penulis dengan obyek yang berkaita dengan 

pengolahan/pengelolaan sampah. Hal ini diperlukan untuk dapat 

mengamati dan merasakan segala sesuatu secara langsung yang ada 

didalamnya. 
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1. Wawancara dan kuisioner 

Wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab sepihak dengan 

menggunakan daftar pertanyaan dan merupakan cara 

memperoleh data bersifat secara langsung. 

2. Observasi 

Tidak hanya mengukur sikap dari responden berupa 

wawancara, observasi juga dapat digunakan untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi dan kondisi. 

3. Dokumetasi 

Metode dokumentasi ini merupakan pendukung dalam proses 

penyusunan laporan ini. Diawali dengan menghimpun, 

memilah dan mengkategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kemudian menerangkan, menafsirkan dan mencatat serta 

menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan 

untuk memperkuat status data. 

 

3.5.2. Data Sekunder 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 

berasal dari kegiatan kepustakaan seperti membaca buku, 

jurnal, majalah, hasil dari penelitian yang terdahulu dan 

sebagainya dimana berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. 
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3.6. Analisis Perancangan Re-desain 

Analisis menurut KBBI, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Analisis perancangan meliputi: 

1. Analisis Makro, analisis makro merupakan Analisa yang dilakukan secara 

garis besar pada Kota Bandar Lampung. 

2. Analisa Perancangan 

a) Analisa SWOT 

b) Matriks SWOT 

c) Gambaran umum lokasi tapak 

d) Detail tapak 

e) Analisa tapak 

f) Analisa tapak meliputi: 

• Angin 

• Sirkulasi dan Aksebilitas 

• Vegetasi  

• Analisa arah pandang 

• Matahari 

• Topografi dan jenis tanah 

• Kebisingan dan kemacetan 

3. Analisa Fungsi, analisis fungsi digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi 

yang akan diwadahi oleh Kawasan TPA Bakung. 
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4. Analisa Aktifitas, analisis aktivitas digunakan untuk menunjukan aktivitas 

apa saja yang akan terjadi pada Kawasan TPA Bakung 

5. Analisa Pengguna, analisis pengguna diperlukan untuk memaparkan 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh pengguna pada Kawasan TPA 

Bakung. 

6. Analisa Pola Sirkulasi 

7. Bubble Diagram 

8. Analisa Ruang 

 

3.7. Konsep Re-desain 

Setelah penulis melakukan analisis, maka selanjutnya akan muncul 

sebuah konsep perancangan yang berisi tentang desain yang sesuai dengan 

lokasi, obyek, dan tema dari Re-desain Kawasan TPA Bakung Pendekatan 

Analogi Arsitektur Mekanik. 

1. Konsep Dasar 

2. Konsep Perancangan Tapak meliputi konsep sirkulasi, konsep gubahan 

masa, dll. 

3. Konsep pengaplikasian Elemen Arsitektur Analogi Mekanik 

4. Konsep struktur 

5. Konsep utilitas 
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3.8 Alur Perancangan 

      

Diagram 3.1 Alur perancangan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1  Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan perumusan konsep re-desain dalam 

penyusunan Laporan Persiapan Tugas Akhir yang berjudul “Re-desain Kawasan 

TPA Bakung dengan Pendekatan Analogi Arsitektur Mekanik”:  

1. Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) merupakan tempat pemrosesan 

akhir bagi sampah yang berada di Bandar Lampung. Selain fungsi 

utama sebagai tempat pemrosesan akhir sampah re-desain Kawasan ini 

juga memiliki fungsi edukasi dan rekreasi dengan memperhatikan 

kenyamanan pengguna didalam kawasan. Dapat dilihat dari fungsi 

utama kawasan sebagai tempat pengolahan sampah, sehingga hal 

terpenting adalah fasilitas pengolahan yang akan digunakan dan juga 

hal yang perlu diperhatikan adalah zonasi antar kegiatan pengolahan 

yang berjalan. Serta perencanaan zona hijau guna menjadi filter bagi 

udara dan suara yang akan keluar dari kawasan.  

2. Pada re-desain Kawasan TPA Bakung menggunakan pendekatan Green 

Accesible Rooftop dengan maksud untuk mengikat seluruh kegiatan 

sehingga semua kegiatan yang terjadi pada Kawasan dapat diakses dan 
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dilihat. Untuk mewujudkan itu digunakan pendekatan analogi arsitektur 

mekanik. Pada analogi arsitektur mekanik terdapat poin “Fungsi adalah 

Keindahan” sehingga untuk mencapai fungsi yang baik akan ada 

beberapa prinsip arsitektur yang diterapkan pada konsep perancangan, 

yaitu : 

• Conserving Energy 

Sebuah desain kawasan/bangunan yang mengharuskan untuk 

mempertimbangkan untuk meminimalisir penggunaan bahan 

bakar fosil pada operasional fungsinya. 

• Working With Climate 

Desain kawasan/bangunan yang mengharuskan untuk bisa 

bekerja sama dengan iklim dan menggunakan sumber daya 

alam untuk energinya. 

• Respect for Site 

Kawasan didesain dengan sesedikit mungkin merusak alam 

sekitarnya. 

• Respect for User 

Desain kawasan yang juga mempertimbangkan kenyamanan 

pengguna didalam dan sekitarnya.  

• High Peformace Building 

Desain bangunan yang memanfaatkan tenaga alam dan 

dukungan teknologi. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah secara berkesinambungan 

dan saling mendukung satu sama lain. 
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7.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil beberapa proses yang telah dilakukan selama 

penyusunan. Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam hal untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengkajian 

dengan lebih dalam yang memiliki sumber dan referensi terkair sehingga 

dapa menghasilkan penelitian yang baik dan lebih baik lagi. 

2. Pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih mempersiapkan diri dalam 

proses pengumpulan dan pengambilan data secara lebih mendalam 

sehingga bisa mendapatkan hasil data yang optimal. 

3. Melakukan pengembangan perancangan lanjutan sehingga bisa 

mendapatkan kajian yang lebih mendalam dan juga diperkuat oleh studi 

Pustaka, studi preseden dan observasi. Re-desain Kawasan TPA Bakung 

dengan pendekatan analogi arsitektur mekanik. Sehingga untuk 

penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan penerapan 

pendekatan analogi arsitektur mekanik yang berkelanjutan sehingga 

memungkinkan hasil anilisis yang berbeda. Hasil yang bisa didapat 

melalui pendekatan lain akan memperkaya dan memperdalam kajian 

mengenai Kawasan TPA.  


