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ABSTRAK
Indonesia memiliki tingkat bencana yang sangat tinggi, lebih dari 1800 kejadian bencana terjadi di
Indonesia, merupakan bencana hydrometeorology dan bencana geologi. Pengaruh perubahan
iklim dan aktivitas manusia yang merusak, memberikan kontribusi besar dalam memperburuk
kondisi lingkungan dan menyebabkan kejadian bencana alam meningkat pada periode tahun
2005 hingga 2015. Pusat Penanggulangan Bencana ini dirancang dengan menganalisis fungsi
bangunan sesuai dengan aktivitas penanggulangan bencana, serta di implementasi pada seluruh
aspek anatomi dan struktur pada bangunan dari analisis potensi arsitektur tradisional Kalimantan
Barat. Hasil perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat ini, memiliki
tiga bagian bangunan yang saling berhubungan. Dengan fungsi utama sebagai pusat komando
dan administrasi strategis terhubung pada bangunan pendidikan dan pelatihan serta dilengkapi
dengan fasilitas pusat logistik dan pergudangan. Setiap bangunan terhubung oleh akses berupa
sky bridge dan menara pemantau yang terhubung langsung ke area hanggar pesawat. Gedung
pusat pelatihan dan pendidikan memiliki fungsi sebagai area pelatihan bagi petugas tanggap
darurat, terhubung langsung ke area helipad dan parkir transportasi khusus. Fasilitas pusat
logistik dan peralatan merupakan area penyimpanan logistik, pendistribusian barang, dan
perlengkapan untuk mendukung kegiatan sehingga, Pusat Penanggulangan Bencana ini
diharapkan dapat menjadi area yang terpadu dalam menanggulangi bencana di Indonesia.
Kata kunci: Mitigasi Bencana, Arsitektur Kalimantan Barat, Pasca Bencana

ABSTRACT
Indonesia has a very high level of disaster, more than 1800 catastrophic events occurred in
Indonesia, a hydrometeorological disaster and a geological disaster. The influence of damaging
climate change and human activities, contributes greatly to worsening environmental conditions
and causes natural disasters to increase in the period 2005 to 2015. The Disaster Management
Center is designed by analyzing building functions in accordance with disaster management
activities, and implemented in all aspects anatomy and structure of the building from the analysis
of the potential of traditional West Kalimantan architecture. The results of the design of the West
Kalimantan Province Disaster Management Center, have three parts of buildings that are
interconnected. With the main function as a strategic command and administration center
connected to the building of education and training and equipped with logistics and warehousing
center facilities. Each building is connected by access in the form of sky bridges and monitoring
towers that are connected directly to the aircraft hangar area. The training and education center
building has a function as a training area for emergency response officers, connected directly to
the helipad area and special transportation parking. The logistics center and equipment facilities
are a logistical storage area, distribution of goods, and equipment to support activities so that the
Center for Disaster Management is expected to be an integrated area in tackling disasters in
Indonesia.
Keywords: Disaster Mitigation, West Kalimantan Architecture, Post-Disaster

1. Pendahuluan
Bencana adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, dan bencana sangatlah mahal oleh
karena itu perlu adanya suatu dokumentasi mengenai pengalaman penanganan bencana. Bencana
merupakan bagian dari sejarah yang menjadi pembelajaran bagi generasi di masa akan datang,
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bertujuan agar menghantarkan visi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Menurut Amri,
dkk, (2016) telah terjadi lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015
yang terdiri dari 78% bencana hydrometeorology dan 22% merupakan bencana geologi.
Kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis bencana ini relatif terus
meningkat. Pengaruh perubahan iklim juga ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian
bencana hydrometeorology. Frekuensi kejadian yang banyak dari kelompok bencana ini memberikan
dampak yang sangat besar terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan, baik dampak secara
langsung maupun tidak langsung. Aktivitas manusia juga memberi andil dalam memperburuk kondisi
lingkungan seperti perambahan hutan dan pemukiman atau aktivitas pembangunan yang
mempengaruhi ekosistem dan ekologi di daerah penyangga.
Banyak kejadian bencana yang terjadi tidak hanya menghilangkan aset kasat mata, korban jiwa,
harta benda, kerusakan bangunan, dan juga menghilangkan yang tidak kasat mata, berupa asset
pengetahuan. Kerugian asset pengetahuan dalam 1satu data pengetahuan terhitung 12 juta US dollar
pertahun untuk re-working informasi yang hilang . Pusat Penanggulangan Bencana Daerah yang di
bangun adalah suatu fasilitas berfungsi untuk mewadahi instansi terkait , tentang penanggulangan
pra dan pasca bencana baik itu sebagai tempat manajemen penanganan bencana maupun pusat
informasi kegiatan. Seperti tempat pelaksanaan teknis tanggap darurat, sebagai tempat
mengumpulkan bantuan logistik menjadi satu tempat yang selanjutnya di salurkan pada lokasi
tanggap darurat bencana. Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat ini di harap
dapat menjadi wadah pembelajaran tentang penanggulangan dan potensi bencana, sebagai upaya
pemerintah dalam pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, darurat sipil serta rehabilitasi pra dan
pasca bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
2. Kajian Literatur
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam, maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal moderenisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.
Bencana non alam berupa bencana sosial adalah serangkaian peristiwa bencana yang
diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya
untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancama bencana (Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007).
Menurut Lilik, dkk (2014) secara umum, tren bencana di Indonesia meningkat dari tahun 2002 –
2014, sekitar 98% dari total kejadian bencana per tahunnya adalah bencana hidrometeorologi (banjir,
longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang), yang akan semakin meningkat
terkait antropogenik. Faktor – faktor yang menjadi penyebab bencana hidrometeorologi tersebut
terjadi karena adanya kombinasi antara alam dan antropogenik yang disebabkan oleh dampak
perubahan iklim global, temperature meningkat, pola hujan berubah menyebabkan terjadi nya
hidrometeorologi, mengakibatkan korban meninggal, penyebaran penyakit, gagal panen dan lain-lain.
Kependudukan, kerentanan, urbanisasi dan meningkatnya populasi juga mempengaruhi dari
meningkatnya jumlah korban dalam setiap terjadinya bencana. Sebanyak 99% penyebab karlahut dan
bencana asap adalah dibakar, degradasi lingkungan dan tata ruang, dan lemahnya leadership di setiap
lembaga dalam pencegahan dan antisipasi dalam keperbencanaan.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan
bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan PB (Penanggulangan Bencana) bertujuan
untuk menjamin terselenggara pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangkai memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan PB meliputi tahap pra bencana, saat tanggap
darurat, dan pasca bencana.
Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah penentuan status keadaan
darurat bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkat bencana. Adapun untuk
tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur dan tingkat kabupaten oleh
bupati atau walikota. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai
upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Proses pelaksanaan tersebut dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur
pelaksana BNPB/BPBD, dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
dalam tahap penyusunan rencana strategis yang berlanjut dan menjadi bahan evaluasi menyeluruh
1

http://www.idc-g.com/ berjudul “Tentang Tsunami Aceh”, berisikan tentang kerugian asset pasca bencana,
diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 21:00 WIB.
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dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Evaluasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan
kinerja penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang –
undangan yang berlaku.
3. Lokasi Perancangan
Lokasi Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi ini terletak di Jalan Adi
Sucipto No. 8a, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Daerah ini dipilih
selain ditetapkan pada Rencana Strategis BPBD Provinsi Kalimantan Barat, juga di tinjau sangat
strategis. Lokasi tersebut menjangkau aksesibilitas darat, laut dan udara berdekatan dengan
instansi/lembaga yang berpotensi andil dalam penanganan bencana alam. seperti Badan Nasional
Pencaharian dan Pertolongan (BNPP) yaitu Kantor SAR Kelas B Pontianak, Komando Daerah Militer
XII/Tanjungpura, Bandara Internasional Supadio, Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Kantor
BMKG, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, yang berperan penting dalam upaya
penanggulangan bencana.
Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008
tentang kriteria-kriteria penentuan lokasi yang tepat. Area Badan Penanggulangan Bencana, harus
terletak atau dekat dari ibu kota provinsi yang bertujuan koordinasi dengan BPBD Provinsi, TNI dan
POLRI, dengan Instansi/lembaga dan pusat bantuan bencana milik instansi/lembaga dapat dilakukan
dengan lebih efektif, terletak di lokasi yang aman terhadap bencana, memiliki aksesibilitas terhadap
transportasi udara, laut dan darat yang mendukung efektifitas manajemen logistik dan peralatan.

sumber: (Google Earth dengan modifikasi penulis, 2018)

Gambar 1: Lokasi Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat

4. Landasan Konseptual
Menurut Bagus (2000) Kosmologi merupakan ilmu tentang semesta, sebagai sistem yang rasional
dan teratur. Kosmologi dibahas pertama kali sebagai cabang metafisika yang bergumul dengan perihal
asal dan susunan alam raya, penciptaan, kekekalan, vitalism, mekanisme, kodrat hukum, ruang, waktu,
dan kausalitas dalam pembahasan yang bercorak metafisik. Kosmologi hadir sebagai upaya manusia
dalam memahami semesta raya dan menentukan posisi di dalamnya. Konsep utama perancangan
Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu nilai arsitektur tradisional
sebagai penanggulangan bencana.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, daya
dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lain, yang terdiri dari unsur biotik dan abiotik. lingkungan juga
mempunyai sifat daya lenting lingkungan. Menurut Sumarwoto (1989) daya lenting lingkungan adalah
kemampuan suatu sistem di dalam lingkungan untuk pulih ketika lingkungan mengalami gangguan
atau kerusakan sampai batas tertentu. Lingkungan dikatakan seimbang jika di lingkungan komponen
biotik dan abiotik berada dalam komposisi proporsional dan stabil.
Dari paparan diatas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa kompleksitas sebuah ekosistem
dari nilai kearifan lokal, terimplementasikan kedalam nilai-nilai arsitektur tradisional Kalimantan Barat.
Konsep utama ini di dasar oleh unsur kebudayaan Dayak dan Melayu melalui proses bedah dan
analisis arsitektur huma betang dan arsitektur keraton Melayu dimana kedua unsur entis tersebut
membentuk sebuah peradaban kompleks yang menemui titik keseimbangannya dalam sistem
pembentukan kehidupan, namun jika tatanan sudah di susun dan disepakati oleh masyarakat
tersebut rusak atau tidak pada aturannya maka timbul kekacauan.
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sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 2: Nilai Arsitektur Tradisional Kalimantan Barat sebagai Konsep Penanggulangan Bencana pada
Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2 menjelaskan tentang prinsip dasar pola pemikiran yang di terapkan dalam memahami
arsitektur tanggap bencana menurut analisis penulis. Dari bedah arsitektur huma betang dapat
disimpulkan bahwa huma betang memiliki nilai-nilai intangible dalam pembentukan wujud yang
menghasilkan huma betang kuat dalam pertahanan dan ketahanan, baik material di gunakan maupun
sistem keamanan. Memiliki durabilitas tinggi dan responsif terhadap alam sekitar merupakan nilainilai yang ditemukan pada analisis tersebut, kemudian digunakan sebagai pedoman dalam
perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat. Melihat dari kejadian
bencana alam yang terjadi di Indonesia, pusat penanggulangan bencana harus memiliki ketahanan
terhadap bencana yang terjadi, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi bencana di daerah yang
di tangani.
Aktivitas yang kompleks menjadi tantangan dalam mengatur jalannya kegiatan penanggulangan
bencana, dilihat dari rumitnya alur kerja yang di atur agar penanggulangan bencana dapat berjalan
dengan efektif, efesien, dan tepat sasaran. Dari analisis tersebut, perlu adanya fasilitas pendukung
agar alur penanganan bencana dapat berjalan dengan tujuan penanganan bencana dapat mengurangi
resiko atau mengurangi dampak yang terjadi. Kesiapan dan kesigapan pada saat kondisi tanggap
darurat sangatlah penting yang mengharuskan perlu adanya koordinasi dan tindak lanjut kebijakan,
agar dapat menghindarkan dari situasi chaos atau kerusuhan dan kondisi yang dapat memperburuk
keadaan.
Analisis penulis dalam membedah arsitektur tradisional Kalimantan Barat, dapat disimpulkan
bahwa nilai-nilai terkandung dalam wujud bangunan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi
Kalimantan Barat terdiri dari tatanan masa yang kompleks sesuai dengan kebutuhan aktivitas dan
memiliki keterhubungan yang baik, agar sistem berjalan dengan lancar. Nilai-nilai yang terkandung
dalam arsitektur tradisional Kalimantan Barat ini yang menjadi pedoman dalam penyusunan
lingkungan terpadu bertujuan agar tersusun ekosistem penanggulangan yang baik dan terpusat di
Provinsi Kalimantan Barat. Analisis tersebut juga bertujuan untuk menemukan konsep yang tepat
untuk di terapkan pada pusat penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi kemungkinan
buruk terjadi, seperti bantuan pusat yang lambat, putusnya jalur komando, dan terganggunya
komunikasi. Sehingga Provinsi Kalimantan Barat dapat mandiri dalam penanggulangan bencana juga
dapat menjadi opsi lain dalam penanganan bencana baik Nasional maupun Internasional.
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sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 3: Ide Bentuk Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Proses Transformasi bentuk yang di jelaskan pada gambar 3 dimulai dari ide bentuk menjadi
dasar awal pembentukan masa bangunan. Terinspirasi dari sebuah pohon yang merupakan elemen
dari alam dan hutan hujan Kalimantan. Hutan Kalimantan merupakan hutan tropis dimana filosofi
sebuah pohon memiliki akar kuat serta kanopi rindang, dapat bertahan dari segala bentuk perubahan
cuaca dan iklim. Dengan menggabungkan ide konsep tersebut, bangunan yang di rencanakan dapat
mengambil nilai-nilai positif yang terkandung dari alam dan pemikiran manusia. Transformasi bentuk
terjadi setelah membagi tiga bagian dari cabang pohon menjadi ide bentuk. Pola yang terbentuk
kemudian di pecah sesuai pembagian tiga konsep fungsi ruang. Terdiri dari fasilitas perkantoran atau
bangunan utama A, bangunan pendukung B, dan bangunan pendukung C.
Penarikan pola garis dalam bidang datar membentuk garis-garis, kemudian terjadi perpecahan
masa bidang datar, bidang datar tersebut terpecah menjadi sebuah ruang utama namun tetap
mempertahankan garis imajiner sebagai bentuk keterhubungan. Setelah melalui proses transformasi
bentuk dari 2 dimensi dan 3 dimensi, masa bangunan tersebut terbagi menjadi beberapa lantai sesuai
dengan garis-garis imajiner. Bidang ruang yang menyesuaikan kontur menampilkan pembagian garis
garis imajiner sebagai konsep dari susunan kantilever. Susunan masa di bagi dalam plat kantilever
terinspirasi dari siklus fotosintesis tanaman, sehingga bangunan dapat memanfaatkan sirkulasi udara
maksimal seperti makhluk hidup yang bernafas. Konsep sistem topografi muncul dari permainan garis
tepi masa dimana garis tersebut membentuk sebuah platonik solid khayal, yang berguna
meminimalisir beban angin maupun bencana hidrometeorologi sebagai bencana terbesar di daerah
Kalimantan Barat, selain Konflik Sosial dan Kebakaran Hutan.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 4: Detail Ornamen Fasade Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
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Detail ornamen menggunakan filosifi ornamen suku Dayak Iban Kapuas Hulu, bermakna
kekuatan dan ketuhanan digunakan sebagai secondary skin pada bangunan. Konsep utilitas pada
perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 2 sistem yaitu
upfeet dan downfeet. Sistem upfeet merupakan sistem distribusi air bersih kawasan, di tampung pada
ground tank, disebarkan menuju reservoir dan ke seluruh supply tangka air yang disedot
menggunakan pompa. Pompa tersebut ditempatkan pada ruangan khusus pada fasilitas servis,
sumber utama pasokan air bersih diperoleh melalui PDAM, sumber air bersih juga dapat dipasok
secara mandiri bersumber dari air Sungai Kapuas. Air yang di tampung dalam kolam retensi,
kemudian di sedot dan di saring menggunakan pompa diesel menuju ground tank utama, selanjutnya
air yang tertampung dapat melalui proses filtrasi penjernihan agar air yang diperoleh dapat di
konsumsi.
Konsep ini digunakan sebagai solusi jika terjadi bencana yang berkepanjangan, dapat
memproduksi pasokan air bersih secara mandiri. Penyaluran air tersebut dilakukan melalui jaringan
pipa yang menempel pada dinding ataupun terpasang pada lantai dan plafond. Air kotor dihasilkan
pada perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari air limbah
bekas buangan dan limbah khusus. Limbah cair ditampung terlebih dahulu ke dalam septictank
kemudian disalurkan ke sumur resapan, dan disalurkan ke riol kota. Air bersih hasil pengolahan
limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyirami tanaman.
Limbah khusus dihasilkan dari Area Pendidikan dan Latihan, yang kemungkinan besar didominasi
oleh limbah tumpahan minyak dan air keras. Air limbah tersebut kemudian ditampung pada bak
kontrol, di alirkan menuju bak pengurai untuk mengalami proses lebih lanjut. Sumber pasokan listrik
pada perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat diperoleh melalui aliran
listrik dari PLN. Listrik tersebut kemudian dialirkan ke bangunan melalui gardu listrik, kemudian
menuju penel utama (main panel). Aliran listrik tersebut digunakan untuk menghidupkan mesin AC,
CCTV, sound system, lampu, serta mesin pompa. Selain itu Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi
Kalimantan Barat ini juga dilengkapi dengan system pembangkit listrik tenaga diesel, tersimpan di
lantai bawah yang dapat digunakan saat kondisi listrik terputus ketika terjadinya bencana. Pada
gambar 5 terlihat sebuah ruang dengan pintu besar, ruang tersebut merupakan ruang mesin
pembangkit listrik tenaga diesel yang terdiri dari 4 unit. Ruang tersebut dilengkapi dengan
penghawaaan dari kipas blower agar mengeluarkan emisi karbon pembakaran mesin dan menjaga
sirkulasi udara pada ruangan tetap terjaga sehingga mesin diesel tersebut dapat mendapatkan
pendinginan yang optimal.

sumber: (Analisis penulis, 2018)

Gambar 5: Gambar Rencana Mesin Diesel Pembangkit Listrik Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Barat

5. Hasil Perancangan
Rancangan kawasan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi
bangunan utama yang terdiri dari perkantoran BPBD Provinsi Kalimantan Barat dan lembaga-lembaga
terkait dalam penanggulangan bencana seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, BNPP, dan
lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Area bangunan utama meliputi akses jalur keluar masuk
kawasan. Pada bagian khusus jalur publik, memiliki akses satu pintu masuk dan satu pintu keluar
dengan arah yang sama, hal ini bermaskud untuk memudahkan pemantauan aktivitas publik,
mengingat bangunan lainnya memiliki akses terbatas dengan pertimbangan objek vital seperti hangar
pesawat dan area pergudangan.
Pada gambar 6 gedung B merupakan Pusat Pendidikan Pelatihan dan TRC (Tim Reaksi Cepat),
bangunan ini memiliki dua akses berupa akses keluar masuk dan akses khusus atau emergency accses.
Jalur sirkulasi ini hanya boleh dilewati oleh kendaraan penanggulangan bencana dan kendaraan
khusus, baik di situasi normal maupun situasi pada tanggap darurat. Akses ini bersifat privat khusus
yang harus selalu bebas hambatan atau clear area 1x24 jam. Bangunan E pada gambar 7 dilengkapi 2
Hanggar helikopter, yang dapat menampung ukuran helikopter berkapasitas sedang seperti
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Eurocopter HH-65 Dolphin, Eurocopter AS332, Super Puma dan satu area helipad yang juga area titik
kumpul. Helipad ini digunakan untuk pendaratan helikopter kelas Kamov ka 32 atau helli besar yang
tidak bisa mendaratkan di area hangar bangunan pendukung B Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada
gambar 7. Bangunan Pendukung pada gambar B Pusat Pendidikan dan Pelatihan merupakan area
pergudangan, loading dock kendaraan darat dan sungai seperti Kapal Frigate, mobil box, kontainer,
dan mobil angkut lainnya.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 6: Masterplan Kawasan Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 7: Gambar Tampak Area Bangunan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Lantai dasar gedung B pada gambar 10 diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan seperti
mobil komando, mobil pemadam kebakaran, dan tempat penyimpanan alat berat serta dilengkapi
dengan fasilitas perawatan dan perbaikan. Akses menuju lantai 1 berupa tangga utama yang
menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan. Jalur sirkulasi tangga didesain dengan konsep
pelatihan yang secara tidak langsung mendidik dan melatih pegawai yang bertugas. Bertujuan
meningkatkan performa individu dalam proses penanggulangan bencana.
Lantai 1 juga terdiri atas ruang ruang pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Barat, dan ruang
pegawai dari instansi terkait. Untuk memasuki ruang pegawai area publik di pisah oleh ruang
komunal dan ruang tamu sebagai pembatas antara sifat zona publik dan zona privat. Gedung A Lantai
1 di bagi menjadi dua zona berupa zona privat dan zona publik di hubungkan dan di pisah oleh ruang
komunal atau ruang penghubung.
Area perkantoran ini memiliki akses khusus yang menghubungkan bangunan Gedung A dan
Gedung B, Gedung C menggunakan skywalk dan hanya dapat di akses oleh ruang pegawai, tidak
diperuntukan untuk akses publik dikarnakan jalur tersebut menghubungkan ke area objek vital
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lainnya seperti gedung pergudangan dan gedung pendidikan dan pelatihan yang memiliki akses
langsung menuju hangar dan helipad. Gedung A merupakan gedung operasional yang menjadi pusat
kegiatan administrasi pada Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat. Pada bagian
lantai dasar terdapat zona publik berupa area kantin, parkir khusus pegawai dan zona servis.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 8: Denah Kantor BPBD Lantai Dasar Bangunan Utama Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Barat

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 9: Denah kantor BPBD Lantai 1 Gedung A Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Pada bagian depan dileatakkan akses ramp dan tangga untuk akses lantai 1 yang di arahkan
menuju lobby bangunan dan area penerimaan lain seperti ruang informasi publik, media center, dan
perpustakaan. Lantai 1 terdiri dari area publik berupa lobby, ruang informasi & resepsionis,
perpustakaan, pusat informasi publik, media center dan ruang aula dan konfrensi pers. Lantai 1 pada
Gedung Pendidikan & Pelatihan pada gambar 11 terdiri dari ruang ruang istriahat anggota dan area
kantor Komando Tanggap Darurat Bencana. Area ini memiliki akses cepat menuju lantai dasar berupa
tangga dan area cepat berupa tiang-tiang yang dapat digunakan untuk terjun ke lantai dasar. Denah
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gedung C merupakan gedung area Pergudangan dan Logistik, fokus utama dalam area bangunan ini
adalah kegiatan bersifat servis tentang pendataan, penyimpanan, pendistribusian dan bongkar muat
logistic peralatan yang bersifat menunjang kegiatan penanggulangan becana.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 10: Denah Quick Response Pendidikan dan Pelatihan Lantai Dasar Perancangan Pusat Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Lantai dasar pada gedung C diperuntukan untuk penyimpanan logistik dan peralatan serta
tempat bongkar muat dari kendaraan darat dan kendaraan air. Akses penyimpanan barang di dalam
banguan dilengkapi dengan lift barang dan lift hidrolik yang dapat menaikkan kendaraan Forklift
agar memudahkan dalam menaikkan barang pada lantai 1 dan lantai 2. Bangunan pada area belakang
gedung C di bagi menjadi dua massa, dipisahkan oleh kanal yang dapat digunakan untuk sandaran
kapal dan proses bongkar muat dari jalur air. Area ini terdiri dari ruang bongkar muat, dan ruang
penyimpanan peralatan khusus dan logistik khusus berupa obat-obatan maupun vaksin.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 11: Denah Quick Response Pendidikan dan Pelatihan Lantai 1 Perancangan Pusat Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
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sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 12: Denah pergudangan Lantai 1 Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Lantai 1 pada gambar 12 merupakan area Pergudangan dan Peralatan yang terdiri dari ruang
gudang barang dan logistik, namun pada bagian bangunan belakang rooftop digunakan untuk hellipad.
Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki tiga massa bangunan yang
memiliki fungsi masing masing, ketiga masa bangunan tersebut berupa gedung A merupakan
banguna utama yang bersifat administrasi dan kontrol dapat di manifestasikan sebagai otak dari
fungsi bangunan kawasan, gedung B Sebagai bangunan Pendukung bersifat teknis berupa prasarana
penanggulangan bencana, gedung C merupakan bangunan pendukung yang bersifat penyimpanan
berupa area pergudangan sebagai penyedia supply dalam penanggulangan bencana.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 13: Denah Pergudangan Lantai 2 Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Volume 7/ Nomor 1 / Maret 2019

Hal 542

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura
Tampak bangunan pada gambar 14 yang lingkari meiliki konsep bentuk yang terdiri dari pecahan
konsep ide sebuah pohon yang menggunakan fondasi besar yang kokoh. Menekankan konsep
arsitektur vernacular Kalimantan Barat, perpaduan unsur garis garis vertical dan horizontal sebagai
bentuk secondary skin terinspirasi dari bentuk sirkulasi rumah panjang suku Dayak di Kalimantan
Barat. Fasad bangunan gedung A pada area penerimaan menggukanan secondary skin dari ornamen
dayak yang memiliki makna tentang kehidupan dan ketuhanan.
Tampak gedung B memiliki bentuk yang memanjang namun abstrak yang di hubungkan oleh
hangar pesawat. Perletakan hangar pesawat pada lantai satu dimaksud agar akses menuju hangar
hanya dimiliki oleh aktivitas yang berkepentingan melalui gedung B. Area hanggar pesawat tersebut
berbahaya dan merupakan asset yang mahal, dari bangunan B terdapat ruang ruang kendaraan
khusus dan menggunakan struktur kolom besar, menegaskan bentuk vernacular Kalimantan Barat
berupa rumah-rumah panggung.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 14: Tampak A dan B Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Gambar potongan Kawasan A-A pada gambar 17 memotong bangunan keamanan beserta
gerbangnya, area taman, gedung A dan gedung B yang meliputi ruang perkantoran dan ruang
pergudangan. Pada bagian gedung A merupakan bangunan dengan memiliki lantai tipikal sehingga
ruang yang terpotong memiliki sifat ruang yang hampir sama seperti area perkantoran. Potongan
kawasan B-B, potongan daerah tengah gedung B, sehingga terlihat tampak pada area kendaraan
khusus. Potongan ini juga menampilkan potongan ruang pada gedung C berupa area pergudangan,
dari potongan ini juga menampilkan area inti menara yang berada di tengah, antara gedung A, B dan
C.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 15: Tampak Arah Selatan Gedung C Segmen Pergudangan Pusat Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Barat
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Tampak pada gambar 15 merupakan bagian dari gedung Pergudangan dan Logistik, pada bagian
yang dilingkari memiliki konsep bentuk menyerupai huma betang dengan selubung bangunan berupa
permainan garis-garis horizontal. Bentukan tersebut bertujuan sebagai perlindungan dari sinar
matahari langsung dan memaksimalkan sirkulasi udara. Pada bagian lantai dasar pintu ruang gudang
berhubungan langsung dengan loading dock menggunakan pintu besar yang kokoh bertujuan agar isi
dalam ruang tersimpan dengan aman. Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat
memiliki tiga massa gedung dan beberapa massa bangunan penunjang seperti pos keamanan,
pengisian bahan bakar, taman, dan area parkir sehingga memiliki 2 macam potongan arsitektural
kawasan yaitu potongan A-A dan B-B.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 16: Potongan Kawasan A-A dan Potongan Kawasan B-B Pusat Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Barat

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 17: Suasana Interior Lobby Pusat Informasi dan Interior Pergudangan Pusat Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Suasana interior adalah tahap menyajikan dengan detail hasil dari perancangan yang sudah
menjadi proses akhir. Interior memperlihatkan suasana ruang-ruang yang ada di Pusat
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara mendetail sehingga dapat terlihat
jenis jenis pemilihan material perabot dan pemilihan warna ruang agar suasana ruang lebih hidup
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dan dapat mempresentasikan kondisi di dalam bangunan yang di rancang. Ruang lobby Pusat
Informasi pada gambar 24 memiliki konsep ruangan penyambutan tamu yang datang memiliki ruang
tunggu di karnakan saat kondisi darurat bencana bangunan A merupakan inti dari pusat informasi
yang di butuhkan oleh masyarakat. Pada visualisasi aerial kawasan pada gambar 24 terlihat fasad
bangunan menggunakan secondary skin berbentuk ventilasi silang yang terbentuk dari permainan
garis dan ornamen juga berfungsi sebagai tangga darurat dan juga dapat menjadi area pelatihan
vertical rescue bagi anggota reaksi cepat.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 18: Suanasa Eksterior Aerial Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 19: Konsep Shelter Penanggulangan Bencana pada Pusat Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Barat.

Konsep desain shelter pada gambar 26 menggunakan container box dikarenakan bentuk dan
pemanfaatan yang efisien dan dapat di modifikasi untuk kebutuhan shelter, selain pemanfaatan
barang bekas juga lebih efisien dalam mobilisasi yang dapat di pindahkan dan di susun pada lokasi
yang di inginkan. Ukuran shelter mengikuti bentuk container 20ft dengan kapasitas minimal 3 orang
dan maksimal 5 orang atau satu keluarga, dilengkapi fasilitas seperti tempat tidur portable, furniture
portable, kitchen set, satu buat toilet dan di lengkapi dengan solar panel lengkap dengan sistem
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energi yang mandiri. Penggunaan bahan kontainer bekas sangat efisien selain dinilai dapat dengan
mudah di rakit atau pabrikasi sehingga jika di butuhkan dalam keadaan darurat dapat dengan cepat
dipersiapkan. Shelter ini juga bertujuan sebagai hunian sementara pada tahap rehabilitasi pasca
bencana maupun sebagai tempat berlindung untuk menghadapi bencana yang berkepanjangan.
6. Kesimpulan
Pusat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan fasilitas yang
menampung aktivitas terpadu dalam proses penanggulangan bencana baik pra bencana, tanggap
darurat maupun pasca bencana, sehingga dapat membantu kinerja dan efektifitas dalam menangani
bencana di Kalimantan Barat maupun Indonesia. Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan
Barat adalah sebuah fasilitas yang bertujuan sebagai tempat penyelenggaraan penanggulangan
bencana baik skala Provinsi Kalimantan Barat maupun skala Nasional. Pusat Penanggulangan Bencana
Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari tiga bangunan utama yang merangkum tiga aspek penting
dalam penanggulangan bencana yaitu Komando, Pelatihan, dan Logistik berupa fasilitas bangunan
utama, fasilitas pusat pelatihan dan pendidikan dan fasilitas pusat logistik dan peralatan.
Perancangan Pusat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan aspek
pelaku dan aktivitas yang terdiri dari anggota BPBD, lembaga pemerintahan, lembaga swadaya
masyarakat, TNI/POLRI, dan Masyarakat. Fasilitas Hanggar dan helipad diperuntukkan sebagai fasilitas
khusus untuk mendukung aktivitas penanggulangan bencana yang memiliki nilai prioritas tinggi.
Penggunaan struktur bangunan yang kuat terinspirasi dari struktur kokoh huma betang yang memiliki
kolom-kolom besar agar jika terjadi situasi bencana bangunan dapat menjadi tempat berlindung dan
tempat evakuasi. Perancangan konsep shelter bertujuan untuk mempersiapkan sebuah wadah
penampungan pengungsi jika terjadi bencana besar yang berkepanjangan atau sebagai fasilitas
penunjang yang bersifat portable yang memiliki sifat mobilitas tinggi dan dapat mudah di aplikasikan
di lapangan.
Ketersediaan air bersih dan penanganan limbah merupakan konsep utama dalam utilitas pada
perancangan Pusat Penanggulangan Bencana yang dilengkapi dengan area pengolahan air bersih
yang dimanfaatkan dari sumber air yang melimpah pada lokasi site berupa tepian sungai.
Ketersediaan energi listrik didapat secara kondisi normal berupa jaringan listrik negara, namun Pusat
Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat memilik sumber listrik mandiri berupa mesin
diesel dan pemanfaatan solar panel pada shelter maupun pada bangunan. Pusat Penanggulangan
Bencana Provinsi Kalimantan Barat yang dirancang agar dapat bertahan dan sebagai tempat
perlindungan bencana yang tidak dapat di prediksi di masa depan.
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