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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Tema Desain 

Penekanan Desain yang akan digunakan pada Orchid Botanical 

Garden adalah bangunan dengan tema Green Building. 

5.1.1. Uraian interpretasi dan elaborasi teori Tema Desain 

 Pengertian 

 Arsitektur Ramah Lingkungan sering dikenal dengan Green Building, yaitu 

suatu praktek membuat struktur dan menggunakan proses yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang seefisien 

mungkin di seluruh siklus hidup suatu bangunan, dari saat mendesain, 

melakukan renovasi, dan dekonstruksi bangunan. 

(sumber: regarzworld.wordpress) 

“Poin terbesar dalam konsep ini adalah penghematan air dan energi serta 

penggunaan energi terbarukan,” kata Rana Yusuf Nasir dari Ikatan Ahli 

Fisika Bangunan Indonesia (IAFBI). 

 Manfaat Bangunan Ramah Lingkungan: 

a. Green Building menghemat energi. Hal ini dipengaruhi oleh desain 

bangunan, ventilasi udara, penggunaan solar panel. 

b. Penggunaan air yang lebih hemat. Seluruh sistem yang menggunakan 

air, terutama pada toilet, didesain menghemat penggunaan air, seperti 

flush pada toilet, teknologi water sense pada dish washers. 
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c. Green Building menyehatkan untuk manusia. Hal ini dipengaruhi oleh 

tingkat kelembababn udara, ventilasi yang sangat memadai, dan 

filtrasi udara. 

d. Green Building mengurangi sampah/ limbah yang ditimbulkan 

manusia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh bahan bangunan yang 

digunakan berasal dari daur ulang yang dimana ini memenuhi konsep 

penyelamatan lingkungan yang sangat sederhana, yaitu Reduce, 

Reuse, dan Recycle. 

e. Green Building berperan mengurangi emisi karbon. Dari poin-poin ke-

4 di atas, semuanya berperan dalam mengurangi emisi karbon yang 

dibuang. Sebagai contoh, kaca pada keseluruhan bangunan dan 

penggunaan solar panel, secara otomatis mengurangi tingkat 

penggunaan listrik yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik yang 

membutuhkan begitu banyak bahan bakar, dan menghasilkan polusi 

udara. 

 Green Building Council Indonesia 

Lembaga mandiri (non-govermmment) dan nirlaba (non-profit) yang 

berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam 

mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi 

transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. 

Di dalam Penilaian GBCI terdapat Sistem rating yaitu suatu alat berisi 

butir-butir dari aspek penilaian yang disebut rating dan setiap butir rating 

mempunyai nilai (credit point / poin nilai). Nama yang digunakan bagi 

Sistem Rating Indonesia yaitu GREENSHIP, sebuah perangkat penilaian 

yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) untuk 
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menentukan apakah suatu bangunan dapat dinyatakan layak bersertifikat 

“bangunan hijau” atau belum. 

Greenship sebagai sebuah sistem rating terbagi atas enam aspek 

yang terdiri dari: 

a. Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Developmen / ASD) 

b. Efisiensi Energi & Fefrigeran (Energy Efficiency & Refrigerant / EER) 

c. Konservasi Air (Water Conservation / WAC) 

d. Sumber & Siklus Material (Material Resources & Cycle / MRC) 

e. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara (Indoor Air Health & Comfort / 

IHC) 

f. Manajemen Lingkungan Bangunan (Building & Enviroment 

Management) 

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan rating 

“bangunan hijau” di Indonesia: 

a. Sederhana (simplicity) 

b. Dapat dan mudah untuk diimplementasikan (applicable) 

c. Teknologi tersedia (available technology) 

d. Menggunakan kriteria penilaian sedapat mungkin berdasarkan 

standart local 

(sumber: www.gbcindonesia.org) 

 Keseimbangan dengan Alam 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keseimbangan 

dengan alam antara lain: (sumber: Frick,Heinz.SeriEkoArsitektur.Dasar-

dasarEkoArsitektur.1998.html56-65) 

 

http://www.gbcindonesia.org/


128 
 

a. Alam dan Iklim Tropis 

b. Sinar matahari dan orientasi bangunan 

c. Angin dan pengudaraan ruang 

d. Suhu dan perlindungan terhadap panas 

e. Curah hujan dan kelembaban udara 

 Dasar Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchid Botanical Garden 

Herbarium Anggrek Konservasi Anggrek 

Pemecahan Permasalahan Dominan Memaksimalkan Potensi Alam 

Pembangunan Prinsip Green Building Meminimalisir Kerusakan Lingkungan 

Arsitektur Ramah Lingungan 

Bagan 5.1 Dasar Pemikiran 
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5.1.2. Studi Preseden 

a.  VanDusen Botanical Garden Visitor Centre 

 

 

 

 

 

 

V

a

nDusen Botanical Garden Visitor Centre adalah bangunan hijau 

yang mengalir memadukan ke landscape sekitarnya di 

Vancover, Kanada. Dirancang oleh arsitek Perkins dan Will, 

struktur bergelombang yang berlokasi di tengah-tengah semak 

tinggi dan tanaman hijau subur, dan membawa keseimbangan 

yang harmonis antara arsitektur modern dan alam. Dari dinding 

beton yang menabrak tanahnya, atap hijau, dan bangunan 

LEED Platinum juga mendalami strategi green building yang 

akan membantu tercapainya net-zero energy. 

 

 

Gambar 5.1 VanDusen Botanical Garden Visitor Centre 
http://www.archdaily.com/215855/vandusen-botanical-garden-visitor-

centre-perkinswill 
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Konservasi merupakan salah satu fungsi VanDusen Botanical 

Garden Visitor Center ini. Tapak diharapkan dapat mengendalikan 

iklim, mengatur suasana kering, panas atau dingin. Pusat koleksi 

tanaman berada di daerah bangunan, sedangkan pusat penelitian dan 

informasi terletak di tengah tapak. 

 

 

 

 

Gambar 5.2 VanDusen Botanical Garden Visitor Centre 
http://www.archdaily.com/215855/vandusen-botanical-garden-visitor-

centre-perkinswill 
 

Gambar 5.3 Master Plan VanDusen Botanical Garden Visitor Centre 
http://www.archdaily.com/215855/vandusen-botanical-garden-visitor-

centre-perkinswill 
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Botanical garden visitor center di Kanada ini mempromosikan 

tentang pentingnya konservasi lingkungan agar tercipta kesadaran 

publik untuk melestarikan lingkungan alam. Tempat ini bertujuan 

sebagai tempat koleksi tanaman, display kebun, wahana penelitian, 

studi dan pengetahuan, dan konservasi biodiversity tanaman. Fungsi 

bangunan sebagai pusat penelitian ini memiliki sebuah kafe, 

perpustakaan, fasilitas relawan, toko taman, kantor, dan ruang kelas 

untuk pertemuan, lokakarya, kuliah dan acara pribadi.  

  

 

 

 

 

Pertimbangan konsep yang diaplikasikan oleh Perkins dan Will, dipandu oleh 

desain bentuk dan fungsi untuk bangunan yang kategori berikut : 

1. Sustainable Site : Bangunan ini terletak untuk menghindari 

menghancurkan pohon-pohon langka, semak dan tanaman di sekitar 

taman. Roof Garden menggantikan vegetasi yang terlantar akibat 

bangunan itu sendiri dan membantu menyatukan kembali vegetasi 

ke dalam arsitektur. 

2. Water Efficiency : Air hujan dikumpulkan dan digunakan kembali 

sedangkan greywater diolah pada pengelohan yang tersedia. 

Gambar 5.4 Interior VanDusen Botanical Garden Visitor Centre 
http://www.archdaily.com/215855/vandusen-botanical-garden-visitor-

centre-perkinswill 
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3. Energy Efficiency : tabung surya air panas dirancang untuk 

menghasilkan 176.000 kWh, Panel PV dirancang untuk 

menghasilkan 11.000 kWh dan geo-exchange system juga dilakukan 

untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk tetap bangunan 

pada net-zero energy. 

4. Material and Resources : Perkins dan Will memilih bahan sesuai 

dengan kesehatan, jejak karbon, kemampuan untuk didaur ulang 

dan siklus hidup masing-masing untuk memilih komponen yang 

paling tepat dan tahan lama.   

5. Beauty and Inspiration : Bangunan ini dirancang tidak hanya untuk 

menginspirasi perayaan taman dan lansekap, tetapi untuk 

berinvestasi dan menunjukkan pertimbangan untuk lingkungan 

melalui sistem bangunan dan mempromosikan pemahaman sosial 

keseimbangan antara aktivitas manusia dan ekosistem alam. 

b. Cairns Botanical Garden Visitor Centre 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.5 Cairns Botanical Garden Visitor Centre 
http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-

centre-charleswright-architects/  

http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
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Gambar 5.6  Masterplan Cairns Botanic Gardens 

Visitors Center 

Cairns Botanic Gardens Visitors Centre terletak di hutan 

hujan Far North Queensland, Cairns, Australia. Bangunan ini 

menampilkan konsep arsitektur tropis modern yang berbaur 

mulus ke lingkungan sekitarnya.  

 

 

 

 

 

Bangunan ini disamarkan dengan fasade cermin yang benar-benar 

mencerminkan taman disekitarnya. Para arsitek menggambarkannya 

sebagai “efek visual yang mirip dengan setelan yang dikenakan oleh 

pemburu alien di  film predator tahun 1978. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.7 Cairns Botanical Garden Visitor Centre 

http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charleswright-architects/  

 

http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
http://www.archdaily.com/239957/cairns-botanic-gardens-visitors-centre-charles-wright-architects/
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Bekerja sama dengan konsultan, struktural, hidrolik dan landscape 

mekanik, inisiatif ESD memasukkan ke dalam konsep kanopi cermin, 

panel surya untuk umpan balik ke energy. 

c. Singapore Botanical Garden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada awalnya Singapore Botanical Garden merupakan Kebun 

Percobaan di Singapura didirikan tahun 1822 oleh Pemerintah di Bukit 

Fort Canning oleh Sir Stamford Raffles yang Luasnya mencapai 74 Ha. 

Objek wisata yang terdapat pada Singapore Botanical Garden :  

 

Gambar 5.8 Singapore botanical garden 

Sumber Google image 

Gambar 5.9 Masterplan Singapore botanical garden 

Sumber Google image 
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o Kebun AnggrekKebun Nasional Anggrek merupakan 

objek utama di Kebun Botani Singapura. Terletak di sisi 

barat, kebun seluas tiga hektare ini memiliki koleksi lebih 

dari 1.000 spesies dan 2.000 anggrek hasil persilangan. 

 

o Hutan Hujan 

Kebun Botani Singapura memiliki hutan hujan tropik kecil 

seluas enam hektare. Hutan hujan ini usianya lebih tua 

ketimbang kebun botani itu sendiri. Hutan hujan ini 

berada di dalam kota Singapura. Di dunia hanya ada dua 

kota besar yang memiliki hutan hujan di dalam 

wilayahnya yakni Singapura dan Rio de Janeiro 

o Kebun Jahe 

Terletak di dekat Kebun Anggrek Nasional, kebun seluas 

satu hektare ini mengoleksi tanaman keluarga jahe-

jahean 

o Danau 

Kebun Botani Singapura memiliki tiga danau, yaitu Danau 

Simfoni, Danau Eco dan Danau Angsa.  

 

 

 

Gambar 5.10 Interior Singapore botanical garden 

Sumber Google image 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Danau_Simfoni&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Danau_Simfoni&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Angsa
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Bangunan ini dirancang tidak hanya untuk menginspirasi 

perawatan taman dan lansekap, tetapi untuk berinvestasi dan 

menunjukkan pertimbangan untuk lingkungan melalui sistem 

bangunan. Desain apik sky bridge pada Singapore Botanical 

Garden merupakan bentuk dari moderenisasi museum tanaman 

dengan sudut pandang pengunjung yang tentunya lebih leluasa 

melihat koleksi tanaman yang ada. 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

 Berdasarkan konsep dari teori yang telah dibahas sebelumnya, maka 

implementasi pada konsep Orchid Botanical Garden adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan Rain Water Harvesting pada bangunan sebagai sumber air 

bersih pada bangunan tanpa menggunakan sumber air PDAM. 

 

 

 

 

 

 

b. Penggunaan Light Reflector pada bangunan untuk digunakan sebagai 

media pencahayaan alami pada bangunan. 

Gambar 5.11 Rain Water Harvesting 

Sumber Google image 
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c. Penggunaan “dinding hijau” yaitu cladding dari tanaman rambat berbunga 

yang dapat digunakan sebagai pelapis dinding dari panas dan sebagai 

tempat berkumpulnya kupu-kupu sehingga dapat memberi nilai estetis 

tersendiri dari bagian bangunan tersebut. 

 

 

 

 

 

d. Penggunaan atap miring agar air hujan dapat mengalir dan tertampung 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Light Reflektor 

Sumber Google image 

Gambar 5.13 Dinding Hijau 

Sumber Google image 

Gambar 5.14 Atap Miring Tadah Air Hujan 

Sumber Google image 
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e. Penggunaan “atap hijau” yaitu atap dengan tanaman sehingga dapat 

menambah penghijauan. 

 

 

 

f. Orientasi bangunan utara-selatan agar bangunan dapat menerima 

pencahayaan dan penghawaan yang baik. 

 

 

 

 

 

g. Perencanaan bukan dinding yang optimal sebagai penghawaan alami dan 

mengurangi kelembaban di dalam ruang. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Green Roof 

Sumber Google image 

Gambar 5.16 Setting Orientasi Bangunan 

Sumber Google image 

Gambar 5.17 Setting Bukaan Bangunan 

Sumber Google image 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

 Permasalahan dominan yang akan diangkat pada perencanaan Orchid 

Botanical Garden ini adalah Kenyamanan Thermal dan Pola Sirkulasi Ruang 

melalui Perancangan Alur Linear dalam Bangunan. 

5.2.1. Uraian interpretasi dan elaborasi teori Tema Desain 

 Pengertian (sumber: Ching, Francis D.K. Arsitektur Bentuk Ruang dan 

Tatanan. Jakarta: Erlangga) 

 Sirkulasi: Pergerakan Melalui Ruang 

Terdapat 5 Elemen Sirkulasi yaitu: 

 

a. Pencapaian 

Sebelum masuk ke dalam ruang kita berjalan menuju pintu masuk 

melalui sebuah jalur. Ini merupakan tahapan pertama sistem sirkulasi 

karena pada saat menempuh pencapaian kita disiapkan untuk melihat, 

mengalami serta memanfaatkan ruang-ruang dalam sebuah 

bangunan. Terdapat 3 tipe pencapaian yaitu: 

 Frontal 

 Pencapaian secara langsung mengarah ke pintu masuk. 

 

 

 

Gambar 5.18 Pencapaian Frontal 

Sumber Google image 
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 Tidak Langsung 

Pencapaian tidak langsung mengarah ke pintu masuk, jalurnya 

diarahkan sekali atau beberapa kali untuk menunda dan melamakan 

sekuen pencapaiannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spiral 

Pencapaian memutar yaitu memutari keliling bangunan untuk 

melamakan pencapaian dan menekankan bentuk tiga dimensi 

sebuah bangunan 

 

 

 

 

 

b. Pintu Masuk 

Tanda sebuah pintu masuk dapat diperkuat secara visual dengan 

cara: 

Gambar 5.19 Pencapaian Tidak Langsung 

Sumber Google image 

Gambar 5.20 Pencapaian Spiral 

Sumber Google image 
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 Membangun bukaan yang lebih rendah, lebih lebar atau lebih sempit 

dari pada yang diantisipasi 

 

 

 

 

 Membuat pintu masuknya dalam atau berkelok-kelok 

 

 

 

 Memperjelas bukaannya dengan ornamen atau pernak pernik 

dekoratif 

c. Konfigurasi Jalur 

Konfigurasi jalan secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa 

pola sirkulasi yaitu sirkulasi linear, radial, spiral, grid, dan jaringan. 

Namun, dalam perancangan Orchid Botanical Garden ini, konfigurasi 

jalur yang digunakan adalah Konfigurasi jalur linear. 

 Linear, jalur ini dapat berbentuk kurva linear atau terpotong, 

bersimpangan dengan jalur lain, bercabang atau membentuk 

sebuah putaran balik. 

 

 

Gambar 5.22  Konfigurasi Pintu 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 

Gambar 5.21 Konfigurasi letak Pintu 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 
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 Organisasi linear pada dasarnya terdiri dari sederetan ruang. 

Ruang-ruang ini dapat berhubungan secara langsung satu dengan 

yang lain atau dihubungkan melalui ruang linear yang berbeda-beda 

dan terpisah. 

Organisasi linear biasanya terdiri dari ruang-ruang yang berulang, 

serupa dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Ruang-ruang yang secara 

fungsional atau simbolis penting keberadaannya terhadap organisasi 

dapat berada dimanapun sepanjang rangkaian linear. 

Derajat kepentingannya ditegaskan melalui ukuran, bentuk, maupun 

lokasinya. 

 Penempatan ruang penting pada bagian tengah rangkaian 

linear. 

 Penempatan ruang penting pada ujung rangkaian linear. 

 Penempatan ruang penting pada titik-titik belok rangkaian 

linear. 

 Penempatan ruang penting di luar organisasi linear. 

Bentuk organisasi linear bersifat fleksibel dan dapat menanggapi 

terhadap bermacam kondisi dan bentuk tapak. Bentuknya dapat 

lurus, bersegmen, atau melengkung. Konfigurasinya dapat 

berbentuk horisontal sepanjang tapak, diagonal menaiki suatu 

kemiringan, atau berdiri tegak seperti sebuah menara. Bentuk- 

Gambar 5.23 Konfigurasi Linear 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 
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bentuk lengkung dan bersegmen pada organisasi linear melingkupi 

daerah ruang eksterior pada sisi cekungnya dan mengarahkan 

ruang-ruangnya menghadap ke pusat daerah. Pada sisi 

cembungnya bentuk ini tampak menghadap dan memisahkan ruang 

di hadapannya terhadap lingkungannya, contoh: 

 

 

 

 

 

Organisasi linear biasanya terdiri dari ruang-ruang yang berulang, 

serupa dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Ini adalah gambar denah 

sekolah, yang ruang-ruang kelasnya tersusun membentuk 

organisasi linear. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Hubungan Ruang-ruang 

Jalan mungkin dihubungkan dengan ruang-ruang dalam cara-cara 

berikut: 

 

Gambar 5.25 Contoh Organisasi Linear 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 

Gambar 5.24 Contoh Organisasi Linear 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 
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 Melalui Ruang-ruang 

Kesatuan tiap-tiap ruang dipertahankan, Konfigurasi jalan 

fleksibel, Ruang-ruang perantara dapat dipergunakan untuk 

menghubungkan jalan dengan ruang-ruangnya. 

 

 

 

 

 

 Menembus Ruang 

Jalan dapat menembus sebuah ruang menurut sumbunya, miring, 

atau sepanjang sisinya. Dalam memotong sebuah ruang, Suatu 

jalan menimbulkan pola-pola istirahat dan gerak di dalamnya. 

 

 

 Berakhir Dalam Ruang 

Lokasi ruang menentukan jalan, Hubungan jalan-ruang ini 

digunakan untuk pendekatan dan jalan masuk ruang-ruang 

penting yang fungsional dan simbolis. 

 

 

 

Gambar 5.26 Organisasi Melalui Ruang 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 

Gambar 5.27 Menembus Ruang 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 

Gambar 5.28 Berakhir Ruang 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 
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e. Bentuk Ruang Sirkulasi 

Ruang sirkulasi dapat berbentuk tertutup., terbuka pada salah satu 

sisinya, atau terbuka pada kedua sisinya. 

 Tertutup membentuk galeri umum atau koridor pribadi yang 

berkaitan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui pintu-

pintu masuk pada bidang dinding. 

 

 

 

 

 Terbuka pada salah satu sisinya membentuk balkon atau galeri 

yang memberikan kontinuitas visual dan kontinuitas ruang dengan 

ruang-ruang yang dihubungkannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.29 Ruang Tertutup 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 

Gambar 5.30 Ruang Terbuka 1 sisi 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 
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 Terbuka pada kedua sisinya membentuk deretan kolom untuk 

jalan lintas yang menjadi sebuah perluasan fisik dari ruang yang 

ditembusnya. 

 

 

 

 

5.2.2. Studi Preseden 

Griya Anggrek -  Kebun Raya Bogor 

Griya Anggrek dibangun pada tahun 2000 yang 

merupakan kerjasama Yayasan Kebun Raya Indonesia dan 

Kebun Raya  Bogor . Pembangunan Griya anggrek bertujuan 

untuk menunjukkan kepada para pengunjung tentang kekayaan 

Anggrek  Indonesia.  Gedung Griya Anggrek diresmikan pada 

tanggal 25 Mei 2002.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.31 Ruang Terbuka 2 sisi 

Sumber : Arsitektur Bentuk dan Ruang 

Gambar 5.32 Interior Griya Anggrek Kebun Raya Bogor 

Dokumen pribadi 
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Griya Anggrek merupakan tempat display anggrek-

anggrek species dan anggrek hybrid yang sedang berbunga, 

untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap anggrek 

alam, unit ini juga menyediakan penjualan tanaman bibit 

anggrek  species  botolan dan tanaman non anggrek 

( Nepenthes dan Alocasia ) yang merupakan hasil perbanyakan 

dari laboratorium kultur jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penerapanya, griya anggrek menggukan atap tembus 

pandang seperti kaca dengan rangka atap bermaterialkan Baja. 

Pada bagian bawah atap di bentangkan jaring2 berbahan plastic 

yang berguna untuk mereduksi sinar matahari yang datang agar 

tidak terkena langsung dengan tanaman koleksi yang ada di 

dalamnya. 

Gambar 5.33 Konstruksi Atap Griya Anggrek Kebun Raya Bogor 

Dokumen pribadi 
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Defuser di letakan pada atap bangunan yang berguna 

untuk menjaga temperature dan kelembapan di dalam ruangan, 

sebagaimana persyaratan thermal yang di khususkan untuk 

kelangsungan hidup bunga Anggrek. Iklim tropis merupakan 

ekosistem paling tepat bagi tumbuhan suku anggrek-anggrekan 

(Orchidaceae). Tidaklah mengherankan jika Indonesia memilik 

5000 dari 25000 species anggrek di dunia.  

 

5.2.3. Analisis Penerapan Teori Desain 

 Efektivitas Sirkulasi Ruang 

Penerapan Konfigurasi jalur yang dapat diterapkan di dalam Orchid 

Botanical Garden adalah linear, dengan bentuk alur linear dan Spiral. 

 Penataan Koleksi Orchid Botanical Garden 

Penataan Koleksi Orchid Botanical Garden di atas berurutan berdasarkan 

klasifikasi Anggrek dari yang dilindungi dan tidak dilindungi. 

Gambar 5.34 Defuser air pada Griya Anggrek Kebun Raya Bogor 

Dokumen pribadi 
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Tabel 5.1 Daftar Bunga Anggrek 
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5.2.4. Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu kenyamanan thermal dalam 

ruang display, maka implemestasi pada konsep Orchid Botanical Garden 

adalah sebagai berikut: 

 Pembagian ruang koleksi pameran didasarkan pada Jenis Anggrek yang 

dilindungi terlebih dahulu sehingga terdapat kesatuan alur dari awal 

hingga akhir. 

 Menggunakan program teknologi penghawaan yang sudah direncanakan. 

 Diperlukan semprotan air dan defuser untuk menjaga kelembapan di 

dalam ruang display. 

 Perancangan dengan system Mix Ventilation dengan menggunakan 

system chinly effect dan ventury effect. 

 Diperlukan beberapa ruang istirahat diantara ruang display seperti taman 

untuk bersantai atau gazebo. 

 Lokasi dari toilet dan area servis berada di tengah dan di akhir alur 

sehingga pengunjung tidak perlu kembali ke tempat sebelumnya (alur 

satu arah linear) 

 Hubungan ruang-ruang pada area pameran menggunakan pola 

menembus ruang-ruang sedangkan pada area edukasi dan pelayanan 

umum menggunakan pola melewati ruang-ruang 

 Perancangan koridor yang cukup luas sebagaimana agar udara dapat 

bersirkulasi dengan baik. 

 Jenis Pintu masuk yang diterapkan adalah menciptakan bukan lebih lebar  
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5.2.5. Tolok Ukur Green Building Concil Indonesia 

   Tepat Guna Lahan   

ASD P  Area Dasar Hijau   

  Tujuan  

  

Memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk 
meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat 
polutan, mencegah erosi tanah, mengurangi beban sistem 
drainase, menjaga keseimbangan neraca air bersih dan 
sistem air tanah.  

Tolok U kur    

  

Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang 
bebas dari struktur bangunan dan struktur sederhana 
bangunan taman (hardscape) di atas permukaan tanah atau 
di bawah tanah.    

  

a.        Untuk konstruksi baru, luas areanya adalah 
minimal 10% dari luas total lahan.  

b.       Untuk renovasi utama (major renovation), luas 
areanya adalah minimal 50% dari ruang terbuka yang bebas 
basement dalam tapak.  

  
Area ini memiliki vegetasi mengikuti Permendagri No 1 
tahun 2007 Pasal 13 (2a) dengan komposisi 50% lahan 
tertutupi luasan pohon ukuran kecil,  

  

ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, 
perdu, semak dalam ukuran dewasa, dengan jenis tanaman 
mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 
5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal  
2.3.1  tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan.  

ASD 1  Pemilih an Tapak     

  Tujuan    

Tolok U kur    

  
Memilih daerah pembangunan yang dilengkapi minimal 
delapan dari 12  

  

prasarana sarana kota.  

  

1.Jaringan Jalan  
7. Jaringan 
Fiber Optik  

2. Jaringan penerangan dan Listrik  

8. Danau 
Buatan 
(Minimal 
1% luas 
area)  

3. Jaringan Drainase  
9. Jalur 
Pejalan Kaki 
Kawasan  

4. STP Kawasan  
10. Jalur 
Pemipaan 
Gas  

5. Sistem Pembuangan Sampah   
11. Jaringan 
Telepon  

6. Sistem Pemadam Kebakaran  
12. Jaringan 
Air bersih  

  atau  

  Memilih daerah pembangunan dengan ketentuan KLB>3  



152 
 

  
Melakukan revitalisasi dan pembangunan di atas lahan yang 
bernilai  

  
negatif dan tak terpakai karena bekas pembangunan atau 
dampak negatif pembangunan.  

ASD 2  Aksesibi litas Komunitas     

  Tujuan    

  

Mendorong pembangunan di tempat yang telah memiliki 
jaringan konektivitas dan meningkatkan pencapaian 
penggunaan gedung sehingga mempermudah masyarakat 
dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghindari 
penggunaan kendaraan bermotor.  

Tolok Ukur    

  

Terdapat minimal tujuh jenis fasilitas umum dalam jarak 
pencapaian jalan utama sejauh 1500 m dari tapak.  

1.Bank  11.Rumah Makan/Kantin  

2.Taman Umum  12.Foto Kopi Umum  

  

3.Parkir Umum (di luar lahan)  13.Fasilitas Kesehatan  

4.Warung/Toko Kelontong  14. Kantor Pos  

5.Gedung Serba Guna  15.Kantor Pemadam Kebakaran  

6.Pos Keamanan/Polisi  16.Terminal/Stasiun Transportasi Umum  

7.Tempat Ibadah  17.Perpustakaan  

  

8.Lapangan Olah Raga  18.Kantor Pemerintah  

9.Tempat Penitipan Anak  19.Pasar  

 10.Apotek    

1 
Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan utama di luar 
tapak yang  

2 
menghubungkannya dengan jalan sekunder dan/atau lahan 
milik orang lain sehingga tersedia akses ke minimal tiga 
fasilitas umum sejauh 300 m jarak pencapaian pejalan kaki.  

3 
Menyediakan fasilitas/akses yang aman, nyaman, dan 
bebas dari  

  

perpotongan dengan akses kendaraan bermotor untuk 
menghubungkan secara langsung bangunan dengan 
bangunan lain, di mana terdapat minimal tiga fasilitas 
umum dan/atau dengan stasiun transportasi masal.  

4 
Membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi 
akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 
10 jam sehari.  

ASD 3  Transportasi Umum    

  Tujuan    

  
Mendorong pengguna gedung untuk menggunakan 
kendaraan umum mass al dan mengurangi kendaraan 
pribadi.  

Tolok Ukur    

1A  
Adanya halte atau stasiun  transportasi umum dalam 
jangkauan 300 m  
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(walking distance) dari gerbang lokasi bangunan dengan 
tidak memperhitungkan panjang jembatan penyeberangan 
dan ramp.  

  atau  

1B  
Menyediakan shuttle bus untuk pengguna tetap gedung 
dengan jumlah unit minimum untuk 10% pengguna tetap 
gedung.  

2 
Menyediakan fasilitas jalur pedestrian di dalam area gedung 
untuk menuju ke stasiun transportasi umum terdekat yang 
aman dan nyaman   

ASD 4  Fasilitas  Pengguna Sepeda     

  Tujuan    

  
Mendorong penggunaan sepeda bagi pengguna gedung 
dengan memberik an fasilitas yang memadai sehingga 
dapat mengurangi penggunaan kendaraan  bermotor.  

Tolok U kur    

1 
Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu 
unit parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 
unit parkir sepeda.  

2 
Apabila tolok ukur 1 diatas terpenuhi, perlu tersedianya 
shower sebanyak 1 unit untuk setiap 10 parkir sepeda.  

ASD 5  Lanseka p pada Lahan     

  Tujuan    

  

Memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk 
meningkatkan kualitas  iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat 
polutan, mencegah erosi tanah, menguran gi beban sistem 
drainase, menjaga keseimbangan neraca air bersih dan siste 
m air tanah.  

Tolok Ukur    

1A  

Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang 
bebas dari bangunan taman (hardscape) yang terletak di 
atas permukaan tanah seluas minimal 40% luas total lahan. 
Luas area yang diperhitungkan  

  

adalah termasuk yang tersebut di Prasyarat 1, taman di atas 
basement, roof garden, terrace garden, dan wall garden, 
dengan  

mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 
5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 
2.3.1  tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan.  

1B  
Bila tolok ukur 1 dipenuhi, setiap penambahan 5% area 
lansekap dari luas total lahan mendapat 1 nilai.  

2 
Penggunaan tanaman yang telah dibudidayakan secara 
lokal dalam skala  
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provinsi, sebesar 60% luas tajuk dewasa terhadap luas area 
lansekap pada ASD 5 tolok ukur 1.  

ASD 6  Iklim Mikro     

  Tujuan    

  
Meningkatkan kualitas iklim mikro di sekitar gedung yang 
mencakup kenya manan manusia dan habitat sekitar 
gedung.   

Tolok Ukur    

1A  
Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 
heat island pada area atap gedung sehingga nilai albedo 
(daya refleksi panas matahari)  

  minimum 0,3 sesuai dengan perhitungan.  

  atau  

1B  
Menggunakan green roof sebesar 50% dari luas atap yang 
tidak digunakan untuk mechanical electrical (ME), dihitung 
dari luas tajuk.  

2 

Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 
heat island pada area perkerasan non-atap sehingga nilai 
albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai 
dengan perhitungan.  

3A  
Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi 
utama pejalan  

  
kaki menunjukkan adanya pelindung dari panas akibat 
radiasi matahari.  

  atau  

3B  
Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi 
utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari 
terpaan angin kencang.  

ASD 7  Manajemen Air Limpasan Hujan     

  Tujuan    

  
Mengurangi beban sistem drainase lingkungan dari 
kuantitas limpasan air hujan dengan sistem manajemen air 
hujan secara terpadu.  

Tolok Ukur    

1A    

  
dari lokasi bangunan hingga 50%, yang dihitung 
menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 50 
mm/hari.  

  Atau  

1B  

Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan 
drainase kota dari lokasi bangunan hingga 85%, yang 
dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 
50 mm/hari.  

2 
Menunjukkan adanya upaya penanganan pengurangan 
beban banjir lingkungan dari luar lokasi bangunan.  
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3 
Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi 
debit limpasan air hujan.  

Efisiensi dan Konservasi Energi     

EEC P1  Pemas angan Sub-meter     

  Tujuan    

  
Memantau penggunaan energi sehingga dapat menjadi 
dasar penerapan manajemen energi yang lebih baik.  

Tolok Ukur    

  
Memasang  kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik 
pada setiap kelompok beban dan sistem peralatan, yang 
meliputi:  

  

o        Sistem tata udara  

o        Sistem tata cahaya dan kotak kontak o Sistem beban 
lainnya  

EEC P2  Perhitu ngan OTTV     

  Tujuan    

  
Mendorong sosialisasi arti selubung bangunan gedung yang 
baik untuk penghematan energi.  

Tolok Ukur    

  
Menghitung dengan cara perhitungan OTTV berdasarkan 
SNI 03-6389- 

  
2011 atau SNI edisi terbaru tentang  Konservasi Energi 
Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung.  

EEC 1  Efisien si dan Konservasi Energi     

  Tujuan    

  
Mendorong penghematan konsumsi energi melalui aplikasi 
langkah-langkah efisiensi energi.  

Tolok Ukur    

1A  
Menggunakan Energy modelling software untuk 
menghitung konsumsi energi di gedung baseline dan 
gedung designed. Selisih konsumsi energi  

  

dari gedung baseline dan designed merupakan 
penghematan. Untuk setiap penghematan sebesar 2,5%, 
yang  dimulai dari penurunan energi sebesar 10% dari 
gedung baseline, mendapat nilai 1 nilai (wajib untuk 
platinum).  

  atau    

1B  
Menggunakan perhitungan worksheet, setiap penghematan 
2% dari  
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selisih antara gedung designed dan baseline mendapat nilai 
1 nilai. Penghematan mulai dihitung dari penurunan energi 
sebesar 10% dari gedung baseline. Worksheet yang 
dimaksud disediakan oleh atau GBCI.  

  atau    

1C  
Menggunakanperhitungan per komponen secara terpisah, 
yaitu  

  1C-1 OTTV    

    
Nilai OTTV sesuai dengan SNI 03-
6389-2011 atau SNI edisi terbaru  

    
tentang Konservasi Energi 
Selubung Bangunan pada 
Bangunan Gedung.  

    
Apabila tolok ukur 1 dipenuhi, 
penurunan per 2.5% mendapat 1 
nilai sampai maksimal 2 nilai.  

  1 C-2 Pencahayaan Buatan    

      

  

  

15% daripada daya pencahayaan 
yang tercantum dalam SNI 03 
61972011 atau SNI edisi terbaru 
tentang Konservasi Energi pada 
Sistem Pencahayaan.  

  
Menggunakan 100% ballast 
frekuensi tinggi (elektronik) untuk 
ruang kerja.  

  
Zonasi pencahayaan untuk seluruh 
ruang kerja yang dikaitkan dengan 
sensor gerak (motion sensor).  

  
Penempatan tombol lampu dalam 
jarak pencapaian tangan pada saat 
buka pintu.  

  1C-3 Transportasi Vertikal    

    

Lift menggunakan 
traffic management 
system yang sudah 
lulus  

  
  

traffic analysis atau 
menggunakan 
regenerative drive 
system.  

Atau 
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Menggunakan fitur 
hemat energi pada 
lift, menggunakan 
sensor gerak, atau 
sleep mode pada 
eskalator.  

  1C-4 Sistem Pengkondisian Udara    

    

Menggunakan 
peralatan AC dengan 
COP minimum 10% 
lebih besar  

    

dari SNI 03-6390-2011 
atau SNI edisi terbaru 
tentang Konservasi 
Energi pada Sistem 
Tata Udara Bangunan 
Gedung  

EEC 2  Pencah ayaan Alami     

  Tujuan    

  

Mendorong penggunaan pencahayaan alami yang optimal 
untuk mengurangi konsumsi energi dan mendukung desain 
bangunan yang memungkinkan pencahayaan alami 
semaksimal mungkin.  

Tolok Ukur    

1 
Penggunaaan cahaya alami secara optimal sehingga 
minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja 
mendapatkan intensitas cahaya  

 

Tabel 5.2 Tolok Ukur GBCI 

 

5.2.6. Kemungkinan Penerapan Sistem Green Building 

 1. Tampilan Bangunan yang Ramah Lingkungan 

Pada Orchid Botanical Garden yang merupakan bangunan ramah 

lingkungan, sehingga harus adanya penyatuan dengan lingkungan 

taman sekitar. Hal tersebut bertujuan agar saat pengunjung berada di 

dalam ruangan serasa berada di luar ruangan. Penyatuan ruang dalam 

dengan ruang luar diwujudkan dengan penerapan sustainable 

architecure. Sustainable architecture atau arsitektur berkelanjutan 
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merupakan bangunan yang hemat energi, membatasi lahan terbangun, 

sirkulasi udara yang selalu mengalir di dalam ruangan dengan 

menggunakan banyak bukaan, dan material ramah lingkungan. 

Menerapkan greenwall pada dinding bangunan menggunakan 

tanaman rambat. Greenwall tersebut berfungsi sebagai peredam 

suara, penyerap radiasi sinar matahari, dan menambah nilai estetika. 

Tanaman yang dapat digunakan pada green wall merupakan tanaman 

dalam jenis penutup tanah (batang tidak berkayu, berakar dangkal, dan 

tinggi antara 20cm – 50cm) dan jenis rerumputan. Contohnya antara 

lain dolar-dolaran (ficusrepens), sirih (piper betle). 

  

 

 

 

 

2. Perancangan Sustainable Architecture 

Konsep Sustainable Architecture yang diterapkan pada Orchid 

Botanical Garden. 

 Dalam Efisiensi Penggunaan Energi 

a. Penggunaan panel surya (solar cell) untuk memanfaatkan 

energy panas matahari sebagai sumber pembangkit tenaga 

listrik alternative. 

 

Gambar 5.35 Green Wall 

Sumber : www.abc.net.au 

http://www.abc.net.au/radionational/programs/blueprintforliving/segment/6417820
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b. Memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti 

pengkondisian udara buatan (air conditioner). Menggunakan 

ventilasi, bukaan, dan cross ventilation. 

c. Penggunaan penangkap air hujan (rainwater harvesting) 

untuk memanfaatkan air hujan yang intensitasnya besar di 

daerah tropis untuk kebutuhan air alternative dalam 

bangunan 

3.  Efisiensi Penggunaan Lahan 

Lahan yang semakin sempit, mahal dan berharga tidak harus 

digunakan seluruhnya untuk bangunan, karena sebaiknya selalu ada 

lahan hijau dan penunjang keberlanjutan potensi lahan. 

a. Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat digantikan atau 

dimaksimalkan dengan berbagai inovasi, misalnya pembuatan 

taman diatas bangunan (roof garden) 

b. Desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman 

(ruang luar) dapat menjadi inovasi untuk mengintegrasikan luar 

Gambar 5.36 Solar Panel Sistem 

Sumber : www.abc.net.au 

http://www.abc.net.au/radionational/programs/blueprintforliving/segment/6417820
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dan dalam bangunan, memberikan fleksibilitas ruang yang lebih 

besar. 

4. Dalam Efisiensi Penggunaan Material 

Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang 

masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama (beton 

daur ulang). 

5. Dalam Manajemen Limbah 

Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (black 

water, grey water) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air 

kota. 


