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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

5.1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini bangunan berkontribusi besar dalam hal 

konsumsi energi. Menurut EPA sektor bangunan berkonstribusi 

terhadap 39% dari total pemakaian energi, 12% dari total 

konsumsi air, 68% dari total konsumsi energi listrik , 38% dari 

total emisi karbon dioksida. Pada umumnya penggunaan energi 

pada bangunan mencapai sekitar 25% dari total biaya operasi 

bangunan serta 50% penggunaan energi pada bangunan 

disebabkan oleh proses-proses yang diperlukan untuk 

menciptakan iklim buatan melalui pendinginan, ventilasi dan 

pencahayaan. Menurut GBCI 85% manusia akan berada dalam 

ruangan, maka dari itu kesehatan dalam bangunan menjadi 

penting. Bangunan harus bisa ramah terhadap manusia 

sehingga tetap bisa digunakan untuk generasi kedepan. Maka 

dari itu manusia yang erat kaitannya dengan rumah tinggal akan 

nyaman dan sehat apabila bangunan tersebut menggunakan 

konsep Green Building pada bangunannya. 

Pada perancangan bangunan apartemen ini memilih tema 

Green Building sebagai konsep dasar dalam mendesain. 
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Walaupun pada awalnya harus mengeluarkan biaya yang besar 

pada awal konstruksinya akan tetapi Green Building justru akan 

mengurangi biaya pada operasional bangunan. Menurut GBCI 

sebuah bangunan yang mengikuti standar penilaian Greenship 

biasanya mampu melakukan penghematan energi antara 26% 

sampai 40% setiap bulannya. Penghematan tersebut didapat 

dari berkurangnya volume pemakaian AC, peneragan gedung, 

serta penggunaan air. Standar penilaian Greenship dikeluarkan 

oleh GBCI (Green Building Council Indonesia) mengacu pada 

klasifikasi kelas , berukut klasifikasinya : 

Kelas % DS Score FA Score 

Platinum 73 % 56 74 

Gold 57 % 43 58 

Silver 46 % 35 47 

Bronze 35 % 27 35 
Tabel 5.1 Klasifikasi Kelas Penilaian Green Building 

Sumber : GBCI 

Ada 6 standar atau tolak ukur yang dikeluarkan oleh GBCI : 

a. Tepat Guna Lahan - Appropriate Site Development (ASD) 

b. Efisiensi dan Konservasi Energi - Energy Efficiency & 

Conservation (EEC) 

c. Konservasi Air - Water Conservation (WAC) 

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

e. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang - Indoor 

Air Health & Comfort (IHC) 
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f. Manajemen Lingkungan Bangunan - Building & Enviroment 

Management (BEM) 

Berikut penjelasan ringkasan dari 6 tolak ukur diatas yang 

dikeluarkan GBCI, yaitu : 

a. Tepat Guna Lahan 

1. Area Dasar Hijau – pada aspek ini menekankan pada relasi 

antara bangunan dan lingkungan harus 

berkesinambungan, contohnya seperti adanya area 

lansekap berupa vegetasi (softscape) dan struktur taman 

(hardscape) di atas permukaan tanah maupun di bawah 

tanah. 

2. Pemilihan Tapak – pada aspek ini menekankan pada 

pembangunan yang menghindari di area greenfield atau 

menghindari pembukaan pada lahan baru. Dan pemilihan 

tapak diutamakan yang ada sarana prasaran kota 

diantaranya adalah 

 Jaringan drainase 

 STP kawasan 

 Pelayanan jaringan air bersih 

 Jaringan pelayanan penerangan dan listrik 

 Jaringan telepon 

 Jaringan pembuangan sampah terintegrasi 

 Sistem pemadam kebakaran 
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 Sistem pemipaan gas 

 Jalur pedestrian kawasan 

 Jaringan fiber optik 

 Penanganan air hujan kawasan 

3. Aksebilitas Komunitas – pada aspek ini menekankan 

tentang adanya tempat / fasilitas yang mempunyai jaringan 

konektivitas sehingga memudahkan penghuni dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari serta dapat mengurangi 

penggunaan kendaraan bermotor. Fasilitas tersebut 

diantaranya : 

 Bank 

 Taman umum 

 Parkir umum 

 Warung/ toko kelontong 

 Gedung serbaguna 

 Pos keamanan/ polisi 

 Tempat ibadah 

 Lapangan olahraga 

 Tempat penitipan anak 

 apotek 

 Rumah makan 

 Foto kopi  

 Fasilitas kesehatan 
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 Kantor pos 

 Kantor pemadam kebakaran 

 Terminal / stasiun transportasi umum 

 Perpustakaan 

 Kantor pemerintah 

 Pasar 

4. Transportasi Umum – pada aspek ini tentang penyediaan 

stasiun transportasi umum dalam radius minimal 300m 

(walking distance) 

5. Fasilitas Pengguna Sepeda – pada aspek ini menekankan 

tentang adanya fasilitas parkir untuk sepeda yang 

jumlahnya sebanyak 1 unit parkir per 20 penghuni. 

6. Lansekap pada Lahan – aspek ini menekankan tentang 

adanya area lansekap yang bebas dari bangunan untuk 

meningkatkan kualitas iklim mikro pada tapak, dan 

mengurangi karbondioksida dan zat polutan, 

memperbanyak area peresapan sehingga mengurangi 

beban sistem drainase, 

7. Iklim Mikro – pada aspek ini menekankan tentak pentingnya 

meningkatkan kualitas iklim mikro di sekitar area bangunan, 

seperti menggunakan green roof sebesar 50% dari luas 

atao, menggunakan pelindung dari panas akibat radiasi 

matahari bagi penghuni / pejalan kaki 
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8. Manajemen Air Limpahan Hujan – pada aspek ini 

menekankan tentang pentingnya pengurangan beban 

sistem drainase lingkungan yang berupa limpasan air hujan 

dengan menggunakan pola manajemen air hujan secara 

terpadu. 

b. Efisiensi & Konservasi Energi 

1. Pemasangan sub meter – pada aspek ini menekankan 

tentang pentingnya pemasangan Kwh meter untuk 

memantau penggunaan energi listrik pada setiap 

kelompok beban dan peralatan seperti sistem cahaya, 

sistem tata udara. 

2. Pemasangan OTTV – pada aspek ini menekankan 

tentang penghematan energi mengacu pada SNI-6389-

2000 yaitu tidak melebihi batas 45 watt/m2. Rumus 

perhitungannya adalah 

OTTV = α (Uw x (1-WWR)) x TDek  +  (SC x WWR xSF)  + 

(Uf x WWR x DT)OTTV  = nilai perpindahan termal 

menyeluruh pada dinding luar yang memiliki arah atau 

orientasi tertentu W/m2 

α  = absorbtansi radiasi matahari 

Uw  = transmitansi termal dinding tak tembus cahaya 

(Watt/m2.K) 
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WWR  = perbandingan luas jendela dengan luas 

seluruh dinding luar pada orientasi yang di tentukan 

TDek = beda temperatur wkuivalen (K) 

SC = koefisien peneduh dari sistem fenestrasi  

SF = faktor radiasi matahari(W/m2) 

Uf = transmitansi termal fenestrasi (W/m2.K) 

DT = beda temperatur perencanaan anatara bagian 

luar dan bagian dalam (diambil 5k) 

3. Penghematan Konsumsi Energi – pada aspek ini 

menekankan tentang pentingnya penghematan konsumsi 

energi seperti penggunaan software energi modeling, 

penggunaan lift yang lulus traffic analysis atau 

penggunaan regenative drive system serta penggunaan 

sistem tata udara dengan AC yang COPnya minimum 

10% lebih besar. 

4. Pencahayaan Alami – menekankan penggunaan 

pencahayaan alami untuk mengurangi konsumsi energi 

serta memungkinkan pencahayaan alami masuk dengan 

semaksimal mungkin pada bangunan, seperti 30% luas 

lantai harus mendapatkan intensitas cahaya alami 

minimal sebesar 300 lux 

5. Ventilasi – menekankan penggunaan ventilasi alami pada 

area publik seperti tidak memberi AC tetapi menggunakan 
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ventilasi alami atau mekanik pada ruang lavatory, tangga 

darurat koridor dan lobby lift 

6. Energi Terbarukan dalam Tapak – pada aspek ini 

mendorong pemakaian sumber energi baru  dan 

terbarukan yang bersumber pada lokasi tapak bangunan. 

Seperti 0,5% daya listrik yang dikonsumsi gedung dapat 

dipenuhi oleh energi terbarukan 

c. Konservasi Air  

1. Meteran Air – pada aspek ini menekankan tentang 

pemasangan meteran air pada area tertentu sehingga 

dapat menjadi acuan untuk sistem manajemen air 

2. Perhitungan Penggunaan Air – perhitungan penggunaan 

air dengan menggunakan worksheet air standar dari GBCI  

3. Pengurangan Penggunaan Air – aspek ini menekankan 

tentang penghematan penggunaan air bersih yaitu 

konsumsi air bersih jumlah tertinggi 80% dari sumber 

primer tanpa mengurangi jumah kebutuhan per orang 

4. Fitur Air – aspek ini tentang pemasangan fitur air efisiensi 

tinggi, seperti penggunaan alat fitur air dengan kapasitas 

buangan di bawah maksimum kemampuan alat keluaran 

air sebesar 25% dari total pengadaan produk fitur air. 

Berikut standar fitur air pada alat keluaran air & kapasitas 

keluaran air  
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WC Flush Valve   < 6 liter / flush 

WC Flush Tank   < 6 liter / flush 

Urinal Flus Valve / peturasan < 4 liter / flush 

Keran Wastafel / lavatory < 8 liter / flush 

Keran Tembok    <8 liter / flush 

Shower    <9 liter / flush 

5. Daur Ulang Air – pada aspek ini menekankan penyediaan 

air dari sumber air yang sudah di daur ulang seperti dari 

air limbah gedung, seperti penggunaan grey water yang 

telah didaur ulang untuk kebutuhan flushing atau cooling 

tower pada AC. 

6. Sumber Air Alternatif – pada aspek ini menekankan 

tentang adanya sumber air alternatif seperti dari air 

kondensasi AC, air bekas wudhu, serta air hujan,  

7. Penampungan Air Hujan – menekankan penggunaan air 

hujan hujan sebagai salah satu sumber air dengan cara 

menyediakan tampungan air hujang sebanyak 20% dari 

jumlag air yang jatuh di atas atap.  

8. Effisiensi Penggunaan Air Lansekap – pada aspek ini 

menekankan pengurangan penggunaan konsumsi air 

pada lansekap dengan sumber air bersih dari air tanah 

atau PDAM. 
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d. Sumber dan Siklus Material 

1. Refrigan fundamental – tidak memakai bahan yang 

mempunyai potensi dengan merusak ozon yang tinggi 

2. Penggunaan Gedung & Material – menekankan 

penggunaan bahan material dari daur ulang sehingga 

dapat megurangi pemakaian bahan mentah yang baru 

3. Material Ramah Lingkungan – menekankan penggunaan 

material ramah lingkungan pada gedung seperti memakai 

material yang mempunyai sertifikat sistem manajemen 

pada produksinya sebanyak 30% dari total biaya material 

gedung, memakai material daur ulang sebanyak 5% dari 

total biaya material gedung, memakai material yang 

bahan bakunya bersumber dari energi terbarukan 

sebanyak 2% dari total biaya material gedung. 

4. Kayu bersertifikat – apabila ada material kayu pada 

konstruksi gedung haruslah kayu tersebut mempunyai 

sertifikat , sehingga material tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan asal-usulnya. 

5. Material Fabrikasi – menekankan pada penggunaan 

material fabrikasi sehingga dapat mengurangi sampah 

konstruksi dan dapat meningkatkan efisiensi. 

6. Material Regional – menggunakan material yang bahan 

bakunya berasal ditempat yang berjarak radius 1000 km 
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dari lokasi proyek minimal bernilai 50% dari total biaya 

material  

e. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang 

1. Introduksi Udara Luar – menekankan kualitas udara 

dalam ruang dengan melakukan introduksi udara luar 

sesuai dengan ventilasi untuk kesehatan pengguna 

gedung 

2. Pemantauan Kadar CO2 – mengontrol kadar CO2 pada 

penataan sistem bukaan udara segar dengan memasang 

sensor gas karbondioksida sehingga pada ruangan 

tersebut tidak lebih dari 1000 ppm, sensor diletakkan pada 

ketinggian 1,5 m dari lantai dan dekat dengan ventilasi 

3. Kendali Asp Rokok –pemasangan sign / tanda dilarang 

merokok pada seluruh gedung dan apabila tersedia 

ruangan khusus merokok harus minimal berjarak 5 m dari 

pintu masuk. 

4. Polutan Kimia – penekanan pada material interior 

bangunan sehingga dapat mengurangi kadar polusi udara 

dalam ruang , seperti penggunaan material cat, kayu 

komposit atau material lampu yang sudah di setujui oleh 

GBCI 

5. Pemandangan keluar Gedung – menekankan pada 

pemandangan keluar gedung yang memberikan 



183 
 

pemandangan jarak jauh sebagai koneksi visual keluar 

gedung sehingga dapat mengurangi kelelahan mata 

memandang 

6. Kenyamanan Visual – mengatur intensitas cahaya pada 

suatu bangunan sehingga dapat mencegah terjadinya 

gangguan visual yang tidak sesuai dengan daya 

akomodasi mata.  

7. Tingkat Kebisingan – mengatur tingkat kebisingan pada 

gedung pada tingkat yang optimal 

f. Manajemen Lingkungan Bangunan 

1. Dasar Pengolahan Sampah – pengolahan sampah pada 

gedung secara sederhana sehingga dapat 

mempermudah proses daur ulang 

2. GP sebagai Anggota Tim Proyek – melibatkan tenaga ahli 

GBCI sebagai tim proyek pada proses perencanaan 

3. Polusi dari Aktivitas Konstruksi – mengurangi volume 

sampah konstruksi yang dibawa ke tempat pembuangan 

akhir 

4. Pengelolaan Sampah Tingkat Lanjut – mendukung 

pengaturan sampah secara terpadu sehingga dapat 

mengurangi beban sampah di TPA 
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5. Penyerahan Data Green Building – menyerahkan data 

implementasi green building untuk pemenuhan standar-

standar yang digunakan 

6. Kesepakatan dalam Melakukan Aktivitas Fit Out – 

mengadakan kesepakatan atau perjanjian untuk 

mengimplementasikan prinsip green building pada saat 

proses fit out 

5.1.2. Studi Preseden 

a. Menara BCA  

Nama Gedung   = Menara BCA 

Lokasi    = Jalan Thamrin Jakarta Pusat 

Tinggi Bangunan  = 230 meter , 56 lantai 

Luas Area   = 250000 m2 

 
Gambar 5.1 Gedung Menara BCA 

Sumber : int 

Menara BCA berlokasi di Kawasan Grand Mal Indonesia, 

gedung ini merupakan gedung pertama di Indonesia yang 
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menerima sertifikat GREENSHIP EB Platiun. GREENSHIP 

EB Platinum adalah penghargaan untuk bangunan ramah 

lingkungan yang paling prestisius. Sertifikasi diberikan pada 

tahun 2012 oleh GBCI (Green Building Council Indonesia) 

yaitu suatu lembaga sertifikasi untuk Bangunan Ramah 

Lingkungan yang pertama di Indonesia. Menara BCA ini 

dapat menghemat konsumsi energi listrik sebesar 35% dari 

proyek sejenis atau setara dengan penurunan emisi gas 

karbon sebesar 6360 ton per tahun. Pengunaan sistem 

pencahayaan buatan menggunakan LED semua pada 

penerangannya yang dapat menghemat hingga 70% energi 

listrik. Pada lampu penerangan ruangan dilengkapi dengan 

lampu tabung T5 yaitu lampu yang dilengkapi sensor cahaya 

sehingga dapat mengontrol tingkat pencahayaan pada 

waktu terang dan gelap. Sistem pendingin ruangan pada 

gedung Menara BCA dapat diatur pada suhu 25o C tetapi 

tetap nyaman untuk digunakan. Angka ini lebih tinggi dua 

derajat dari gedung lainnya.  

Faktor-faktor hemat energi tersebut sebagian besar 

disebabkan oleh penggunaan material kaca ganda pada 

pada sebagian besar fasade gedung sehingga dapat 

mengurangi suhu panas dari luar bangunan. Material kaca 

ganda pada gedung ini menggunakan teknologi insulated 
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glazing atau double glazing. Sistem kerjanya yaitu kaca 

gandi yang ditengahnya di isi gas yang berfungsi untuk 

meneruskan suhu panas dari luar bangunan ke bagian lain 

dalam gedung yang sudah ditentukan kemana panas itu 

akan dilepaskan.  

5.1.3. Penerapan Teori Tema Desain  

Penerapan tema desain yaitu Green Building pada bangunan ini 

memfokuskan pada aspek tepat guna lahan, konservasi energy, 

dan kesehatan kenyamanan dalam ruang. Berikut 

pengaplikasiannya : 

Tepat Guna Lahan 
Nilai 

Maksimal 

Area Dasar 
Hijau  

Vegetasi 
1. Ukuran besar >15m 

Pohon Mahoni – pohon ini bisa 
mencapai 40 m, minim perawatan, 
pertumbuhan cepat, bisa mnyerap 
47%-69% polusi di sekitarnya. 

 
Gambar 5.2. Pohon Mahoni 

Sumber : google image 

2. Ukuran sedang 8m - 15m 

Pohon Ketapang Kencana – pohon ini 

minim perawatan, pertumbuhan cepat, 

tajuknya rindang 

P 
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Gambar 5.3. Pohon Ketapangi 

Sumber : google image 

3. Ukuran kecil <8m 

Pohon Kamboja – pohon ini memiliki 

pertumbuhan cepat, dapat menambah 

keindahan lansekap 

 
Gambar 5.1. Pohon Kamboja 

Sumber : google image 

4. Rumput dan Semak 

5. Softscape dan hardscape 

menggunakan grassblock pada 

softscape dan paving pada hardscape. 

Menurut standar Greenship perhitungan 

RTH minimal 10% dari total luas lahan , 

sedangkan pada peraturan RTRW 

minimal 20% (sudah memenuhi standar) 

Pemilihan 
Tapak  

Pemilihan tapak menyesuaikan 
dengan Peraturan Daerah yaitu Perda 
nomor 12 tahun 2012. Terdapat 
sarana & prasarana kota yaitu : 
1. Jaringan jalan 
2. Jaringan penerangan, listrik 
3. Jaringan drainase 
4. Sudah dilengkapi perencanaan 

STP 
5. Sistem pembuangan sampah 
6. Sistem pemadam kebakaran 
7. Jaringan fiber optic 
8. Jaringan telepon 
9. Jaringan air bersih  

1 

Penerapan KLB, KDB dan GSB 
menyesuaikan Perda yaitu KLB 

1 
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maksimal 4, KDB sebesar 60% dan 
GSB setengah dari lebar jalan 

Aksebilitas 
Komunitas 

 Pada lingkungan tapak sudah 
dilengkapi dengan fasilitas umum 
seperti 
1. Bank  
2. Rumah Makan/Kantin  
3. Taman Umum  
4. Foto Kopi Umum 
5. Parkir Umum (di luar lahan) 
6. Fasilitas Kesehatan 
7. Warung/Toko Kelontong 
8. Kantor Pos 
9. Gedung Serba Guna 
10. Pos Keamanan/Polisi 
11. Tempat Ibadah 
12. Lapangan Olah Raga 
13. Kantor Pemerintah 

Pasar 
14. Apotek 

1 

Adanya penyediaan fasilitas untuk 
pedestrian pada area tapak yang tidak 
terhalang oleh akses motor dan 
langsung menghubungkan antar 
bangunan 

2 

Adanya penyediaan fasilitas untuk 
pedestrian pada area tapak yang tidak 
terhalang oleh akses motor dan 
langsung menuju keluar tapak 

2 

Transportasi 
Umum 

Terdapat halte bis sekitar 150 m dari 
lokasi 

1 

Adanya jalur pedestrian untuk menuju 
ke sarana umum dari bangunan 

1 

Fasilitas 
Pengguna 
sepeda  

Terdapat tempat parkir sebanyak 17 
unit parkir  

1 

Terdapat 1 unit pencuci sepeda pada 
tiap 10 unit parkir 

1 

Lansekap 
Pada Lahan  

Adanya area softscape yang bebas 
bangnan sejumlah 2332.65 m2 (sudah 
termasuk area green roof) 

1 

Iklim Mikro Menggunakan green roof sebesar 
50% dari luas atap yaitu 933.06 m2 

1 

Pemberian atap pergola tanaman 
pada area pedestrian sebagai 
pelindung dari radiasi matahari 

1 
 

Manajemen 
air limpahan 
hujan 

Pengurangan volume limpahan air dari 
bangunan ke jaringan kota dengan 
acuan curah hujan 50mm/hari 

1 
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Menggunakan penampungan air hujan 
dan filterisasi sehingga dapat 
mengurangi debit limpahan air hujan 

1 

Efisiensi & Konservasi Energi 
Nilai 

Maksimal 

Pemasangan 
sub meter  

Pemasangan Kwh meter untuk 

mengukur konsumsi listrik meliputi 

 Sistem tata udara : instalasi listrik 1 fasa 

 Sistem tata cahaya : indoor unit 

 Beban lain : lift, pompa air instalasi 3 

fasa 

P 

Perhitungan 
OTTV  

Perhitungan OTTV : 
= α (Uw x (1-WWR)) x TDek +  (SC x 
WWR xSF)  + (Uf x WWR x DT) 
Keterangan 
OTTV  =total panas transfer W/m2 
α  =penyerapan radiasi matahari 
Uw  =nilai trasnmotansi termal 
dinding tak tembus cahaya 
(Watt/m2.K) 
WWR  =rasio dinding jendela 

(perbandingan luas jendela 
pada tembok luar) 

TDek =beda temperatur ekuivalen 
(K) 
SC =koefisien peneduh dari sistem 
fenetrasi  
SF =faktor radiasi matahari(W/m2) 
Uf =nilai trasnmitansi termal 
dinding tembus cahaya (W/m2.K) 
DT =perbedaan suhu dari luar dan 
dalam 

P 

Efisiensi dan 
Konservasi 
Energi 

Menggunakan software energy 

modeling seperti work sheet untuk 

mengontrol dan menghemat konsumsi 

energy berupa perhitungan OTTV 

1-15 

Pencahayaan 
Alami  

Penerapannya pada pemberian 

jendela atau dinding kaca yang 

menggunakan sistem kaca ganda 

serta bukaan pada kerrawang dinding 

2 

Penggunaan box lampu T5 yang 

dilengkapi sensor lux untuk optimisasi 

penchayaan buatan apabila kurang 

dari 300 lux 

2 
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Ventilasi Tidak memberi AC pada area lavatory, 

tangga, koridor dengan pemanfaatan 

sirkulasi udara dari bukaan  

1 

Energi 
Terbarukan 

Penerapan sistem solar panel  1-5 

Konservasi Air 
Nilai 

Maksimal 

Pemasangan 
meteran air 

Memantau penggunaan air. Sumber air 

pada bangunan ini adalah dari PDAM, 

sumur dalam, dan rain water harvesting 

berikut penempatan meteran pada sistem 

air bersih  

 

P 

Perhitungan 
penggunaan 
air  

Penggunaan worksheet oleh GBCI P 

Pengurangan 
penggunaan 
air  

Pengurangan penggunaan air dengan 

memanfaatkan kembali air hujan dan grey 

water 

1 

Fitur Air  Tingkat penghematan sebesar 50% dari 

air yang di produksi  

2 

Daur Ulang Air Daur ulang diterapkan pada 

 Pengolahan air bekas pakai (grey 

water) yang dimanfaatkan untuk 

flushing wc, kebutuhan landsekap, 

cooling tower 

 Pengolahan air hujan (rain water 

harvesting) yang dimanfaatkan untuk 

cooling tower, wudhu, air kolam 

renang, washtafel,  

 

4 

Sumber Air 
alternatif  

Menggunakan sumber dari hasil 

pengolahan air hujan dan hasil 

pengolahan air bekas (grey water) 

1 
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Penampungan 
air hujan  

Menggunakan tangki penampung air 

hujan dengan kapasitas 20% dari air hujan 

yang jatuh 

1 

Efisiensi 
Penggunaan 
Air Lansekap  

Sumber air lansekap menggunakan hasil 

pengolahan dari air bekas (grey water) 

1 

Sumber dan Siklus Material  
Nilai 

Maksimal 

Refigeran 
Fundamental   

Menggunakan refigeran yang berbahan 

dasar hidrokarbon yang ramah lingkungan 

P 

Penggunaan 
Gedung dan 
Material 

Menggunakaan bahan daur ulang pada 

desain interiornya, seperti kayu bekas 

bantalan rel, atau kayu limbah pabrik 

1 

Material 
Ramah 
Lingkungan  

Menggunakan sebagian besar material 

gedung yang berstandar GBCI 

1 

Penggunaan 
Refrigan tanpa 
ODP 

Menggunakan refrigan dengan berbahan 

dasar hidrokarbon yang mempunyai nilai 0 

untuk ODP (Ozon Depleting Potential) 

2 

Kayu 
Bersertifikat  

Menggunakan kayu bersertifikat resmi dari 

dinas kehutanan sehingga jelas asal 

usulnya dan hukumnya. 

1 

Material 
Prafabrikasi  

 Dinding precast 

 Elemen fasade menggunakan GRC / 

kerawang,  

 Bekisting struktur 

 Curtain wall 

3 

Material 
Regional  

material Vendor 

Beton  Supplier ready 
mix nasional 

Besi  Supplier besi 
beton lokal 

Kaca Ashahi mas 

Aluminium 
composit panel 

Alcopanel 

Gypsum pane Knauf 

Accoustuc panel Knauf 

cat Jatun, ICI 

Sanitasi  Toto  
 

1 

Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang  
Nilai 

Maksimal 

Introduksi 
Ruang Luar   

 P 

Pemantauan 
kadar CO2 

Menggunakan sensor gas CO2 untuk 

mengontrol masuknya kadar CO2 ke 

dalam ruangan agar tidak lebih dari 1000 

1 
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ppm, untuk peletakkannya di atas lantai 

sekitar 1,5m dan dekat jendela atau 

pendingin ruangan  

Kendali asap 
rokok di 
lingkungan  

Pemberian sign system yang ditempatkan 

di area publik dan privat pada gedung 

2 

Polutan Kimia  Menggunakan cat yang memiliki kadar 

VOC rendah dan di akui oleh GBCI 

contohnya nippon paint dan propan 

 Menggunakan kayu composit sebagai 

pengganti kayu, karena kayu komposit 

ini berbahan dari limbah kayu dengan 

bahan kimia yang ramah lingkungan, 

seperti WPC (wood plastic composite) 

 Penerangan gedung menggunakan 

lampu jenis LED yang bebas merkuri 

dan tidak memancarkan sinar UV 

3 

Pemandangan 
keluar gedung 

Tidak menggunakan pelapis dinding / 

secondary skin yang menghalangi kaca 

jendela untuk pemandangan keluar 

minimal sebesar 75% 

1 

Kenyamanan 
Visual  

Penggunaan lampu LED yang ramah 

lingkungan dengan standar 300 lux 

1 

Kenyamanan 
Thermal 

Menggunakan sistem kaca ganda untuk 

jendela dan fasade gedung sehingga 

mereduksi suhu panas dan menciptakan 

kenyamanan thermal pada ruangan dalam 

gedung 

1 

Tingkat 
Kebisingan  

 Menggunakan barrier tumbuhan pada 

batas lahan untuk mengurangi 

kebisingan 

 Menggunakan cladding untuk 

mengurangi kebisingan 

 Penggunaan sistem kaca ganda pada 

jendela bangunan untuk mereduksi 

kebisingan masuk ke dalam ruangan 

dalam gedung 

1 

Manajemen Lingkungan Bangunan   
Nilai 

Maksimal 

Dasar 
Pengolahan 
sampah   

Pemisahan pada jenis sampah seperti 

jenis sampah organik, anorganik, B3 

melalui shaft , lalu dimasukkan ke dalam 

bak penampung dan di jual ke vendor 

untuk pengolahan lebih lanjut 

P 

GP sebagai 
anggota tim 
proyek 

Melibatkan tenaga ahli yang diakui atau 

bersertifikat GP (greenship professional) 

1 
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Polusi dari  
aktivitas 
konstruksi  

 Memisahkan antara limbah padat dan 

limbah cair, 

 Memanajemen limbah padat untuk 

pengolahan selanjutnya atau dibuang ke 

TPA 

 Melakukan filtrasi pada limbah cair 

sebelum di buang ke drainase kota 

1 

Pengolahan 
sampah 
tingkat lanjut 

 Mengolah sampah gedung jenis organik 

yang dilakukan secara mandiri yang 

dimanfaatkan untuk pupuk kompos, 

sedangkan untuk sampah jenis 

anorganik pengolahannya melibatkan 

pihak ketiga  

2 

Penyerahan 
data green 
building  

 Menyerahkan database penerapan 

Green Building pada gedung yang 

sesuai dengan form / standar GBCI 

 Menyerahkan databasem implementasi 

hasil penerapan green building selama 

kurun waktu 12 bulan kepada GBCI 

2 

Survei 
pengguna 
gedung  

Menyerahkan data hasil survei mengenau 

suhu dan kelembapan pada kurun waktu 

12 bulan dan apabila hasilnya masih di 

bawah standar maka bersedia untuk 

melalkukan perbaikan dalam kurun waktu 

6 bulan setelahnya  

2 

Tabel 5.2. Penerapan green building 
Sumber : analisa pribadi 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Latar Belakang 

Pada Apartemen ini memiliki sasaran penghuni yaitu para 

mahasiswa dan para pemuda. Apartemen ini harus berbeda 

dengan yang lainnya dikarenakan di sekitar lokasi tapak dalam 

radius 2 km sudah terdapat beberapa apartemen yang juga di 

tujukan untuk para mahasiswa. Sehingga apartemen ini harus 

memiliki perbedaan yang signifikan terhadap apartemen lainnya 

entah dari segi kegiatan dan fasilitas yang ada di dalamnya atau 

dari segi luar (fasade bangunan) harus mencermikan karakter 
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kepemudaannya. Hal ini juga dapat menambah nilai dari segi 

marketingnya karena apartemen ini memiliki sesuatu yang 

berbeda dari yang lainnya dan sesuai dengan kebutuhan para 

mahasiswa.  

5.2.2. Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada perencanaan ini adalah 

bagaimana wujud rancangan Apartemen Mahasiswa dapat 

menampilkan citra dan karakter kepemudaan melalui 

pengolahan elemen arsitektural dengan pendekatan karakter 

para pemuda. Karena bangunan ini nantinya dihuni oleh para 

mahasiswa dan para pemuda sehingga harus memberikan 

kesan bahwa bangunan ini merupakan salah satu hunian dan 

pusat kegiatan para pemuda. Citra arsitektural adalah sebuah 

kesan / gambaran yang ditangkap seseorang setelah melihat 

atau memakai bangunan tersebut. Citra arsitektural terbagi 

menjadi 2 yaitu  

 Citra Visual pada bangunan – citra yang mengandung aspek 

visual / emosi melalui sebuah pengamatan yang ditimbulkan 

dari efek efek material atau bentuk dari sebuah bangunan. 

 Citra Guna pada bangunan – citra yang mengandung sebuah 

unsur rasional melalui sebuah fungsi yang bermanfaat bagi 

penghuninya dan memperdayakan penghuninya. 

5.2.3. Studi Preseden 
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a. Basket Apartment 

Fungsi : Apartemen Mahasiswa Fakultas Olahraga 

Arsitek : OFIS Architect 

Lokasi : 19th district, Paris, France 

Luas  : 8500 m2 

 
Gambar 5.5 Eksterior Basket Apartemen 

Sumber : dezeen 

Bangunan ini merupakan sebuah apartemen mahasiswa 

yang dikhususkan untuk para mahasiswa fakultas olahraga. 

Bangunan ini terletak diantara lapangan sepak bola dan jalur 

perlintasan kereta api.  
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Gambar 5.6 Fasade Basket Apartemen 

Sumber : dezeen 

Bangunan ini mempunyai konsep seperti tumpukan 

keranjang yang disusun acak yang terinspirasi dari sebuah 

pergerakan dalam berolahraga. Bangunan in terdiri dari 2 

blok yang mempunyai masing-masing 10 lantai dan setiap 

bentuk keranjang terdiri dari sekelompok kamar yang 

masing-masing memiliki balkon yang menyatu.  

b. Massachusetts College of Art dan Design Student 

Fungsi : Apartemen Mahasiswa Fakultas Seni 

Arsitek : ADD inc 

Lokasi : Boston, USA 

Luas  : 145600 ft2 
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Gambar 5.7 Eksterior Massachusetts College of Art dan Design Student 

Sumber : archdaily 

Bangunan ini merupakan apartemen mahasiswa yang 

ditujukan untuk mahasiswa seni yang juga menyediakan 

lingkungan yang inovatif sehingga para  mahasiswa dapat 

hidup belajar dan bermain dengan baik sesuai dengan 

kebutuhannya. Bangunan ini dibuat menonjol di langit kota 

Boston yang bermakna megidentifikasi mereka sebagai 

mahasiswa perguruan tinggi seni. Sehingga bangunan 

apartemen ini terlihat seperti lukisan pada langit kota Boston. 

Untuk pemilihan material warna pada apartemen ini 

mempunyai konsep seperti Pohon Kehidupan yang 

mencerminkan seni itu berdiri seperti pohon besar dari akar 
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/ konsep yang kuat menuju sebuah ranting yang banyak 

seperti keindahan.  

 

Gambar 5.8 Konsep Material 
Sumber : archdaily 

Gambar diatas merupakan sebuah konsep pemilihan warna 

material yang berdasarkan degradasi warna pohon dari 

batang sampai ke daunnya.  

 
Gambar 5.9 Panel Fasade Dinding 

Sumber : archdaily 
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Gambar di atas merupakan sebuah hasil dari konsep pohon 

kehidupan yang berupa panel alumunium dinding yang 

berwarna degradasi dari coklat batang pohon sampai hijau 

dari daun. 

c. Coral Student Housing  

Fungsi : Apartemen Mahasiswa Ilmu Kelautan 

Arsitek : Atilier Fernandez & Serres 

Lokasi : France 

Luas  : 2980 m2 

 
Gambar 5.10 Eksterior Coral Apartemen 

Sumber : dezeen 

Bangunan ini merupakan sebuah apartemen atau rumah 

untuk para mahasiswa ilmu kelautan. Bangunan ini terdiri 

dari 6 lantai dan 74 apartemen untuk para mahasiswa dan 

peneliti. Bangunan ini terletak di tepi pantai sehingga 

mempunyai sebuah konsep fasade yang berbentuk tentacle  
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Gambar 5.11 Fasade Coral Apartemen 

Sumber : dezeen 

Fasad bangunan terbuat dari bahan beton fabrikasi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk seperti 

sebuah tentakel / gurita yang didalam karang hal ini seperti 

gelombang ibarat dinamika para pemuda yang dapat 

memberikan pengaruh perubahan yang signifikan terhadap 

masyarakat di daerah sekitarnya yaitu masyarakat yang 

sebagaian besar bekerja sebagai pelayan. 

5.2.4. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan teori permasalahan dominan pada apartemen ini 

adalah menampilkan citra dan karakter kepemudaan melalui 

pengolahan elemen arsitektural dengan pendekatan arsitektur 

metafora yaitu sebuah proses pemikiran yang arsitektural 

melalui sebuah perwujudan konsep desain, konsep tersebut lalu 

dipindahkan ke dalam ruang tiga dimensi seperti tekstur, bentuk 
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dan warna sehingga dapat menghasilkan kualitas visual yang 

unik pada bangunan. Hal inilah yang kemudian membawa 

makna-makna khusus sebagai eksperesi dari konsep bangunan 

tersebut. Apartemen ini sebenarnya sudah menambahkan 

fasilitas / fungsi untuk para pemuda dan mahasiswa yang berupa 

fasilitas pengembangan bisnis untuk para pemuda yaitu 

 Fasilitas Ruang Seminar & Workshop untuk kegiatan yang 

bersifat kepemudaan. Fasilitas ini bertujuan untuk upaya 

pembentukan karakter para pemuda yang merupakan pilar 

penyangga jati diri bangsa lewat kegiatan seminar & 

workshop  

 Fasilitas Olaharaga yang berupa fitness centre, gym, kolam 

renang dan futsal. Bidang olahraga ini dipilih sebagai salah 

satu fasilitas karena olahraga ini diyakini mampu menjadi alat 

yang kreatif & inovatif untuk memperkuat interaksi antar 

pemuda. Olahraga ini juga dapat menjadi sebuah jembatan 

kesenjangan antar pemuda karena dapat menerobos 

hambatan sosial seperti tentang agama, budaya, suku dan 

berbagai latar belakang, sehingga dapat menciptakan 

persatuan antar pemuda. 

 Fasilitas Pelatihan Bisnis yang bertujuan untuk melatih para 

pemuda menjadi entrepreneur muda. Karena potensi 

generasi muda sangat besar untuk berkiprah di bidang 
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wirausaha karena bertumpu pada kekuatan kreativitas dan 

inovasi sesuai perkembangan zaman.  

 Fasilitas Ruang-ruang Komunitas yang bertujuan untuk 

mewadahi para pemuda yang ingin menuangkan ide atau 

gagasan kreatifnya yang bersifat positif dan mewadahi para 

pemuda untuk melakukan sebuah perubahan melalui 

kegiatan diskusi, aksi, dan advokasi. Mengingat banyaknya 

jumlah komunitas untuk para pemuda yang ada di 

Yogyakarta dikarenakan banyaknya jumlah kampus dan 

mahasiswa di kota ini. 

Untuk lebih menguatkan karakter kepemudaan pada citra 

arsitektural bangunan apartemen ini digunakan pendekatan 

metafora yaitu melalui sebuah pemaknaan sifat karakter 

kepemudaan pada beberapa elemen bangunan. Berikut 

beberapa karakteristik pemuda serta penerapannya pada 

elemen bangunan. 
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a. Semangat para Pemuda yang berletup-letup dan emosi yang 

kadang-kadang tak terkendali 

 
Gambar 5.12  Contoh Pengolahan Fasade 

Sumber : pinterest 

Pengolahan pada fasad bangunan dengan cara menonjolkan 

sebagian masa bangunan per unit apartemen secara acak di 

ibaratkan seperti letupan-letupan semangat para pemuda 

dan emosi yang kurang terkendali. Hal ini dapat 

menambahkan kesan futuristik pada bangunan. 
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b. Fisik yang kuat  

 
Gambar 5.13  Contoh Penonjolan Elemen Struktur 

Sumber : pinterest 

Penonjolan elemen struktural pada ruang-ruang pada lantai 

dasar yang umumnya bersifat publik dan semi publik seperti 

ruang serbaguna, selasar / koridor, hall, dapat menimbulkan 

kesan yang kokoh pada bangunan hal tersebut dapat 

diibaratkan seperti karakteristik pemuda yang mempunyai 

fisik yang kuat. 
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c. Pemuda sebagai pelopor  

 

 
Gambar 5.14  Contoh Bangunan Green Building 

Sumber : pinterest 

Penerapan green building pada apartemen ini yang 

mencakup dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian 

dan pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek 

lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelopor untuk 

bangunan yang ada di Yogyakarta / sekitarnya untuk lebih 

menerapkan konsep green building dikarenakan di 

Yogyakarta masih sedikit sekali bangunan yang hemat 

energi. Hal ini sesuai dengan karakter pemuda yang 

diharapkan dapat menjadi pelopor kearah sesuatu yang lebih 

baik.  
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d. Kreatif  

 

 
Gambar 5.15  Contoh Mural pada Bangunan 

Sumber : pinterest 

Pemberian mural atau lukisan dinding pada setiap unit 

hunian apartemen sesuai dengan karakter penghuni dan 

beberapa ruang yang bersifat publik seperti hall, ruang 

belajar bersama dan tangga. Pemberian mural pada dinding-

dinding interior ini dapat juga mengekspresikan sifat 

penghuni unit apartemen tersebut. Konsep ini merupakan 
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sesuatu yang baru di Yogyakarta karena belum ada 

apartemen yang mempunyai konsep seperti ini dan biasanya 

mural hanya terdapat di beberapa café dan galeri akan tetapi 

mural tersebut sebagian besar hanya dijadikan pemanis 

ruangan saja. Hal ini dapat diibaratkan sebagai salah 

karakter pemuda yaitu kreatif karena menciptakan sesuatu 

yang baru. 

e. Inovatif 

 
Gambar 5.16  Contoh Sign Motivasi 

Sumber : pinterest 

Sign / papan tanda biasanya berupa hanya sebuah papan 

penunjuk ruangan pada bangunan. Pada apartemen ini 
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Pemberian sign / papan tanda  tidak hanya sebuah tanda 

melainkan dibuat berupa kata-kata motivasi atau himbauan 

pada setiap area publik dan servis sehingga menciptakan 

suatu komunikasi tidak langsung antara manusia dengan 

bangunan. Hal ini dapat diibaratkan sebagai salah karakter 

pemuda yaitu inovatif karena mengembangkan sesuatu 

yang sudah ada menjadi lebih baik dan bermanfaat.  

f. Berkolaborasi 
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Gambar 5.17  Kolaborasi Warna Pada Eksterior dan Interior Bangunan 

Sumber : pinterest 

Penerapan kolaborasi warna warna pada desain eksterior 

dan interior bangunan dikarenakan warna merupakan simbol 

dari sebuah karakter dan dapat di aplikasikan kedalam 

desain arsitektural. Kolaborasi warna ini akan menghasilkan 

suatu keindahan dan kesan muda pada bangunan karena 

orang yang melihat akan mendapat kesan segar dan tidak 

monoton yang dihasilkan oleh kolaborasi warna tersebut. Hal 
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ini seperti diibaratkan seperti pemuda yang berkolaborasi 

terhadap budaya dan kreativitas merupakan sebuah solusi 

bagi suatu bangsa. Kolaborasi budaya dan kreativitas dalam 

hal ini dapat diibaratkan seperti kolaborasi antar warna 

warna tersebut 
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