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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1. KAJIAN TEORI “GREEN INDUSTRIAL BUILDING” 

Penekanan tema desain pada pabrik pengolahan kelapa sawit 

di Sei Mangkei ini adalah Green Industrial Building 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Dalam paradigma masyarakat tidak dapat dipungkiri 

bahwa pabrik dianggap penyumbang kerusakan 

lingkungan, hal ini terjadi karena bentuk limbah dan polusi 

udara yang dihasilkan dapat dilihat dengan mudah secara 

kasat mata karena jumlahnya yang besar. Selain itu juga 

penggunaan mesin-mesin pada pabrik selalu diidentikan 

dengan penggunaan energi yang besar. Oleh karena itu 

keseimbangan antara bangunan dan lingkungan harus 

dijaga agar tidak muncul dampak negatif dari keberadaan 

pabrik tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan 

Green Industrial Building pada tema desain pabrik 

pengolahan kelapa sawit ini 

a. Pengertian 

Bangunan hijau (Green Building) adalah bangunan 

berkelanjutan yang mengarah pada struktur dan 

pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap 

lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus 

hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat 
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sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, 

renovasi, dan peruntuhan. Praktik ini memperluas dan 

melengkapi desain bangunan klasik dalam hal 

ekonomi, utilitas, durabilitas, dan kenyamanan. 

Bangunan hijau (Green Building) dirancang untuk 

mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap 

kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan: 

• Menggunakan energi, air, dan sumber daya lain 

secara efisien 

• Melindungi kesehatan penghuni dan 

meningkatkan produktivitas karyawan 

• Mengurangi limbah, polusi dan degradasi 

lingkungan 

 

b. Permasalahan 

• Penerapan “Zero Waste Management” sehingga 

tidak ada limbah yang terbuang. 

• Penerapan “Zero Energy Building” dengan 

menghasilkan energi listrik sendiri. 

 

c. Aspek Green Building 

• Tepat Guna Lahan (Approtiate Site 

Development / ASD) 
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• Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy 

Efficiency & Conservation / EEC) 

• Konservasi Air (Water Conservation / WAC) 

• Sumber dan Siklus Material (Material Resource 

and Cycle / MRC) 

• Kualitas Udara & Kenyamanan Ruang (Indoor Air 

Health and Comfort / IHC) 

• Manajemen Lingkungan Bangunan (Building and 

Environment Management / BEM) 

 

 

d. Penerapan Aspek Green Building dari Segi Desain 

Bangunan 

•  Bentuk dan Orientasi Bagunan 
 

Gedung Menteri Kementerian Pekerjaan Umum 

memiliki bentuk massa bangunan yang tipis, baik 

secara vertikal maupun horizontal. Sisi tipis di 

puncak gedung didesain agar mampu menjadi 

shading bagi sisi bangunan dibawahnya sehingga 

dapat membuat bagian tersebut menjadi lebih 

sejuk. Pada desain gedung ini memiliki 

area opening yang lebih banyak di sisi timur. hal 

ini dikarenakan cahaya pada sore hari (matahari 

barat) lebih bersifat panas dan menyilaukan. 

• Shading & Reflektor 
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Shading light shelf bermanfaat mengurangi panas 

yang masuk ke dalam gedung namun tetap 

memasukan cahaya dengan efisien. Dengan light 

shelf, cahaya yang masuk kedalam bangunan 

dipantulkan ke ceilin. Panjang shading pada sisi 

luar light shelfditentukan sehingga sinar matahari 

tidak menyilaukan aktifitas manusia di dalamnya. 

Cahaya yang masuk dan dipantulkan 

ke ceiling tidak akan menyilaukan namun tetap 

mampu memberikan cahaya yang cukup. 

• Sistem Penerangan 

Sistem penerangan dalam bangunan 

menggunakan intelegent lighting system yang 

dikendalikan oleh main control panel sehingga 

nyala lampu dimatikan secara otomatis 

oleh motion sensor & lux sensor. Dengan begitu, 

penghematan energy dari penerangan ruang 

akan mudah dilakukan. 

 

e. Konsep Green Building 

• Energi 

Penerapan panel surya diyakini dapat 

mengurangi biaya listrik bangunan. Selain itu, 

bangunan juga selayaknya dilengkapi jendela 
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untuk menghemat penggunaan energi, 

terutama lampu dan AC. Untuk siang hari, 

jendela sebaiknya dibuka agar mengurangi 

pemakaian listrik. Jendela tentunya juga dapat 

meningkatkan kesehatan dan produktivitas 

penghuninya. Green building juga harus 

menggunakan lampu hemat energi, peralatan 

listrik hemat energi, serta teknologi energi 

terbarukan, seperti turbin angin dan panel 

surya. 

• Air 

Penggunaan air dapat dihemat dengan 

menginstal sistem tangkapan air hujan. Cara ini 

akan mendaur ulang air yang dapat digunakan 

untuk menyiram tanaman atau menyiram toilet. 

Gunakan pula peralatan hemat air, seperti 

pancuran air beraliran rendah, tidak 

menggunakan bathtub di kamar mandi, 

menggunakan toilet hemat air, dan memasang 

sistem pemanas air tanpa listrik. 

• Kesehatan 

Penggunaan bahan-bahan bagunan dan 

furnitur harus tidak beracun, bebas emisi, 

rendah atau non-VOC (senyawa organik yang 
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mudah menguap), dan tahan air untuk 

mencegah datangnya kuman dan mikroba 

lainnya. Kualitas udara dalam ruangan juga 

dapat ditingkatkan melalui sistim ventilasi dan 

alat-alat pengatur kelembaban udara. 

 

5.1.2. Studi Preseden 

Gedung Kementrian PUPR, Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini terletak di Jakarta Indonesia dan telah 

mendapatkan Certificate Platinum Green Building. Konsep 

dari bangunan ini adalah green site & green building 

sehingga menjadi low energy consumption building serta 

berperan mengurangi dampak global warming.  

Gambar 160. Gedung Kementrian PUPR 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Konsep Gedung Kementrian PU: 

 
1. Zero Run Off: Meminimalkan buangan air hujan ke luar 

kawasan  

• Pembuatan detention pond / swale  

• Pembuatan resapan setempat  

• Optimalisasi jaringan saluran drainase keliling  

 
2. Thermal Control : Membentuk mikro klimat  

• Dari tatanan pola & pemilihan vegetasi  

• Membentuk sirkulasi udara ruang luar yang mengalir  

• Pengelolaan O2 & CO2 dengan penanaman tanaman  

bertajuk padat & lebar  

 
3. Eco Friendly: Pemilihan material secara tepat  

• Meminimalkan material alami  

• Memilih produk finishing yg. Poreus 

• Menyediakan & melengkapi sarana bagi pejalan kaki 

(termasuk penyandang cacat)  

 

4. Recycle Reduce Reuse :  

• Penerapan sistem pengelolaan sampah tanaman  

• Penerapan pengelolaan air tanah dengan baik  

• Mengurangi penggunaan air siram dgn meminimalkan 

tanaman perdu  
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• Efisiensi penggunaan daya listrik dengan penggunaan 

pencahayaan ruang luar dan pemilihan jenis lampu & 

sensor  

 

Pada bangunan Kementrian PUPR ini memiliki luas ruang 

hijau yang tinggi sebesar 33,54% dari lahan dengan 

pengolahan RTH untuk penanaman pohon penyerap polusi 

udara. 0.5 Ha RTH dapat menahan aliran permukaan akibat 

hujan dan meresapkan air ke dalam tanah sebanyak 10,219 

m3/tahunnya. Selain itu juga vegetasi pada RTH dapat 

menyerap 80% radiasi matahari sehingga tapak menjadi 

teduh. Dilakukan juga pemilihan material secara tepat, 

terutama dari jenis yang memiliki poroeusitas tinggi serta 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pejalan kaki 

& penyandang cacat. Pada bangunan ini orientasi dan bentuk 

bangunan dilakukan pengurangan luasan dinding yang 

terkena paparan panas sinar matahari (dinding timur dan 

barat), tanpa mengurangi intensitas cahaya yang akan masuk 

ke dalam gedung. 
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Gambar 161. Ilustrasi Panas Matahari Gedung 

PUPR (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 162. Penyinaran Matahari Gedung 

PUPR (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pada bangunan ini juga digunakan sistem Grey Water 

System pada air kotor sehingga dapat digunakan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Desain 

Penerapan teori desain dengan penekanan Green 

Industrial Building adalah sebagai berikut : 

a. Pemanfaatan green space pada tapak dengan 

menanam vegetasi-vegetasi yang membantu 

meminimalisir polusi udara dan dampak emisi gas 

buangan serta sebagai peneduh, 

Gambar 163. Grey Water System 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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b. Penggunaan bukaan-bukaan pada bangunan untuk 

meningkatkan aliran udara sehingga pabrik tidak 

pengap dan panas yang akan berpengaruh pada 

kesehatan dan kenyamanan pekerja, 

c. Penggunaan pencahayaan alami dengan 

memkasimalkan bukaan jendela dan pemanfaatan 

material dengan tidak memasukkan panas matahari 

untuk meminimalisir penggunaan energi terutama 

pada siang hari, 

d. Penempatan ruang-ruang dengan intensitas kerja 

rendah pada lokasi yang paling banyak terpapar 

matahari, sehingga aktivitas pekerjaan tidak 

terganggu, 

e. Penerapan Rain Water Harvesting untuk meminimalisir 

penggunaan air dengan menggunakan air hujan untuk 

menyiram tanaman, flush toilet, dan sebagainya, 

f. Penerapan Zero Waste Management yaitu 

meminimalisir pembuangan limbah dengan 

mengolahnya kembali menjadi bahan bakar, pupuk, 

dan sebagainya, 

g. Penerapan Zero Energy Building System yaitu 

meminimalisir penggunaan energi listrik berbahan 

dasar fosil, atau dapat juga disebut dengan 

penggunaan energi terbarukan. Sistem ini diterapkan 
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dengan penggunaan Photovoltaic untuk mengkonversi 

panas matahari, Turbine uap untuk mengkonversi uap 

yang dihasilkan Boiler dan Gas Engine untuk 

mengkonversi biogas yang dihasilkan oleh limbah 

POME/cair. 

5.2. Kajian Teori “Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi 

Melalui Penataan Ruang Produksi” 

Salah satu permasalahan dominan yang diangkat pada proyek 

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Sei Mangkei ini adalah 

“Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Melalui 

Penataan Ruang Produksi” 

 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Desain 

Permasalahan dominan yang diangkat adalah 

“Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Melalui 

Penataan Ruang Produksi”. Dari solusi pada 

permasalahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dari bangunan pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga 

dapat menjadi bangunan yang efisien dan tepat guna. 

Bangunan ini merupakan bangunan industri, dimana 

menurut ahli yaitu Albert Kahn, bangunan industri harus 

memiliki desain yang fungsional, dimana tujuan utama dari 

bangunan industri adalah memfasilitasi dan menjadi 
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wadah untuk sebuah proses produksi sehingga dapat 

berfungsi dengan efisien. Dari hasil yang efisien tersebut 

maka akan tercipta pula kuantitas dan kualitas yang baik 

pada produk yang dihasilkan. Pererencanaan bangunan 

yang berkaitan dengan efisiensi pabrik dalam produksi 

salah satunya adalah penataan ruang utama/produksi 

yang mencakup alur dan kesesuaian persyaratan ruang 

dengan persyaratan produksi serta sirkulasi bangunan. 

Pada sirkulasi bangunan bangunan sejenis, PT. Swadaya 

Sapta Putra hanya digunakan sirkulasi 100%, sehingga 

dalam perhitungan sirkulasi pada bangunan ini digunakan 

sirkulasi 200% untuk menunjang aktivitas terutama pada 

aktivitas maintenance mesin. 
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5.2.2. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Kemungkinan penerapan teori dalam pabrik pengolahan 

kelapa sawit di Sei Mangkei ini adalah: 

Alur produksi yang tepat dan efisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 12. Skema Alur Produksi yang Efisien 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Peletakkan ruang-ruang seperti skema di atas diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses 

produksi minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). 

 

Ketepatan Indoor-Outdoor Ruang Produksi 

RUANG INDOOR/OUTDOOR 

Jembatan Timbang Outdoor 

Area Sortasi TBS Outdoor 

Loading Ramp Indoor 

Area Sterilizer Outdoor 

Area Tippler Indoor 

Area Perontokan 

Buah 
Indoor 

Area Digester Indoor 

Area Screw Press Indoor 

Area 

Klarifikasi/Pemurnian 
Indoor 

Area Workshop Indoor 

Power 

Station(Genset) 
Indoor 

Gd. Janjangan Indoor 

Kernel Silo Bin Indoor 

Gd. Fiber & Cangkang Indoor 
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Penerapan indoor-outdoor ruang produksi seperti pada 

table diatas diharapkan dapat meningkatkan kuantitas 

kualitas dari produk yang dihasilkan dengan menjaga 

kualitas bahan produksi. 

 

Pengelolaan Limbah Dalam Bangunan 

Pabrik pengolahan kelapa sawit ini menghasilkan banyak 

limbah, limbah-limbah tersebut dapat diolah kembali untuk 

digunakan. Namun sebelum masuk kedalam pengolahan, 

maka dibutuhkan tempat untuk menampung limbah 

sementara didalam bangunan. Berikut adalah skema 

pengelolaan limbah pada pabrik pengolahan kelapa sawit 

di Sei Mangkei ini: 

 

 

 

Area Boiler Indoor 

Area Turbine Uap Indoor 

Stasiun Limbah Outdoor 

Area Gas Engine Outdoor 

Tabel 28. Analisis Indoor-Outdoor Ruang 

Produksi (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Dengan pengelolaan limbah seperti pada skema diatas 

diharapkan pabrik dapat terlihat lebih tertata dan bersih. 

 

Peningkatan Kontrol Rendemen Melalui Hubungan 

Ruang 

Dalam produk olahan kelapa sawit berupa minyak kelapa 

sawit atau Crude Palm Oil (CPO) satuan dari kualitasnya 

adalah rendemen. Rendemen adalah kandungan minyak 

yang terkandung dalam kelapa sawit, baik pada buah 

maupun janjangan. Semakin banyak minyak yang 

dihasilkan dalam sekali pengolahan maka semakin tinggi 

rendemen. Untuk menghasilkan rendemen yang tinggi, 

perlu dilakukan pengambilan sample pada setiap 

prosesnya untuk memastikan kandungan minyak dapat 

diperas dengan maksimal. 

Bagan 13. Skema Pengelolaan Limbah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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5.2. Penanggulangan Limbah Pabrik 

Terdapat beberapa limbah yang dihasilkan pada pabrik 

pengolahan kelapa sawit di Sei Mangkei ini. Berikut adalah 

solusi yang dapat diterapkan pada proyek ini: 

Janjangan Kosong 

Janjangan kosong merupakan limbah yang dihasilkan pada 

proses perontokan buah. Limbah ini dapat digunakan kembali 

untuk pupuk pada tanaman terutama pada perkebunan kelapa 

sawit di sekitar kawasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber 

Fiber merupakan limbah yang dihasilkan pada proses screw 

press. Limbah fiber ini dapat digunakan kembali untuk bahan 

bakar pada boiler. Jumlah limbah fiber yang dihasilkan dalam 1 

jam adalah 23% dari kapasitas olah. Pada proyek ini kapasitas 

olah adalah 45 ton/jam sehingga limbah fiber yang dihasilkan 

Gambar 164. Janjangan Kosong (Sumber: HKTI, 

www.hkti.org, jam 11.00, Selasa 17 Januari 2017) 

http://www.hkti.org/
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setiap 1 jam adalah 10.35 ton. Karena jumlah limbah yang 

melebihi kebutuhan boiler, yaitu 1 ton per jam maka sisa limbah 

fiber diolah kembali menjadi produk lain yaitu menjadi pupuk 

kompos dan juga di salurkan ke konsumen untuk dijadikan 

material pembuatan furniture. 

 

 

 

 

 

 

 

Cangkang 

Pada pengolahan inti/kernel kelapa sawit akan dihasilkan 2 

limbah yaitu limbah cangkang dan inti sawit. Limbah cangkang 

ini dapat digunakan kembali untuk bahan bakar boiler. Dalam 1 

jam untuk pabrik pengolahan berkapasitas 45 ton/jam 

menghasilkan 2,7 ton cangkang tiap jamnya.  Sisa cangkang 

yang tidak digunakan oleh boiler dapat disalurkan ke konsumen 

untuk diolah kembali menjadi arang cangkang sawit. 

 

Gambar 165. Fiber Kelapa Sawit (Sumber: etawau, 

www.etawau.com, jam 11.00, Selasa 17 Januari 2017) 

http://www.etawau.com/
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Kernel/Inti Kelapa Sawit 

Pada proses digester akan menghasilkan limbah berupa nut/biji 

yang jika dipecah akan menjadi inti sawit/kernel sawit. Kernel 

sawit ini dapat dijual kembali kepada konsumen untuk diolah 

menjadi PKO (Palm Kernel Oil).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 166. Cangkang Kelapa Sawit (Sumber: 

arlina, www.cangkangsawit.sofhaljamil, jam 11.00, 

Selasa 17 Januari 2017) 

Gambar 167. Kernel Kelapa Sawit (Sumber: PT.Perkebunan 

Sawit Nusantara, www.perkebunansawit-nusantara.com, jam 

11.00, Selasa 17 Januari 2017) 

http://www.cangkangsawit.sofhaljamil/
http://www.perkebunansawit-nusantara.com/
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Sludge 

Limbah sludge merupakan limbah berbentuk lumpur yang 

dihasilkan pada proses klarifikasi/pemurnian minyak kasar. . 

Dalam kasus ini, pabrik pengolahan kelapa sawit terletak di 

Kawasan Ekonomi Khusus yang terdapat peraturan yang 

mengatur mengenai pembuangan limbah cair bahwa limbah 

tidak boleh berupa sludge, kandungan BOD (Biologycal Oxygen 

Demand) maksimal 600 mg/l dan kandungan COD (Chemical 

Oxygen Demand) maksimal 800 mg/l. Jika air limbah 

mengandung BOD tinggi dibuang ke sungai maka oksigen yang 

ada di sungai tersebut akan terhisap material organik tersebut 

sehingga makhluk hidup lainnya akan kekurangan oksigen, 

Sedangkan angka chemical oxygen demand (COD) adalah 

angka yang menunjukkan suatu ukuran apakah dapat secara 

kimiawi dioksidasi. Oleh karena itu, limbah sludge lalu diolah 

menggunakan bakteri anaerob dan aerob untuk mengurangi 

kadar BOD dan CODnya. Dalam proses pengolahan 

menggunakan bakteri tersebut, limbah ini menghasilkan gas 

metana yang merupakan komponen utama dari biogas. Gas 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik dengan 

pengkonversian menggunakan gas engine. Sedangkan 

residunya dapat disalurkan ke WWTP (Waste Water Treatment 

Plant). 
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Gambar 168. Limbah Sludge Kelapa Sawit (Sumber: 

Vandi Perdana, sawitsawitsaw.blogspot.co.id, jam 

11.00, Selasa 17 Januari 2017) 

http://www.perkebunansawit-nusantara.com/

