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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.3 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Pemilihan tema desain pada projek Tempat Wisata Olahraga Rekreasi 

adalah arsitektur ekologi yang akan diimplementasikan pada tapak terpilih, 

dimana konsep dari arsitektur ekologi dapat mendukung fungsi bangunan 

pada projek, yaitu pariwisata. Dimana konsep-konsep tersebut berdasar 

kepada bentukan dan prinsip-prinsip yang ada di alam, serta memperhatikan 

keseimbangan antara bangunan, tapak, dan lingkungan.  

5.1.4  Uraian Interpretasi dan Elaborasi 

 Tema desain dari projek Tempat Wisata Olahraga Rekreasi di 

Kabupaten Semarang adalah arsitektur ekologis. Dimana dengan 

menerapkan prinsip dasar arsitektur ekologis, yaitu peka terhadap iklim 

dapat membuat bangunan yang direncanakan beradaptasi secara 

optimal dengan lingkungannya dan dapat menciptakan kenyamanan di 

dalam bangunan. 

Ekologis sendiri berasal dari bahasa yunani, “oikos” yang berarti 

rumah tangga atau cara bertempat tinggal, dan “logos” yang berarti ilmu 

atau ilmiah. Jadi, arsitektur ekologis merupakan  ilmu yang mempelajari 

tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

lingkungannya9. Alasan pemilihan tema desain tersebut, yaitu sebagai 

pedoman dalam merancang dan merencanakan sebuah bangunan 

sehingga terbentuk bangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip 

                                                             
9 Heinz Frick dan FX. Bambang Suskiyatno. 1998. Dasar-Dasar Eko-Arsitektur. Yogyakarta : 
Penerbit Kanisius. 
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tersebut diatas didukung juga dengan adanya dasar-dasar dalam 

arsitektur ekologi, yaitu sebagai berikut : 

1) Holistik 

Yang dimaksud dengan holistik, yaitu dimana arsitektur ekologis 

sendiri juga berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai satu 

kesatuan. Arsitektur ekologis mengandung bagian dari arsitektur 

biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), 

arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi 

surya), arsitektur bionic (teknik sipil dan konstruksi yang 

memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi pembangunan. Maka 

arsitektur ekologis adalah istilah holistik yang sangat luas dan 

mengandung semua bidang. 

2) Material ramah lingkungan 

Penggunaan material yang ramah lingkungan akan sangat 

bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Dalam merancang 

sebuah bangunan harus memperhatikan hal-hal terkait dengan bahan 

dan material yang akan digunakan karena dapat mempengaruhi 

dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar di waktu yang 

akan datang.  

3) Hemat energi 

Penggunaan energi semakin tinggi dan memprihatinkan, terutama 

penggunaan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah 

pemakaian energi dari beberapa fungsi bangunan yang berbeda.  



200 
 

 
Gambar 5.1. Kebutuhan Energi Beberapa Fungsi Bangunan 

(Sumber : http://dosen.itats.ac.id/pramitazone/wp-

content/uploads/sites/60/2016/03/Ars-Ekologi-Minggu-5-2016.pdf) 

 

Bahaya bagi manusia bukan hanya terletak pada kekurangan 

energi tetapi juga pada terlalu banyak energi yang dibakar dan 

mengakibatkan kelebihan karbondioksida di atsmosfer yang 

mempercepat efek rumah kaca dan pemanasan global. 

4) Peka terhadap iklim 

Bangunan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi iklim di 

lokasi. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam merancang sebuah 

bangunan terkait dengan iklim lingkungan sekitar, antara lain orientasi 

bangunan terhadap lintasan matahari, ukuran dan jumlah dari bukaan 

sehingga terjadi pertukaran udara yang baik, dan lain-lain. 

5) Memanfaatkan pengalaman manusia 

Yang dimaksud dalam hal ini merupakan tradisi dalam membangun 

dan merupakan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. 

Berikut ini merupakan beberapa sistem dan elemen terapan yang 

dapat diaplikasikan pada bangunan dalam mendukung konsep 

arsitektur ekologi : 

http://dosen.itats.ac.id/pramitazone/wp-content/uploads/sites/60/2016/03/Ars-Ekologi-Minggu-5-2016.pdf
http://dosen.itats.ac.id/pramitazone/wp-content/uploads/sites/60/2016/03/Ars-Ekologi-Minggu-5-2016.pdf
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 Optimalisasi Vegetasi 

Unsur hijau yang diidentikan dengan vegetasi diwujudkan dengan 

penambahan elemen-elemen penghijauan tidak hanya pada 

lansekap saja melainkan juga dalam bangunan, antara ain : 

penggunaan roof garden, penggunaan vegetasi rambat pada 

dinding bangunan / vertical garden, dan lain sebagainya. 

 Sistem Pencahayaan Alami 

Secara umum perletakan jendela harus memperhatikan garis edar 

matahari, sisi utara, dan selatan adalah tempat potensial untuk 

perletakan jendela (bukaan) dengan tujuan mendapatkan 

pencahayaan alami. Sedangkan pada sisi timur dan barat pada 

jam-jam tertentu diperlukan adanya perlindungan / pembatasan 

terhadap radiasi matahari langsung. Konsep desain facade untuk 

efisiensi energi tergantung dengan letak geografis dan iklim 

setempat. Permasalahannya banyak bangunan di Indonesia yang 

meniru bangunan yang ada di Eropa tanpa disesuaikan dengan 

kondisi geografis dan iklim di Indonesia, contohnya banyaknya 

jendela tanpa dilengkapi dengan sun-shading. 

 Facade Kaca Pintar 

Fasade kaca pintar merupakan suatu konsep teknologi mutakhir, 

yaitu dinding tirai kaca yang mempertemukan kepentingan ekologi 

maupun ekonomi bagi bangunan perkantoran bertingkat tinggi yang 

dikondisikan sepenuhnya (fully air- conditioned). Facade kaca 

pintar mampu mengurangi pantulan panas matahari dari bangunan 
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bangunan kaca tinggi yang menyebabkan meningkatnya 

temperatur lingkungan diperkotaan (heat-island effect) maupun efek 

rumah kaca pada atmosfer bumi (green house effect). Fasade kaca 

pintar pada umumnya adalah konstruksi dinding kaca ganda 

(double-skin construction) dengan rongga udara antara 35cm- 

50cm antara kaca luar dan kaca dalam. Dinding kaca luar 

ketebalan 12mm dari jenis kaca dengan transmisi tinggi (umumnya 

kaca bening), sedangkan kaca dalam ketebalan 6-8mm dari jenis 

high performance glass. Terdapat rongga udara menerus sehingga 

merupakan cerobong kaca (glass-shaft) dengan ketinggian meliputi 

beberapa lantai sesuai dengan studi analisis yang dilakukan.  

 Penghalang Sinar Matahari (Shading Device) 

Pengontrolan terhadap panas karena sinar matahari dapat 

dilakukan dengan pengunaan sun-shading yang akan membatasi 

sinar matahari langsung masuk ke bangunan serta memberikan 

pembayangan yang dapat mengurangi panas.  

 Penerapan Control AC 

VRV (Variable refrigerant volume) yaitu suatu sistem pengontrolan 

kapasitas mesin AC dengan cara langsung mengatur laju aliran 

refrigerantnya, di dalam indoor unit, electronic expansion valve 

yang dikendalikan oleh komputer akan mengubah laju aliran 

refrigerant secara terus menerus sebagai reaksi atas terjadinya 

perubahan beban. Komponen dari VRV sama dengan AC split, 
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hanya pengendaliannya saja yang berbeda sehingga VRV lebih 

presisi dan efisien.  

 Penggunaan Energi Matahari (Photovoltaic) 

Photovoltaic adalah merupakan piranti yang mampu mengubah 

energi sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik. PV 

(Photovoltaic) terdiri dari dua layer semi-konduktor yang memiliki 

karakteristik elektrik yang berbeda, sehingga saat terkena sinar 

matahari terjadi beda potensial di antara keduanya dan 

menimbulkan aliran listrik.  

 Penghawaan Alami 

Merupakan sistem untuk optimalisasi penghawaan dengan metode 

pengaliran udara yang terencana dengan baik. Sistem penghawaan 

yang baik adalah melalui ventilasi silang ( cross ventilation) baik 

secara horizontal maupun vertikal, sehingga akumulasi panas dan 

lembab di dalam ruangan dapat dikendalikan. Pada arsitektur 

tradisional penerapan sistem penghawaan alami sudah sangat 

baik, sehingga sering diaplikasikan pada bangunan kontemporer.  

Tabel 5.1. Patokan Perencanaan Bangunan Ekologis 

1 
Menciptakan kawasan penghijauan diantara kawasan 

pembangunan sebagai paru-paru hijau. 

2 

Memilih tapak bangunan yang sebebas mungkin dari 

gangguan / radiasi geobiologis dan meminimalkan medan 

elektromagnetik buatan. 

3 
Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan 

bangunan alami. 

4 Menggunakan ventilasi alam untuk menyejukan udara dalam 
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bangunan. 

5 
Menghindari kelembaban tanah naik ke dalam kosntruksi 

bangunan dan memajukan sistem bangunan kering. 

6 
Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang 

yang mampu mengalirkan uap air. 

7 
Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan 

antara masa pakai bahan bangunan dan struktur bangunan. 

8 
Mempertimbangkan bentuk / proporsi ruang berdasarkan 

aturan harmonikal. 

9 

Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak 

menimbulkan masalah lingkungan dan membutuhkan energi 

sesedikit mungkin (mengutamakan energi terbarukan) 

 

10 

Menciptakan bangunan bebas hambatan sehingga bengunan 

dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna bangunan 

(termasuk anak-anak, orang tua, maupun orang cacat tubuh) 

(Sumber : Frick, Heinz & Tri Hesti M. 2008) 

5.1.5  Studi Preseden 

 
Gambar 5.2. Primary School & Sport Hall 1 

(Sumber : http://www.archdaily.com/141503/primary-school-sport-

hall-chartier-dalix-architects) 

 

http://www.archdaily.com/141503/primary-school-sport-hall-chartier-dalix-architects
http://www.archdaily.com/141503/primary-school-sport-hall-chartier-dalix-architects
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Karya dari Chartier-Dalix Architects menjadi studi preseden yang 

dipilih, karena bangunan ini dapat mengenalkan elemen lingkungan ke 

dalam bangunan di tengah perkotaan.  

 

Gambar 5.3. Primary School & Sport Hall 2 

(Sumber : http://www.archdaily.com/141503/primary-school-sport-

hall-chartier-dalix-architects) 

 

 
Gambar 5.4. Dinding Blok Beton Prefabrikasi 

(Sumber : https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-

school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-

2015/) 

 

http://www.archdaily.com/141503/primary-school-sport-hall-chartier-dalix-architects
http://www.archdaily.com/141503/primary-school-sport-hall-chartier-dalix-architects
https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-2015/
https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-2015/
https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-2015/
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Desainnya melibatkan dua struktur, yaitu sebuah sekolah dengan 

18 ruang kelas, dan fasilitas olahraga yang terbuka untuk penduduk 

setempat.  

 
      Gambar 5.5. Pencahayaan Alami 

(Sumber : https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-

school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-

2015/) 

 

Fasilitas olahraga tersebut terletak di ketinggian 12 m, sementara 

ruang pendidikan utama bertempat di lantai dasar dan lantai pertama, 

sebelum naik secara progresif ke lantai tiga. Bangunan ini dirancang 

sebagai lansekap hidup dengan 2 taman bermain eksternal yang 

membangun hubungan timbal balik antara keduanya. 

5.1.6  Memungkinkan Penerapan Teori Tema Desain 

 Penggunaan roof garden sebagai struktur bagian atas / sebagai 

atap yang memiliki banyak manfaat, tidak hanya kepada 

pengguna bangunan melainkan juga untuk lingkungan 

disekitarnya. 

https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-2015/
https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-2015/
https://www.designboom.com/architecture/chartier-dalix-school-for-sciences-and-biodiversity-boulogne-billancourt-01-07-2015/
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 Menerapkan gaya arsitektur green yang dipadukan dengan 

unsur modern, namun tetap selasar dengan lingkungan sekitar. 

 Memperbanyak area sebagai Ruang Terbuka Hijau sebagai 

paru-paru lingkungan. 

 Menerapkan pengelolaan limbah (Baik padat maupun cair) yang 

ramah lingkungan. 

 Penerapan desain yang saling timbal balik atau saling 

berhubungan sehingga tercipta kesatuan dalam bangunan yang 

harmonis. 

 Penerapan material bangunan dengan penataan yang 

sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan pencahayaan 

alami masuk ke dalam bangunan dan memberikan nilai tambah 

pada estetikanya. 

 Meminimalisasi penggunaan energi non-terbarukan. 

 Memanfaatkan air hujan sebagai salah satu sumber air bersih. 

 Memaksimalkan bukaan pada bangunan untuk membentuk iklim 

dalam ruangan. 

5.4 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Pemilihan kajian teori permasalahan dominan berdasarkan pada 

beberapa permasalahan desain yang akan dihadapi pada perancangan 

Projek Tempat Wisata Olahraga Rekreasi, yaitu permasalahan pada 

penataan ruang luar dan ruang dalam yang saling berhubungan atau 

berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut berkaitan erat dengan fungsinya 

sebagai tempat untuk berwisata, dimana pada desain kompleks bangunan 
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tersebut akan didominasi dengan ruang luarnya. Dengan menggunakan 

konsep inside-out, dimana dalam mengolah ruang dalam akan melibatkan 

eksistensi ruang luarnya sehingga menciptakan hubungan yang harmonis 

diantara keduanya. 

5.2.4  Uraian Interpretasi dan Elaborasi 

Ruang memiliki arti yang penting bagi kehidupan manusia. 

Sesungguhnya ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang 

manusia bak dalam hal psikologis emosional maupun dimensional. 

Menurut Plato,  ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana objek 

dan kejadian tertentu berada. Sedangkan menurut Imanuel Kant, ruang 

bukan merupakan sesuatu yang objektif atau nyata akan tetapi 

merupakan sesuatu yang subjektif sebagai hasil dari pikiran serta 

perasaan manusia. Maka, dapat disimpulkan bahwa ruang adalah 

suatu wadah yang tidak nyata akan tetapi dapat dirasakan oleh seorang 

manusia, yaitu melalui perasaan persepsi masing-masing individu 

melalui penglihatan, pedengaran, penafsiran, maupun melalui 

penciuman. 

Manusia menciptakan ruang tersendiri dengan berdasarkan pada 

fungsi ruang dan keindahannya yang biasa disebut dengan ruang 

arsitektur. Ruang arsitektur terdiri dari 2 jenis, yaitu ruang dalam dan 

ruang luar. Pada dasarnya ruang dalam (interior) dibatasi dengan 3 

bidang, yaitu alas / lantai, dinding, dan juga plafon / langit – langit / 

atap. Sedangkan ruang luar, yaitu terjadi dengan dibatasi oleh unsur – 

unsur alam pada bagian dinding dan juga alasnya, namun pada bagian 
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atap / langit – langitnya dapat dikatakan tidak terbatas. Berikut adalah 

beberapa penjelasan mengenai terjadinya ruang luar : 

 Ruang Mati  

Ruang hidup merupakan bentuk benar dalam hubungannya 

dengan ruang-ruang yang bermutu untuk berkomposisi dengan 

struktur yang telah direncanakan dengan baik atau erat 

kaitannya dengan karakter, massa, dan fungsi dari struktur – 

strukturnya. Jadi, ruang mati merupakan ruang yang terbentuk 

dengan tidak direncanakan, tidaj terlingkup, dan tidak dapat 

digunakan dengan baik (merupakan ruang sisa). Biasanya 

ruang sisa tersebut merupakan ruang dengan ukuran tanggung 

untuk suatu kegiatan.  

 
Gambar 5.6. Ruang Hidup & Ruang Mati 

(Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/) 

Ruang mati dapat juga terbentuk diantara 2 atau lebih 

bangunan yang tidak direncanakan khusus sebagai ruang 

terbuka. Masalah ruang mati ini dapat dipecahkan dengan 

merencanakannya dengan sebaik-baiknya dengan 

http://elearning.gunadarma.ac.id/
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memperhatikan fungsi serta keseimbangan dan segi 

estetikanya. 

 
Gambar 5.7. Solusi Ruang Mati 

(Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/) 

 Ruang Terbuka 

Merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan 

tertentu dari masyarakat baik secara individu atau secara 

berkelompok. Bentuk ruang terbuka tergantung pada susunan 

dan pola massa bangunan. Batasan pola ruang terbuka 

terbuka, yaitu pada bentuk dasar dari ruang terbuka tersebut, 

dapat digunakan oleh publik, serta memberi kesempatan untuk 

macam-macam kegiatan. Misalnya, pedestrian, taman, plaza, 

lapangan olahraga, jalan, dan lain-lain. 

http://elearning.gunadarma.ac.id/
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Gambar 5.8. Ruang Terbuka 

(Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/) 

Berdasarkan kegiatannya, ruang terbuka dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. 

Ruang terbuka aktif adalah ruang terbuka yang mengundang 

adanya kegiatan didalamnya, seperti bermain, berolahraga, 

berjalan-jalan, upacara, dan berkomunikasi. Biasanya berupa 

plaza, lapangan olahraga, tempat bermain, tempat piknik, dan 

sebagainya. Sedangkan ruang pasif adalah ruang terbuka yang 

didalamnya tidak mengundang kegiatan manusia, seperti 

taman yang hanya sebagai penghijauan atau penghijauan 

sebagai jarak terhadap rel kereta api, dan sebagainya. 

Berdasarkan bentuknya, ruang terbuka dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu berbentuk memanjang dan mencuat. Ruang 

terbuka dengan bentuk memanjang contohnya sungai, jalan 

raya, dan sebagainya. Sedangkan ruang terbuka dengan 

http://elearning.gunadarma.ac.id/
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bentuk mencuat contohnya lapangan, bundaran, dan 

sebagainya.  

Sedangkan berdasarkan sifatnya, ruang terbuka dapat 

dibedakan menjadi 2, yaitu ruang terbuka lingkungan dan ruang 

terbuka bangunan. Yang dimaksud dengan ruang terbuka 

lingkungan adalah ruang terbuka yang terletak pada suatu 

lingkungaan dan diperuntukan untuk publik. Dan ruang terbuka 

bangunan adalah ruang terbuka oleh dinding bangunan dan 

lantai halaman bangunan serta dapat bersifat publik maupun 

pribadi sesuai dengan fungsi bangunannya.  

Fungsi ruang terbuka antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Tempat bermain dan berolahraga 

2. Tempat bersantai 

3. Tempat komunikasi sosial 

4. Tempat peralihan dan menunggu 

5. Sebagai ruang terbuka untuj memperoleh udara segar 

dari lingkungan sekitar 

6. Sebagai penghubung / ruang antara 

7. Sebagai pembatas / jarak antar massa bangunan 

Secara ekologis, fungsi ruang terbuka adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai penyegaran udara 

2. Menyerap air hujan dan pengendalian banjir 

3. Pelembut arsitektur bangunan 

 Ruang Positif 
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Berdasarkan kesan fisiknya, ruang luar dapat dibagi menjadi 

ruang positif dan ruang negatif. Dimana ruang positif 

merupakan ruang terbuka yang diolah dengan perletakan 

massa bangunan atau objek tertentu yang melingkupinya akan 

bersifat positif. Sedangkan ruang negatif merupakan ruang 

terbuka yang menyebar dan tidak memiliki fungsi yang jelas 

serta bersifat negatif. Setiap ruang yang tidak direncanakan, 

tidak dilingkupi, serta tidak dimaksudkan untuk kegunaan 

manusia merupakan ruang negatif.  

 
Gambar 5.9. Ruang Positif & Ruang Negatif 

(Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/) 

5.2.5  Studi Preseden 

http://elearning.gunadarma.ac.id/
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Gambar 5.10. Flavours Orchard 

(Sumber : http://vincent.callebaut.org/) 

Merupakan salah satu karya dari arsitek Vincent Callebaut yang 

berlokasi di Dianchi Lake, Kunming, Southwest China City yang 

dibangun pada tahun 2014. Bangunan ini dapat membangun hubungan 

yang baik antara ruang dalam dan ruang luar sehingga tidak terkesan 

kaku dan tidak terlalu membatasi. 

 
Gambar 5.11. Interior Flavours Orchard 

(Sumber : http://vincent.callebaut.org/) 

http://vincent.callebaut.org/
http://vincent.callebaut.org/
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Selain itu, bangunan ini juga dilengkapi dengan adanya roof garden 

pada bagian atap bangunan sehingga dapat mereduksi panas dan juga 

menjadi elemen estetika bangunan. Bahkan roof garden tersebut dapat 

dijangkau oleh pengguna bangunan sebagai salah satu bagian 

bangunan yang menyediakan view yang menarik. 

 
Gambar 5.12. Flavours Orchard’s Roof Garden 

(Sumber : http://vincent.callebaut.org/) 

5.2.6  Memungkinkan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 Memasukkan unsur-unsur lingkungan pada bagian ruang dalam 

bangunan 

 Menerapkan adanya roof garden sebagai salah satu elemen 

lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bangunan 

 Menerapkan adanya bukaan-bukaan yang dapat memberikan 

pandangan kearah luar bangunan sehingga dapat membuat 

interaksi antara ruang dalam bangunan dan ruang luarnya 

 Menerapkan adanya sun-shading pada ruang – ruang tertentu 

yang bersifat privat sehingga tujuan dari adanya ruang tersebut 

tetap terjaga 

http://vincent.callebaut.org/
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 Menghidupkan “ruang antara” dari ruang luar dan ruang  dalam 

sehingga dapat menjadi salah satu ruang positif dan dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna bangunan 

 


