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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Gagasan Awal 

Dewasa ini banyak sekali timbul permasalahan 

lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Baik 

secara langsung maupun tidak langsung, pengolahan energi 

yang ditujukan untuk kebutuhan manusia sering merusak 

lingkungan sekitar. 

Kerusakan lingkungan yang ada ini berdampak pada 

pemanasan iklim global yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan 

pemanasan global yang di akibatkan oleh pengolahan energi 

yang merusak lingkungan semakin memperparah kondisi 

lingkungan yang ada. 

 

Gambar 1.1 : Rata-Rata Anomali Suhu di Indonesia 2016 
Sumber: Gp (Greenship Proffesional) Edge Auditor Edge Expert IABHI, 2018 
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Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan 

permasalahan pemanasan global, belum adanya tempat 

yang mewadahi berbagai macam peralatan teknologi ramah 

lingkungan. Peralatan teknologi ramah lingkungan yang ada 

di Indonesia sendiri cenderung jarang ditemukan, rata-rata 

peralatan teknologi ramah lingkungan yang dipasarkan 

melalui via internet. Penjualan peralatan teknologi ramah 

lingkungan ini dirasa kurang efektif karena akan lebih 

menarik apabila produk yang ada sudah dalam bentuk 

display dan dapat mengedukasi. 

Ecopark Sebagai Pusat Perbelanjaan Teknologi Ramah 

Lingkungan ini merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang 

dimana menjual berbagai  macam peralatan teknologi ramah 

lingkungan. Dengan adanya pusat perbelanjaan peralatan 

teknologi ramah lingkungan ini, peralatan yang ada mampu 

ditampung dan mampu menjadi sarana edukasi bagi 

pengunjung yang datang karena dapat langsung melihat 

display peralatan yang ada. 

Pusat perbelanjaan peralatan teknologi ramah 

lingkungan ini direncanakan berlokasi di kota Batam. 

Pemilihan kota Batam sebagai lokasi proyek adalah karena 

lokasi ini sangat mendukung dari segi sektor perdagangan 

karena merupakan kawasan perdagangan bebas. Selain itu 
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kota Batam sendiri juga sedang dilakukan banyak 

pembangunan, hal ini terlihat dari banyaknya pembebasan 

lahan yang ada. Dengan adanya pembangunan yang 

berjalan tentu akan dibutuhkan peralatan teknologi ramah 

lingkungan untuk mengolah energi yang ada di lingkungan 

sekitar, sehingga pusat perbelanjaan peralatan teknologi 

ramah lingkungan yang akan dituju untuk membeli 

kebutuhan peralatan teknologi ramah lingkungan. 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

Peralatan teknologi ramah lingkungan menjadi 

komponen penting saat ini dalam menunjang kehidupan 

manusia untuk mengolah energi tanpa merusak alam 

melihat permasalahan iklim global yang sedang terjadi 

saat ini. Peralatan teknologi ramah lingkungan yang ada 

kebanyakan di jual via online dan belum dapat dirasakan 

secara langsung oleh masyarakat. Ecopark merupakan 

salah satu contoh sebuah fungsi taman yang mampu 

mengolah energi yang berada alam untuk kebutuhannya 

sendiri tanpa merusak lingkungan dan juga dapat 

mengedukasi orang yang berkunjung mengenai 

pentingnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.   
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Berdasarkan gagasan awal serta penjabaran diatas, 

penulis berpikir untuk membentuk sebuah pusat 

perbelanjaan dimana pusat perbelanjaan ini menjual 

berbagai macam peralatan teknologi ramah lingkungan 

yang dikemas oleh ecopark, sehingga pusat perbelanjaan 

ini mampu menawarkan solusi untuk permasalahan iklim 

global yang sedang terjadi saat ini, selain itu karena 

dikemas oleh ecopark, pusat perbelanjaan teknologi 

ramah lingkungan ini mampu mengedukasi pengunjung 

yang datang sehingga sadar akan pentingnya 

pemanfaatan peralatan teknologi ramah lingkungan. 

b. Kepentingan (Urgency) 

Setiap tahunnya, permasalahan global di Indonesia 

semakin meningkat. Tentu menjadi sebuah kepentingan 

dan kewajiban bagi Indonesia sendiri untuk 

mengendalikan serta meminimalisir kerusakan 

lingkungan. Pada perkembangannya, dibutuhkan solusi 

untuk mengatasi permasalahan global yang ada dengan 

mewadahi peralatan teknologi ramah lingkungan yang 

kemudian dijual serta mampu mengedukasi pengunjung 

yang datang dengan mendisplay peralatan teknologi 

ramah lingkungan yang ada. 
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Dapat disimpulkan bahwa Ecopark Sebagai Pusat 

Perbelanjaan Teknologi Ramah Lingkungan ini 

merupakan tempat yang dibutuhkan untuk menawarkan 

solusi permasalahan iklim global saat ini. 

c. Kebutuhan (Needs) 

Selain kurangnya kesadaran dan edukasi terhadap 

masyarakat, belum adanya tempat pusat perbelanjaan 

peralatan teknologi ramah lingkungan sehingga sulit 

mendapatkan peralatan teknologi ramah lingkungan yang 

dapat memanfaatkan kembali sumber daya alam yang 

ada, apabila ada, peralatan ini dapat di pesan melalui 

internet atau dikenal dengan belanja online.  

Namun jika dilihat kembali, pemesanan via online ini 

belum dapat mengedukasi serta pembeli tidak 

mengetahui dan melihat secara langsung seperti apa 

barang yang dipesan maupun bagaimana cara kerja dari 

peralatan yang dipesan. 

Di Indonesia sendiri, pemerintahan sudah melakukan 

pengesahan Paris Agreement  sebagaimana yang sudah 

di tuangkan dalam Undang Undang nomor 16 Tahun 

2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The 

United Nations Framework Convention On Climate 

Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka 
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Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan 

Iklim). Undang-undang ini berisi mengenai kerja sama 

antar negara dalam upaya untuk membatasi kenaikan 

suhu global di bawah 2°C dari tingkat pra-industrialisasi 

dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 

1,5°C 

 

Diagram 1.1 Rencana Perkembangan Suhu Iklim Global 
Sumber: Gp (Greenship Proffesional) Edge Auditor Edge Expert IABHI, 2018 

d. Keterkaitan (Relevancy) 

Dari penjabaran diatas maka dibutuhkan Ecopark 

Sebagai Pusat Perbelanjaan Peralatan Teknologi Ramah 

Lingkungan di Batam sebagai wadah untuk 

memperjualbelikan peralatan teknologi ramah lingkungan 

yang mampu menawarkan solusi permasalahan iklim 

global yang terjadi saat ini serta mampu menjadi daya 

tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara 
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untuk membeli peralatan teknologi ramah lingkungan 

maupun untuk berwisata edukasi.  

1.2. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan Pembahasan 

Pembentukan dari proyek ini memiliki tujuan dan 

manfaat sebagai berikut, 

 Membentuk bangunan yang mampu menjadi daya 

tarik bagi masyarakat dan wisatawan dengan 

mengkaji konsep pada desain bangunan. 

 Membentuk pusat perbelanjaan peralatan teknologi 

ramah lingkungan yang dapat mengedukasi dengan 

cara mendisplay peralatan teknologi ramah 

lingkungan secara komunikatif 

 Mampu mensinergikan potensi alam lingkungan 

sekitar untuk dijadikan sebagai pendukung dalam 

integrasi pada bangunan. 

 Memberikan inovasi dan pengetahuan mengenai 

pentingnya pemanfaatan peralatan teknologi ramah 

lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan 

kepada pengunjung yang datang. 

 Mengedukasi masyarakat akan pentingnya 

pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan 

dampaknya bagi lingkungan. 
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1.2.2. Sasaran Pembahasan 

Sasaran pembahasan yang akan dilakukan agar tujuan 

dari proyek ini dapat tercapai adalah sebagai berikut: 

 Aspek sirkulasi yang harus terpenuhi dimana 

pengunjung yang datang dapat merasa nyaman saat 

berada didalam bangunan baik saat berbelanja 

maupun saat berkeliling didalam bangunan. 

 aspek visual pada bangunan yang harus terpenuhi 

didalam bangunan agar pengunjung yang datang tidak 

jenuh pada saat berada didalam bangunan. 

 Aspek Teknologi yanng harus dipenuhi seperti 

pemanfaatan teknologi ramah lingkungan pada 

bangunan agar memperkuat citra hijau bada 

bangunan. 

1.2.3. Manfaat Pembahasan 

Manfaat dari pembahasan aspek sasaran yang ada adalah 

sebagai berikut: 

 Sirkulasi ruang yang baik akan menciptakan 

kenyamanan spasial didalam ruang bagi pengunjung 

yang datang. 

 Kenyamanan visual yang ada mendukung proses 

edukasi itu sendiri baik dari penataan maupun 

penyajian display yang komunikatif. 
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 Aspek teknologi seperti memanfaatkan peralatan 

teknologi ramah lingkungan bisa menjadi salah satu 

acuan baik bagi praktisi, maupun masyarakat sendiri 

untuk menerapkan peralatan teknologi ramah 

lingkungan pada bangunan.  

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan di dalam penyusunan proyek ini dilakukan 

dengan melingkupi : 

 

Bagan 1.1 Lingkup Pembahasan 
Sumber: Analisa Pribadi, 2018 
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1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data menggunakan 2 cara, yaitu 

menggunakan metoda pengumpulan data secara primer dan 

metoda pengumpulan data secara sekunder. 

 Pengumpulan Data Primer 

Metoda pengumpulan data primer ini dilakukan 

dengan cara: 

 Melakukan pengamatan terhadap objek  observasi 

terkait secara langsung 

 Data diukur secara langsung pada lokasi terkait. 

 Melakukan studi serta pengamatan pada objek 

terkait guna membantu penulis untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan. 

 Melakukan survey terhadap beberapa objek 

sejenis untuk memperoleh data. 

 Melakukan wawancara dengan narasumber terkait 

untuk mendapatkan data yang lebih valid serta 

mengerti kebutuhan apa saja yang diperlukan dan 

diperhatikan.  

 Pengumpulan Data Sekunder 

Metoda pengumpulan data sekunder ini dilakukan 

dengan cara: 
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 Melakukan studi literatur mengenai ecopark serta 

pusat perbelanjaan melalui media internet, data 

terkait yang dibutuhkan mengenai spesifikasi 

tentang studi terkait. 

 Mencari sumber data dari buku yang membahas 

mengenai ecopark dan pusat perbelanjaan seperti 

desain ecopark maupun pusat perbelanjaan serta 

mencari teknologi ramah lingkungan apa saja yang 

dapat diterapkan dan di perjualbelikan. 

 Mencari data mengenai regulasi yang terdapat di 

kawasan terpilih melalui internet. 

1.4.2. Metoda Penyusunan Data dan Analisa 

Dalam proses penyusunan dan analisa data, penulis 

menggunakan beberapa metoda yang sekiranya dapat 

mencapai hasil yang ingin dicapai. Metoda yang digunakan 

adalah metoda secara deduktif dan metoda secara induktif, 

setelah melakukan analisa dan pengolahan data dengan dua 

metoda tersebut makan akan ditarik sebuah rangkuman 

yang akan menjadi kesimpulan dari kedua metoda yang 

digunakan. 

Analisa deduktif diperoleh dengan cara mencari data 

melalui studi literatur. Studi literatur ini dilakukan dengan 

cara melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan 
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dengan ecopark dan pusat perbelanjaan seperti konstruksi, 

kebutuhan ruang, regulasi serta utilitas yang akan 

digunakan. Setelah data yang diperlukan didapat makan 

akan dilakukan analisa data yang menghasilkan data yang 

valid serta kredibel dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

Sedangkan untuk analisa secara induktif diperoleh dengan 

melakukan survey terhadap objek terkait. Pada metoda ini, 

penulis akan langsung mengunjungi objek terkait untuk 

melakukan studi pengamatan, dimungkinkan penulis akan 

mengunjungi beberapa tempat yang akan digunakan 

sebagai objek observasi agar mendapatkan data yang 

bervariasi dan dapat dibandingkan satu sama lain. 

Setelah mengumpulkan data dari kedua proses analisa 

data tersebut, data yang sudah didapat akan diproses agar 

mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Setelah 

melakukan pengolahan data induktif dan deduktif maka akan 

mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan 

keabsahannya. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

a. Tahap Analisa 

 Dengan pendekatan secara arsitektural, aspek pelaku 

ditinjau dari aktivitas pelaku, jumlah pelaku, serta 
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kebutuhan ruang yang dipengaruhi oleh fungsi 

ruang. 

 Dengan analisa beberapa alternatif pendekatan aspek 

utilitas, keamanan, proteksi kebakaran pada proyek 

Ecopark Sebagai Pusat Perbelanjaan Teknologi 

Ramah Lingkungan. 

 Melakukan analisa pemanfaatan peralatan teknologi 

ramah lingkungan pada bangunan. 

 Dengan melakukan analisa makro terhadap 

lingkungan serta analisa mikro terhadap tapak 

terpilih. 

b. Tahap Sintesa 

 Dengan menentukan zonasi ruang luar dan zonasi 

ruang dalam bangunan berdasarkan hubungan 

ruang serta hierarki ruang. 

 Dengan menentukan sistem bangunan seperti struktur 

bangunan berupa selubung bangunan, utilitas, 

sirkulasi, keamanan, serta penerapan teknologi 

ramah lingkungan pada bangunan. 

 Dengan menentukan penekanan desain yang sesuai 

dengan konsep. 

 Menentukan lokasi tapak dan tapak terpilih. 
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1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda yang akan digunakan untuk merancang proyek 

ini berupa: 

a. Membuat Konsep Desain 

Pembentukan konsep desain dilakukan dengan 

menguraikan meninjau fungsi bangunan terlebih 

dahulu, lalu diuraikan secara deskriptif yang 

dilengkapi dengan sketsa untuk menunjang 

penjelasan yang ada. 

b. Merancang Skematik Desain 

Merancang desain skematik hasil dari 

pengembangan konsep desain yang ada dan lalu 

diimplementasikan pada perancangan desain 

menggunakan sketsa-sketsa. 

c. Mengembangkan Perancangan Desain 

Pengembangan perancangan desain meliputi: 

 Gambar Kerja 

Gambar kerja akan dibuat dengan aplikasi 

software AutoCAD. (2D) 

 Gambar Animasi 

Gambar animasi akan dibuat menggunakan 

Sketchup, Vray, Lumion, Adobe Premiere, dan 

Adobe Photoshop 
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 Gambar Detail 

Pada pembuatan gambar detail akan 

menggunakan aplikasi software berupa 

AutoCAD (2D) dan SketchUp (3D). 

d. Presentasi Produk Perancangan 

Presentasi yang digunakan pada produk 

perancangan menggunakan aplikasi software 

Microsoft PowerPoint, Adobe Illustrator, dan Corel 

Draw. 

1.4.5. Skema Metoda Perancangan 
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Bagan 1.2 Skema Metoda Perancangan 
Sumber: Analisa Pribadi, 2018 

1.5. Sistematika Pembahasan 

1.5.1. BAB I : Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan, bab ini berisi mengenai 

uraian yang bertujuan untuk mengenalkan judul proyek. 

Uraian ini memuat gagasan awal dan alasan pemilihan 

judul, lalu tujuan serta sasaran pada proyek ini, lalu lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan serta sistematika 
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pembahasan yang akan digunakan dalam membahas 

proyek ini. 

1.5.2. BAB II : Tinjauan Proyek 

Pada bagian tentang tinjauan proyek ini memuat tentang 

gambaran umum proyek terpilih seperti penjelasan proyek 

yang berupa fungsi serta karakteristik judul proyek terpilih. 

Lalu terdapat latar belakang, perkembangan serta trend 

yang berhubungan dengan judul 

Pada bab ini juga akan membahas mengenai tinjauan 

khusus dari proyek terpilih seperti terminologi judul proyek, 

uraian kegiatan, pelaku, sarana prasarana, serta spesifikasi 

dan persyaratan yang ada di dalam proyek. 

1.5.3. BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bagian analisa pendekatan program arsitektur ini 

membahas studi literatur yang berkaitan dengan judul 

proyek terpilih, berupa alternatif dengan pertimbangan yang 

pertimbangan tersebut akan digunakan untuk menetapkan 

alternatif yang akan digunakan dalam judul proyek. 

(dibahas pada BAB IV: program arsitektur) 

Pada bab 3 ini membahas studi literatur mengenai 

konteks arsitektural, sistem bangunan, serta lingkungan. 

 

 



18 
 

1.5.4. BAB IV : Program Arsitektur 

Pada bab ini akan membahas mengenai program yang 

sudah di tentukan dari pertimbangan yang dilakukan pada 

BAB III, program yang ditetapan dijadikan sebagai dasar 

untuk proses perancangan. 

1.5.5. BAB V : Kajian Teori 

pada bab ini membahas mengenai tema desain serta 

permasalahan dominan pada proyek. Masing-masing 

subbab akan membahas mengenai uraian teori, studi 

preseden, serta kemungkinan penerapan tema dan 

permasalahan desain kedalam proyek. 

1.5.6. KEPUSTAKAAN 

Berisi mengenai sumber-sumber data dan referensi 

yang digunakan, baik berupa buku maupun jurnal yang 

meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel maupun 

daftar bagan dan diagram 

1.5.7. LAMPIRAN 

Membahas mengenai data yang berkaitan dengan 

proyek dan digunakan untuk data pelengkap / penyerta. 

 


