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BAB V 

KAJIAN TEORI 
 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain yang diterapkan pada projek “Rental Office Berbasis 

Coworking Space di Semarang” ini adalah arsitektur bioklimatik.  

Latar belakang pemilihan tema arsitektur bioklimatik dikarenakan, 

Indonesia mempunyai iklim tropis, dan bangunan yang berdiri di 

indonesia harus mempunyai keunggulan dan respon terhadap 

lingkungan dan  iklim di indonesia. 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

A. Pengertian Arsitektur Bioklimatik 

Arsitektur bioklimatik merupakan sebuah pendekatan 

yang mengarahkan arsitek untuk mendapatkan 

penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan 

antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam 

kaitannya dalam iklim dari daerah tersebut. 

Arsitektur bioklimatik merupakan arsitektur modern yang 

desain dari bangunannya dipengaruhi oleh iklim. Dalam 

merancang sebuah desain bangunan  harus memikirkan 

penerapan desain bangunan yang beradaptasi dengan 

lingkungan atau iklim pada lokasi tapak. Penghematan 
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energi dengan melihat kondisi yang ada di sekitar maupun 

berdampak baik pada kesehatan, dengan strategi 

perancangan tertentu, bangunan yang di desain dapat 

memodifikasi iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim 

ruang yang nyaman tanpa banyak mengkonsumsi energi. 

B. Prinsip-prinsip desain arsitektur boklimatik secara ekologi 

Menurut Ken Yeang, ada beberapa faktor yang  

mempengaruhi rancangan arsitektur dalam merespon 

iklim tropis. Faktor-faktor tersebut yaitu : 

a.  Penempatan core 

Posisi core sangat penting dalam merancang 

bangunan tingkat tinggi. Servis core bukan hanya 

sebagai bagian struktur, tapi juga mempengaruhi 

kenyamanan termal. Posisi core pada bangunan 

diklasifikasikan pada 3 tipe yaitu : central core, double 

core, dan single sided core. 

b. Orientasi bangunan 

Sebaiknya orientasi pada bangunan sendiri harus 

tegak lurus terhadap arah geometri matahari, yaitu 

arah utara-selatan jika geometri tapak tegak lurus, hal 

ini dapat mengurangi radiasi matahari dan akibatnya, 
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dapat juga dengan meletakan luas permukaan 

bangunan yang terkecil menghadap timur ke barat dan 

memberikan dinding eksternal pada luar ruangan atau 

pada selesar yang terbuka. 

Faktor klimatologis yang mampu mempengaruhi 

kenyamanan pada iklim tropis lembab antara lain : 

c. Penempatan bukaan jendela 

Bukaan jendela harus sebaiknya menghadap utara 

dan selatan sangat penting untuk mendapatkan 

orientasi pandangan. Jika memperhatikan estetika 

bangunan curtain wall bisa digunakan pada fassad 

bangunan yang tidak menghadap matahri. 

Penggunaan kaca jendela yang sejajar dengan dinding 

luar yang menggunakan kaca dengan sistem metrical 

bioclimatic window. 

d. Penggunaan balkon 

Ruang istirahat yang dalam dapat memberikan 

keteduhan pada sisi panas bangunan. Sebuah jendela 

dapat dikurangi untuk membentuk suatu balkon atau 

sebuah skycourt kecil yang dapat melayani beberapa 

fungsi di samping sebagai peneduh. 
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e. Ruang transisional 

Ruang transisional dapat diletakkan di tengah dan di 

sekeliling sisi bangunan sebagai ruang udara dan 

atrium. Ruang transisional dapat menjadi ruang 

perantaraan antara ruang dalam deng ruang luar 

bangunan.  

f. Dinding 

Penggunaan membran yang menghubungkan 

bangunan dengan lingkungan dapat dijadikan sebagai 

kulit pelindung. Pada iklim tropis di indonesia dinding 

luar harus dapat melindungi. 

g. Hubungan terhadap landscape 

Lantai dasar pada bangunan tropis lebih terbuka keluar 

dan menggunakan ventilasi yang alami karena 

hubungan lantai dasar dengan jalan juga penting. 

Tumbuhan dan lansekap digunakan tidak hanya untuk 

kepentingan ekologis dan estetis semata, tetapi juga 

dapat membuat bangunan menjadi lebih sejuk. 
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C. Tujuan dari Arsitektur Bioklimatik 

Rancangan bioklimatik merupakan rancangan arsitektur 

yang didasarkan pada respon terhadap siklus dan situasi 

iklim setempat. Merancang yang didasarkan pada iklim 

mempunyai dasar menghemat penggunaan energi 

sehingga mempunyai jumlah konsumsi biaya yang rendah 

dalam operasionalnya. Masalah ekologi desain dengan 

iklim menggunakan perangkat non mekanik sehingga 

ramah lingkungan. (Bio) regionalisme dari rancangan 

terhadap iklim merupakan cara pandang sebuah 

komunitas masyarakat terhadap lingkungan binaan. 

 Bangunan bioklimatik adalah bangunan yang bentuk 

bangunannya disusun oleh desain penggunaan teknik 

hemat energi yang berhubungan dengan iklim setempat 

dan data meteorologo, hasilnya adalah bangunan yang 

berinteraksi dengan lingkungan, dalam penjelmaan dan 

operasinya serta penampilan berkualitas tinggi. (Yeang, 

kenneth, 1996) 

 

 

 



 

256 

 

5.1.2. Studi Preseden 

A. Menara mesiniaga 

Menara mesiniaga merupakan bangunan yang terletak di 

malaysia dan merupakan salah satu arsitek malayasia 

yaitu Ken yeang, yang menerapkan prinsip bioklimatik 

untuk desain pada bangunananya. Menara mesiniaga 

memanfaatkan cahaya matahari pada iklimtropis dengan 

beberapa teknik penggunaan, seperti pemanfaatan 

shading pada bangunan untuk memecah cahaya 

matahari, dan dapat digunakan sebagai pemanfaatan 

banyaknya sinar matahari yang masuk ke dalam 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Pada kaca jendela menggunakan kaca dengan sistem 

MBW ( Metrical bioclimatical window) yang dikhususkan 

Gambar 5. 1 Menara mesiniaga 

Sumber:Worlarchitecturemap.org, 2018 
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untuk ventilasi, perlindungan tata surya, penerangan alami 

dan area visual. Sistem MBW ini mengatur kondisi thermal 

ruangan dengan pendekatan bioklimatik teknik, yaitu : 

 Penurunan perolehan panas oleh radiasi surya 

 Control perolehan panas oleh konveksi penggunaan 

ventilasi silang atau pemilihan cerobong asap. 

 

 

 

 

 

Pada setiap lantai pada bangunan dibuat taman yang disusun 

berbentuk spiral dari lantai yang paling rendah hingga lantai 

yang paling tinggi. Dengan adanya taman pada setiap lantai 

dapat menciptakan kenyamanan thermal bagi pengguna 

karena taman memiliki fungsi penyejuk ruang. Selain itu 

tanaman yang terdapat adalah taman yang dapat dijadikan 

pembayang untuk sinar alami. 

 

 

Gambar 5. 2 balkon dan 
penerapan vegetasi 
menara mesiniaga 

Sumber:Archdaily.com, 2018 

 

 



 

258 

 

B. Wisma Dharmala 

Gedung Wisma Dharmala Sakti dirancang oleh arsitek 

kenamaan asal AS, Paul Rudolph pada 1982, bangunan 

wisma dharmala oleh paul Rudolph diberikan semboyan 

sebagai bangunan “Health Of Future” yaitu sebuah 

bangunan akan perdulian dengan kesehatan mental dan 

fisik dari penghuninya, dikarenakan wisma dharmala sakti 

membuat balkon serta teras yang tersebar merata di 

setiap lantai bangunan, sehingga memungkinkan adanya 

sinar matahari dan udara yang masuk ke dalam ruangan 

bangunan. 

 

    

 

 

 

 

Gedung Wisma Dharmala Sakti ini terletak di Jl.Jendral    

32, Sakti, Jakarta. Gedung wisma dharmala sakti berdiri di 

atas lahan seluas, 0.8 hektar. Total tinggi bangunan 

Gambar 5. 3 Eksterior wisma dharmala 

Sumber:  wikiarquitectura.com, 2018 
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adalah 23 lantai dengan 3 basement lantai yang mencapai 

30896 m2, Dengan total luas ruang perkantoran mencapai 

25578 m2, sisanya dipergunakan sebagai pusat kantor 

perusahaan dan sejumlah anak perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain bangunan wisma dharmala sakti menerapkan 

konsep tropis vernacular. Arsitek mencampur berbagai 

potensi alami yang tersedia pada lingungan tapak 

bangunan sekitar. 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Gambar 5. 4 Teritisan Wisma Dharmala 

Sumber:  wikiarquitectura.com, 2018 

 

 

Gambar 5. 5 Penerapan Void Wisma Dhramala 

Sumber:  wikiarquitectura.com, 2018 
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Berdasarkan kajian arsitektur Bioklimatik, maka hal-hal yang dapat 

diterapkan pada bangunan rental office berbasis coworking space ini 

antara lain : 

a. Memaksimalkan penggunaan pencahayaan dan penghawaan 

alami. 

b. Menciptakan balkon atau ruang transisional yang berfungsi 

sebagai ruang udara sehingga, dapat memaksimalkan 

pencahayaan alami. 

c. Menggunakan desain fassad yang dapat memecah atau 

memfilter sinar dan radiasi matahari, dapat ditunjang dengan 

penggunaan double skin faccade atau penerapan sun shading / 

teriitisan. 

d. Penggunaan sistem cross ventilation agar terjadi pertukaran 

udara yang optimal di dalam ruang. 

e. Pemilihan orientasi bangunan yang tepat melihat dari arah 

datang. 

f. Pemilihan jenis vegetasi yang sifatnya memberi peneduhan 

bukan hanya sebagai penghias estetis. 

g. Memaksimalkan ruang terbuka hijau sebagai sarana untuk 

mendapatkan kenyamanan thermal bagi penghuninya. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada projek Rental Office berbasis 

Coworking Space di kota semarang, ini adalah suatu bangunan yang 

ditujukan untuk pekerja yang bergerak di bidang industri kreatif, dan 

non kreatif maka suasana yang diciptakan harus membangun 

suasana kreatif, menyenangkan, nyaman, serta membangun 

suasana hangat dan alami pada bangunan. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada projek rental office berbasis coworking 

space di semarang ini adalah bagaimana menciptakan suasana dan 

citra ruang yang kreatif, alami dan hangat melalui pengolahan 

arsitektural, interior dan eksterior bangunan,sehingga dapat 

mengoptimalkan dan memberikan kesan nyaman pada pengguna 

rental office berbasis coworking space di kota semarang. Citra 

arsitektural adalah sebuah gambaran yang ditangkap oleh 

seseorang setelah melihat atau menggunakan bangunan tersebut. 

Citra arsitektural pada bangunan dibagi menjadi 2 yaitu: 

 Citra visual pada bangunan 

Citra visual merupakan aspek yang paling mudah ditangkap, 

karena manusia / penghuni langsung menerima efek-efek visual 

pada bangunan melalui pengamatan. Tanggapan citra visual 
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dikaitkan dengan efek-efek yang ditimbulkan dari material 

bangunan, warna bangunan, penampilan dan fassad bangunan, 

dsb. 

 Citra guna pada bangunan 

Kata guna merujuk pada manfaat yang diperoleh, guna tidak hanya 

bermanfaat secara material saja tetapi juga berdaya guna, 

sehingga dapat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi 

penghuni maupun penggunanya. 

5.2.2. Studi Preseden 

A. Golkar Jakarta Office  

Kantor DPD Golkar Jakarta merupakan sebuah kantor 

partai politik yang di desaian oleh Delusi arsitek 

mempunyai letak di menteng, Jakarta. Bangunan kantor 

ini mempunyai desain yang modern yang dikombinasi 

dengan konsep kontemporer  Gedung kantor golkar berdiri 

di lahan sebesar 2600m2. 

 

 

 

 Gambar 5. 6 Eksterior kantor golkar jakarta 

Sumber:Archdaily.com, 2018 
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 Wajah baru kantor DPD Partai golkar ini merupakan 

revolusi baru partai beringin. Dimana partai ingin membuat 

sebuah ikon bangunan baru di internal partai dimana 

bangunan tersebut dimanfaatkan untuk menunjang 

kebutuhan anggota partai. Arsitek harus melakukan 

perubahan dengan meminimalkan anggaran karena dana 

yang minim dari  partai yang hanya memanfaatkan dana 

iuran dari setiap anggotanya. 

 

 

 

 

 

Arsitek bangunan ini mencoba memulai konsep restorasi 

bangunan ini dengan tema utama yaitu “Revolusi” dimana 

renovasi tidak hanya membentuk bangunan baru, tapi 

banyak merevolusi tingkah laku, dan mental anggota 

partai dan masyarakat itu sendiri. Konsep revolusi pada 

bangunan ini membawa 4 konsep utama sebagai dasar 

bangunan. keempat konsep tersebut adalah Open and 

Gambar 5. 7 Eksterior kantor golkar jakarta 

Sumber:Archdaily.com, 2018 
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transparency, Green reviving, collaborative dan 

community hub. Dan raising the nationalism. 

 

 

 

 

 

 

Interior pada bangunan ini sendiri terlihat leluasa karena 

banyak menerapkan bukaan dan memanfaatkan 

pencahayaan alami, ditambah dengan desain interior yang 

kreatif dengan memanfaatkan unsur alam, dan 

penggunaan warna kuning yang menjadi symbol partai 

golkar. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. 8 Selasar dan Lavatory Kantor Golkar 

Sumber:Archdaily.com, 2018 

 

 

Gambar 5. 9 Interior ruang rapat kantor golkar 

Sumber:Archdaily.com, 2018 
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Memaksimalkan bukaan dan pencahayaan alami yang 

ditunjang oleh penghawaan dan pencahayaan buatan 

menjadi kunci desain bangunan ini, dimana selain aspek itu 

arsitek ingin menciptakan suasana interaktif di dalamnya. 

Suasana kreatif dalam ruangan yang banyak menerapkan 

transparency dipadukan dengan desain landscape Yang rapi 

membuat bangunan ini banyak mendapatkan pujian. 

 

 

 

 

 

5.2.3. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Dari data dan preseden yang dijabarkan di atas di dapat 

aspek-aspek yang memungkinkan diterapkan pada rental 

office berbasis coworking space ini adalah : 

a. Pemanfaatan dan penggunaan material dari alam agar 

memberikan kesan hangat nyaman, sehingga pengguna 

akan betah dalam melakukan aktivitas di dalam ruangan. 

Gambar 5. 10 Ruang aula kantor golkar 

Sumber:Archdaily.com, 2018 
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b. Penerapan bukaan dan selasar yang akan memberikan 

keleluasaan pada penghuni dan pengguna di dalamnya, 

sehingga pengguna dapat menikmati suasana di luar. 

c. Desain fassad yang inovatif sehingga dapat menciptakan 

kesan estetis di luar bangunan, dan dapat memberikan 

kesan kagum dan semangat pada penggunanya. 

d. Penerapan ruang dengan menggunakan material 

transparan, agar lebih leluasa, dan tidak ada batasan. 

e. Penerapan desain lansekap yang memperhatikan 

lingkungan dan memberikan pola yang menarik. 

f. Penerapan vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh, 

karena di tapak tidak ada vegetasi sebagai peneduh. 

g. Prinsip kerja bersama atau kolaborasi dapat diterapkan 

pada pengolahan interior dan eksterior pada bangunan. 

Seperti penerapan warna yang akan diaplikasikan dan 

diterapkan menjadi full colour menggambarkan pelaku 

rental office berbasis coworking space yang beraneka 

ragam dan berasal dari lingkup pekerjaan dan usaha yang 

berbeda


