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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain yang diambil : Arsitektur Tradisional Kontemporer 

5.1.1 Intepretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

a. Arsitektur Tradisional 

Menurut Amos Rapoport (1960), Arsitektur Tradisional 

merupakan bentukan arsitektur yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Mempelajari bangunan tradisional berarti 

mempelajari tradisi masyakarat yang lebih dari sekedar tradisi 

membangun secara fisik. Masyarakat tradisional terikat dengan adat 

yang menjadi konsesi dalam hidup Bersama (Lihat gambar 126). 

 
Gambar 125. Arsitektur Tradisional Jawa 

Sumber : https://gandhisilantara.files.wordpress.com/ 
 

b. Pengertian Kontemporer 

Kontemporer pada dasarnya adalah gaya desain yang sedang 

up to date atau sedang di produkasi pada masa sekarang. 

Kontemporer bersifat dinamis dan tidak terikat oleh suatu era 

(www.arsitag.com). 
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Wisata Edukasi Budaya merupakan bangunan yang berlatar 

belakang wisata yang didukung oleh edukasi budaya sebagai daya 

tarik wisatawan. Penelusuran tema pada proyek ini didasai dari 

sejarah dan latar belakang lokasi dan daerah, dimana kebudayaan 

tradisional sangat lekat dan daerah tersebut menjadi kota pelajar. 

Sehingga dalam penekanan desain , unsur tradisional sangat 

dipertimbangkan dalam penentuan tema. 

Kompleks wisata ini ingin meng-eksplore dan memberikan 

suasana baru dalam memberikan konsep tradisional dalam bangunan 

sehingga dalam penekanannya arsitekur kontemporer menjadi 

kolaborasi dalam tema desan dan konsep dari bangunan kompleks 

yang direncanakan. Diharapkan dalam penelusuran tema dapat 

mengangkan unsur lokal dan keaslian daerah  dalam desain budaya 

dan unsur tradisionalnya, hal tersebut juga diinginkan menjadi 

identitas citra kawasan dan iconic baru dalam wilayah kabupaten 

kulon progo. Berikut merupakan beberapa pengertian dari tema 

arsitektur yang dimaksud : 

 Arsitektur Kontemporer  

Kata Kontemporer berasal dari kata „co‟ yang berarti bersama 

dan „tempo‟ yang berarti waktu, sehingga kontemporer berarti pada 

waktu yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Arsitektur kontemporer 

berarti arsitektur yang dibuat pada masa itu. Sedangkan menurut 

istilah kontemporer berarti waktu yang berubah-ubah (Lihat gambar 

127). 
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dengan kata lain desain itu bersifat present atau sedang digemari. 

(Wibowo, 2014 :86) 

 
Gambar 126. Kontemporer House 

Sumber : www.arsitektur.me 
 

Prinsip Dasar Arsitektur Kontemporer  

Adapun beberapa prinsip dasar arsitektur kontemporer adalah 

sebagai berikut (Thimoty,2013:19) :  

- Bangunan yang kokoh  

- Konsep ruang yang terkesan terbuka  

- Kesesuaian ruang dalam dan ruang luar   

- Memiliki fasad yang tembus pandang  

- Kenyamanan  

- Eksplorasi elemen area lansekap  

- Selalu mengikuti perkembangan zaman   

- Dapat terulang kembali pada masa kini.  

- Pada masing-masing wilayah dapat berbeda nilai  

- kontemporernya, sesuai dengan nilai zaman pada waktu itu 

dilakukan banyak orang menjadi satu karya yang berkembang 

pada masanya (Lihat gambar 128). 
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Gambar 127. Kontemporer Lokal 

Sumber : www.arsitekseni.files.wordpress.com 
 

 Desain Kontemporer 

Bisa diartikan sebagai desain pada masa kini yang tidak mengacu 

pada desain klasik masa terdahulu. Istilah kontemporer dapat di 

implementasikan di berbagai media, khususnya opada bidang 

seni. Seni kontemporer yang lahir setelah era seni modern sangat 

mewakili kekinian dalam konsep dan produk akhirnya. Seniman, 

arsitek atau praktisi lain di bidang seni menuangkan ide dan 

konsep kekinian dalam karya-karya mereka, menggabungkan 

antara idealisme dan trend yang diyakini. 

(https://studioideal.wordpress.com) 

Beberapa arsitek kontemporer dunia, antara lain: 

 Frank Gehry, arsitek yang kerap mendapat penghargaan ini 

nyata sekali akan karya-karyanya di bidang arsitektur 

kontemporer. Dengan aliran dekonstruksifisme, aliran pasca-

modern yang tidak berakar pada forms-follow-functions, maha 

karya Gehry terkenal provokatif dengan penggunaan material 



218 
 

terkini. Contoh karya: Walt Disney Concert Hall, Guggenheim 

museum Bilbao (Lihat gambar 129) 

 
Gambar 128. Guggenheim Museum Bilbao 

Sumber : www.guggenheim.org 
 

 Moshe Safdie, juga berkontribusi dalam karya arsitektur 

kontemporer. Bangunan perumahan Habitat 67 di Montreal 

salah satu contohnya. Permainan bentuk geometri yang sangat 

terasa secara tiga dimensi, menjadikan masa bangunan ini 

sangat provokatif dari segala sudut. 

 Rem Koolhaas, kerap mengusung tema geometris dalam 

karya-karya kontemporernya. Karya spektakulernya untuk 

China Central Television di Beijing mengedepankan teknologi 

desain struktur baja dengan detail kantilever horizontal sejauh 

75 meter dan setinggi 162 meter. Tampilan geometri gedung 

yang asimetrikal dan penggunaan material modern sangat 

mencirikan arsitektur kontemporer 

 (https://studioideal.wordpress.com). 
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5.1.2 Implementasi Tema Pendukung 

Arsitektur Futuristik 

Arsitektur Futuristik muncul pada awal abad ke 20 di Italia. 

Gaya arsitektur ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari 

Futurism, yaitu suatu gerakan seni yang ditemukan oleh seorang 

penyair bernama Filippo Tommaso Marinetti pada 1909. Gerakan ini 

tidak hanya menarik penyair, musisi, dan seniman seperti Umberto 

Boccioni atau Giacomo Bela, tetapi juga menarik sejumlah arsitek. 

Futuristik mempunyai arti mengarah atau menuju ke masa 

depan. Futuristik pada bangunan menggambarkan bahwa 

perencanaan dan pembangunannya tidak berdasarkan oleh sesuatu 

yang terkait dengan masa lalu, akan tetapi mencoba untuk 

menggambarkan masa depan. Bangunan harus dapat mengikuti dan 

menampung tuntutan kegiatan yang pasti selalu berkembang. 

(www.arsitag.com) 

5.1.3 Studi Preseden 

Nama Bangunan : Museum Tsunami Aceh 

Arsitek  : Ridwan Kamil 

Bangunan museum yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda, 

Banda Aceh ini, bergaya rumah panggung. Berbagai benda yang 

dipamerkan dalam museum ini meliputi stimulasi elektronik serta foto 

korban dan kisah yang disampaikan para korban yang selamat 

bencana tsunami (Lihat gambar 131). 
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Gambar 129. Museum Tsunami Aceh 
Sumber : https://cdn.idntimes.com/ 

 

Museum ini merupakan sebuah struktur empat lantai  yang 

dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Ketika masuk ke dalam 

museum, pengunjung harus melalui lorong sempit dan gelap di antara 

dua dinding air yang tinggi. Desain ruang tersebut bertujuan untuk 

mengingatkan kembali suasana dan kepanikan saat terjadi tsunami. 

Dinding museum dihiasi gambar orang-orang menari Saman, sebuah 

makna simbolis terhadap kekuatan, disiplin, dan kepercayaan religius 

masyarakat Aceh. Dari atas, atapnya terbentuk gelombang laut. Lantai 

dasarnya dirancang mirip rumah panggung tradisional khas Aceh 

yang selamat dari terjangan gelombang tsunami. Desain dari museum 

ini mengutamakan secondary skin (lihat gambar 132) yang terbuat 

dari GRC dengan motif geometris (http://majalahasri.com) . 



221 
 

 

Gambar 130. Secondary Skin GRC 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com 

 

  
Gambar 131. Detail Interior Musem Tsunami Aceh 

Sumber : http://majalahasri.com 
 

Lantai paling atas difungsikan sebagai escape building atau 

tempat penyelamatan diri apabila tsunami terjadi lagi di masa yang 

akan datang. Bagian atap museum yang berbentuk datar dan lapang 

ini dirancang sebagai zona evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi 

gempa. Lantai atas ini tidak dibuka untuk umum karena mengingat 

faktor keselamatan dan keamanan pengunjung. Dari lantai atas ini 

pula pengunjung dapat melihat hampir seluruh wilayah Kota Banda 

Aceh (Lihat gambar 134) 
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Gambar 132. Escape Building Museum Tsunami Aceh 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

5.1.4 Kemungkinan Implementasi Teori Tema Desain 

- Merancang desain bangunan yang mampu membawa nilai-nilai 

historis sejarah dan kebudayaan dalam output desain arsitektural. 

- Merancang desain wisata edukasi yang ramah lingkungan dari segi 

material, konsep dan tatanan output yang dihasilkan. 

- Merancang desain dengan keselarasan façade bangunan dengan 

mengutamakan kotekstual lingkungan terhadap keselarasan dan 

kesinambungan output façade desain. 

- Merancang dan mengolah area luar yang dapat dinikmati pengunjung 

sebagai taman aktif. 

- Merancang desain bangunan hijau sebagai penekanan desain 

terhadap karakter lokasi lingkungan. 

- Memberikan wadah yang memenuhi kebutuhan dan kapasitas di 

dalamnya tanpa mengkesampingkan kenyamanan dan ketertarkan 

terhadap wisatawan pengunjung. 

- Meng-ekspose karya arsitektur yang mudah dipahami oleh 

masyarakat umum. 
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5.2 Kajian Teori Permaslahan Dominan 

Kajian Teori akan dipusatkan di fokuskan dalam konteks 

pengolahan green building sebagai fokus kajian, serta merespon 

permasalahan dominan dengan kajian dan konsep teori bangunan 

ramah lingkungan. 

5.2.1 Intepretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Penekanan desain dalam tema akan lebih difokuskan terhadap 

tema Arsitektur Tradisional kontemporer, dimana Arsitektur 

Tradisional menjadi fokus utama dalam pengolahan façade bangunan, 

pengolahan ruang dan citra arsitektural yang mengidentitaskan 

landmark daerah D.I.Y dan Kabupaten Kulon Progo. 

a. Pertimbangan Penggunaan Atap Hijau  

Adapun yang dimaksud dengan atap hijau (roof garden) adalah 

penggunaan area atap sebagai lahan bercocok tanam. Pada atap 

datar dapat dipilih sistem tanam secara langsung atau sisttem 

tanaman dalam pot. Pada sistem tanaman dalam pot, perancangan 

atapnya dapat lebih sederhana karena sistem aliran air dan beban 

media tanam tidak terlalu besar. Sementara pada sistem tanam 

langsung, perencanaan atap yang matang sangat diperlukan. 

Sekalipun amat jarang dijumpai, taman atap juga dapat diterapkan 

pada model atap miring atau bersudut (lihat gambar 135). 

Namun demikian, pada model atap ini hanya dimungkinkan 

sistem  penanaman langsung. Selain untuk mengganti kebutuhan 

ruang luar yang tidak mencapai 40% karena alasan keterbatasan 
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lahan, taman atap juga ideal untuk disediakan, sekalipun ruang luar 

telah mencapai 40%. Hal ini dapat menjadi pertimbangan mengingat 

bahwa sesungguhnya 60% luas lahan yang digunakan sebagai area 

terbangun tetaplah mengurangi area alamiah serapan area hijau. 

Penggunaan taman atap dapat mengganti luasan area yang hilang ini 

sehingga keseimbangan alam dapat kembali terjaga (Christina E. 

Mediastika, 2013). 

 
Gambar 133. Pelapisan Bidang Atap Untuk Taman Atap 

Sumber : Pinterest.com 
 

 
Gambar 134. Atap Hijau Pada Model Atap Miring 

Sumber : Dokumen pribadi, februari 2018 
 

Oleh karena tanaman menyerap dengan baik dalam radiasi sinar 

matahari yang dterimanya untuk proses fotosintesis (menyerap 



225 
 

hamper 80% energy matahari yang jatuh ke permukaan daun (Feriadi 

dan Frick, 2008). 

Keberadaan taman atap juga mampu menurunkan suhu udara 

disekitarnya. Radiasi matahari yang telah diserap melalui taman atap 

juga menyebabkan sisa radiasi yang melalui bidang atap menurun 

sehingga udara di dalam bangunan menjadi lebih sejuk. Hal terpenting 

diperhatikan pada pengunaan permukaan atap sebagai area tanam 

adalah kekuatan konstruksi lapisan media tanam, dan pemilihan jenis 

tanaman yang tepat agar tanaman tumbuh dengan baik (Feriadi dan 

Frick, 2008, gambar 136 ) tanaman berakar serabut lebih cocok di 

tanam pada atap hijau disbandingkan dengan yang berakar tunjang. 

Menurut peraturan menteri pekerjaan umum yang dituangkan dalam 

Permen PU No. 5/PRT/M/2008, jenis-jenis tnaman yang cocok 

digunakan pada atap hijau adalah sebagai berikut : 

Table 65. Tanaman Untuk Atap Hijau 
Sumber : Permen PU No. 5/PRT/M/2008 

Jenis Tanaman Keterangan 

Perdu/semak Akalipa merah Daun berwarna 

 Nusa indah merah Berbunga  

 Daun mangkokan Bedaun unik 

 Bogenvil merah Berbunga  

 azalea Berbunga  

 Soka daun besar Berbunga 

 bakung Berbunga 

 Oleander  Berbunga 

 Palem kuning Daun berwarna 

 Sikas Bentuk unik 

 Alamanda  Merambat berbunga 
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 Puring  Daun berwarna 

 Kembang merak Berbunga  

Penutup permukaan Rumput gajah Tekstur kasar 

 Lantana ungu Berbunga 

 Rumput kawat Tekstur sedang 

 

b. Pencahayaan Hemat Energi 

Tata lanskap di luar bangunan tentu memerlukan penerangan, 

terutama pada lanskap ruang luar yang memiliki luasan yang cukup 

besar. Untuk mendukung penghematan energi, pemilihan jenis 

penerangan pada lanskap ruang luar merupakan hal yang amat 

penting. (Christina E. Mediastika, 2013) 

Empat pertimbangan penerangan ruang luar yang akan menuju 

penghematan energi adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan lampu hemat energy (membutuhkan daya listrik 

kecil namun menghasilkan lumen cahaya besar) 

2. Menggunakan jenis rumah lampu (armatur) dengan sistem 

penyinaran langsung sehingga setiap titik lampu dapat menerangi 

area yang lebih luas (lihat gambar 138).sistem penerangan 

langsung juga akan mengurangi terjadinya polusi cahaya di langit 

yang menyebabkan sulitnya melihat langit cerah secara alamiah 

dan memandang bintang-bintang (Mediastika, 2004, gambar 137). 

3. Gunakan sensor gelap terang yang secara otomatis akan 

meyalakan/mematikan lampu. Alat ini berguna bagi siapa saja 

yang sering lupa mematika lampu, atau pada saat bangunan 

ditinggalkan/tidak ditempati pada waktu lama 
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4. Meskipun sudah cukup mahal di pasaran, menggunakan lampu 

bertenaga surya juga menjadi pilihan (lihat gambar 139) 

pemakaian lampu jenis ini juga sangat mudah karena tanpa sistem 

kabel sehingga hanya perlu ditancapkan. Lampu solar riskan 

tercuri manakala lanskap luar bangunannya tidak berpagar 

sehingga pemasangan hanya perlu dengan penancapan dirasa 

kurang memadai. Sementara itu, untuk lanskap skala kota dan 

kawasam, sistem pemasangan permanen dengan sistem cor beton 

dapat menjadi pilihan sekaligus untuk menjaga kekuatannya dari 

hembusan angin  (lihat gambar 139). 

 
Gambar 135. Jenis penyinaran tak langsung 

Sumber : www.minimalisxrumah.com 
 

 
Gambar 136. Jenis Penyinaran lampu langsung 

Sumber : www.minimalisxrumah.com 
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Gambar 137. Lampu Panel Surya 

Sumber : https://i.pinimg.com 
 

c. Penggunaan Panel Surya 

Panel surya adalah pemilihan penyediaan energy mandiri yang 

paling potensial diterapkan oleh siapa pun. Langkah-langkah 

pengerjaanya pun tidak rumit, bahkan ketika kita membeli secara 

paket, penjual juga menawarkan jasa pemasanganya. Meskipun 

demikian, ada baiknya kita juga memahami cara menghitung 

kebutuhan panel surya secara tepat agar sistem dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. Sebelum sampai penhitungan kebutuhan panel 

surya, berikut dipaparkan terlebih dahulu mengenai komponen-

komponen panel surya. (lihat gambar 140) yang secara skematik- 

menunjukkan proses penggunaan panel surya. (Christina E. 

Mediastika, 2013)  
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Gambar 138. Skematik Proses Kerja Panel Surya 

Sumber : www.rumahenergi.com 
 

rangkaian peralatan yang perlu disediakan ketika menggunakan panel 

surya sebagai berikut : 

- Panel surya  

Sebelum digunakan dalam bentuk panel, panel surya 

tersusun dari sel-sel surya yang kecil yang selanjutnya 

dibentuk/ditata dalam modul sehingga menjadi panel. Panel surya 

dijual dalam berbagai bentuk, ukuran, dan merek. Ada merek yang 

terkenal seperti Kyocera, Panasonic, dan Sharp, namun ada juga 

buatan China yang kurang terkenal. Panel surya dapat dibeli 

secara langsung di toko-toko listri besar atau secara online dengan 

sistem kirim. Tiap panel berbentuk modul yang ukuran dan 

kemampuannya untuk menyerap radiasi matahari bisa berbeda. 

Umumnya, panel yang dijual di pasaran berdaya 20 Wp, 30 Wp, 50 

Wp, 80 Wp, dan 100 Wp, dan dimensinya sangat beragam. Wp 
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adalah watt peak, satuan yang lazim digunakan untuk menghitung 

daya serap panel terhadap panas matahari. Selain daya dan 

ukuran, bahan silicon (silicon adalah bahan utama pembuat panel) 

yang digunakan untuk membuat panel juga beragam. Adapun jenis 

yang sering dijumpai adalah (www.panelsurya.com). 

- Monokristal (mono-crystalline) 

Merupakan panel yang paling efisien, menghasilkan daya 

listrik per satuan luas, dan merupakan jenis panel yang 

menghasilkan daya listrik yang paling tinggi. Memiliki efisiensi 

14%-22% kelemahan dari panel jenis ini tidak akan berfungsi baik 

di tempat yang cahaya mataharinya kurang (tempat teduh). 

Efisiensinya akan turun drastic dalam cuaca berawan. 

- Polikristal (poly-crystalline) 

Merupakan panel surya yang memiliki susunan Kristal acak. 

Jenis polikristal memerlukan luas permukaan yang lebih besar 

dibandingkan dengan jenis monikristal untuk menghasilkan daya 

listrik yang sama, akan tetapi bisa menghasilkan listrik pada saat 

mendung. Tingkat efisiensinya 12%-16% 

- Amorf (amorphous, disebut juga thin film) 

Merupakan silicon panel surya yang sudah lama kita kenal 

karena sering digunakan pada kalkulator. Amorf adalah teknologi 

paling sederhana dan mudah untuk panel surya. Tingkat 

efisiensinya masih jauh dibawah monokristal dan polikristal, yaitu 

hanya 6%, tetapi dapat bekerja dalam kondisi sangat mendung.  
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d. Kebutuhan Pencahayaan 

Bila kita mempelajari cahaya, ada cukup banyak satuan penting 

yang terdapat di dalamnya. Untuk memudahkan, di dalam 

pembahasan ini hanya akan digunakan satuan yang dipakai dalam 

kehidupan sehari hari, yaitu tingkat terang. Tingkat terang (brightness) 

adalah kuat cahaya yang jatuh pada permukaan seluas 1 m2. Kuat 

cahaya diukur dengan dengan satuan candela (cd). Oleh karenanya, 

satuan tingkat terang adalah cd/ m2 (Christina E. Mediastika, 2013).  

5.2.2 Studi Preseden 

a. Studi Preseden Nanyang Technological University 

Nama Projek  : Nanyang Technological University 

Tahun   : 2006 

Owner   : Nanyang Technological University 

Lokais   : Singapore 

Jenis Bangunan : Edukasi 

Nanyang Technological University (NTU) Sekolah Seni Rupa, Desain 

dan Media seluas 215.000 kaki persegi. Dilengkapi dengan 

pencahayaan trek museum dan kontrol iklim untuk menyajikan karya 

seni yang sensitif dan berharga dengan saksama, Galeri ini memenuhi 

standar museum internasional yang tinggi saat ini dan menjadi tuan 

rumah pameran seni kontemporer yang menarik oleh para seniman 

dari Singapura, Asia Tenggara, dan sekitarnya  

(http://www.greenroofs.com) 
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Beragam dari 2-5 cerita, fitur kunci dari desain bangunan 

adalah atap hijau yang melengkung hampir pada sudut 45 derajat. 

Dibentuk oleh dua busur landai dan lengket yang saling terkait dengan 

busur ketiga yang lebih kecil, atap Sekolah Seni, Desain, dan Media 

dilemparkan dengan beton bertulang tebal. Halaman berbentuk 

almond yang cekung terbentuk oleh ruang di antara dua lengan utama 

bangunan itu dan tercermin dengan indah dari kinerja tinggi interior, 

fasad dinding kaca kaca mengkilap ganda. Ditekankan oleh air 

mancur dan platform kinerja "mengambang", kolam pemantul 

menambah suasana komunal sambil membantu mendinginkan ruang 

tengah (lihat gambar 141). 

"Bangunan berlantai empat, dengan atap rumput rumputnya 

yang melorot dengan mata ', dirancang untuk berbaur dengan setting 

kampus taman NTU. Selain menjadi fitur estetika yang berfungsi 

ganda sebagai ruang komunal outdoor yang indah, atap hijau 

menjaga suhu lingkungan. rendah dan mengurangi panas di siang 

hari.Selain itu, kolam reflektif di halaman tengah memberikan jeda 

visual yang keren bagi mereka yang memandang keluar dari ruang 

kelas, laboratorium dan kantor yang menghadapinya. 

(http://www.greenroofs.com) 
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Gambar 139. Nanyang Technological University 
Sumber : http://www.eco-business.com/ 

 

b. Studi Preseden Secret Garden Village 

Nama Projek  : Wisata Edukasi Secret Garden Village 

Arsitek  : Andra Matin 

Owner   : Billy Hartono. PT Natura Pesona Mandiri 

Lokais   : Tabanan, Denpasar, Bali, Indonesia. 

Jenis Bangunan : Wisata Edukasi 

 Luas Lahan  : 4ha 

Sercet Garden Village merupakan destinasi wisata baru di 

Tabanan, Bali.  Sercet Garden Village memiliki salah satu konsep 

arsitektur ramah lingkungan, hal ini dibuktikan dengan pemakaian 

unsur tanaman hijau pada sekuen-sekuen bangunan (Lihat gambar 

142 dan 143). Bangunan secret garden village menggunakan jenis 
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tanaman berdaun hal ini menampakkan bangunan memiliki unsur 

ramah lingkungan. 

  
 

Gambar 140. Pemakaian Atap Hijau SGV 
Sumber : Dokumen pribadi, februari 2018 

 

Selain pemakaian unsur hijau pada atap yang berbentuk tradisional 

yang diolah, secret garden village juga memakai tanaman rambat 

pada sekuen detail arsitektural pada bangunan yang sering di akses 

oleh pengunjung, sehingga bangunan tersebut tampak sejuk dan 

memiliki unsur hijau di dalam dan luar bangunan yang didukung oleh 

pengolahan dan pemanfaatan lahan yang luas sebagai view dan 

taman (lihat gambar 143) 

  

  

Gambar 141. Penggunaan Tanaman Rambat 
Sumber : Dokumen pribadi, februari 2018 
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5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

- Menerapkan alur sirkulasi dalam kompleks wisata sesuai dengan 

pembagian ruang menurut zoning dan kegiatan utama serta 

penunjang 

- Penerapan system ramah lingkungan sebagai pemanfaatan suasana 

dan kenyamanan termal dalam area kompleks wisata edukasi budaya. 

- Pengolahan Material dan penerapan material terhadap objek wisata 

sehingga menjadikan maintenance mudah dan arsitektur dipahami 

banyak masyarakat. 

- Menerapkan sistem green building untuk memberikan efek efisiensi 

dalam pengoprasian bangunan dalam sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


