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5.1 PENEKANAN DESAIN: ECO-TECH 
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Skema 5.1 : Alur pikir 
Sumber : dokumen pribadi 2011 

Telaga Menjer merupakan telaga terbesar di Kabupaten Wonosobo, yang terletak di 

Kecamatan Garung, memiliki luas 70 hektare kedalaman danau 45 m. Suhu rata-rata 

kawasan ini antara 15-24°c dengan curah hujan 4.802 mm per tahun. Kondisi fisik 

Telaga Menjer memiliki referensi visual yang yang indah dengan hamparan telaga yang 

dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan serta masih terjaga kealamiannya. Sejak 

dari dulu keberadaan Telaga Menjer ini telah memberikan kontribusi bagi masyarakat 
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sekitarnya dengan dijadikan tempat untuk budidaya perikanan air tawarnya, dan 

memberikan lapangan pekerjaan lain di sektor wisata dengan persewaan berkeliling 

telaga untuk wisatawan, selain itu juga Telaga Menjer tersebut dijadikan sebagai PL TA 

untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di sekitar kabupaten Wonosobo. Sehingga 

dengan keberadaan pariwisata di Telaga Menjer diharapkan tidak memutus serta 

merusak manfaat yang telah ada dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori 
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Skema 5.2 : Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori 
Sumber: dokumen pribadi 2011 
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Pengertian eco-tech 

Ecotechnology itu berarti semua teknik I teknologi yang berkelanjutan yang dapat 

mengurangi kerusakan ekosistem, mengadopsi ekologi sebagai dasar fundamental, dan 

memastikan orientasi pencegahan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

hayati dan pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai bentuk eco-technology 

I eco-tech. Eco-tech mengintegrasikan dua bidang studi yang saling melengkapi para 

'ekologi teknik' dan 'teknik ekologi: memerlukan pemahaman yang substansial dari 

struktur dan proses ekosistem serta masyarakat, karena merupakan satu kesatuan. 

Pandangan I paham dari Eco-tech : 

• Self-design 

Eco-tech melibatkan diri dalam menerima konsep dari kemampuan membentuk 

pola diri dari ekosistem dan alam. Ekosistem juga membuat sesuatu yang indah 

dengan memulai memanipulasi bentuk fisik dan kandungan kimia dari 

lingkungan, untuk membuatnya lebih baik. Kemampuan pembentukan pola diri 

dari ekosistem yang,teknik ekologi sadari sebagai ciri khusus, karena 

mengijinkan alam melakukan sebuah "teknik" kita hanya berpartisipasi sebagai 

tenaga pembangkit pilihan dan fasilitator untuk pencocokan lingkungan dengan 

ekosistem, kemudian sisanya dilakukan oleh alam. 

• Konservasi ekosistem 

Sarna halnya seperti teknisi I insinyur yang bergantung pada banyaknya 

peralatan dan bahan mentah untuk membuat produk, teknik ekologi juga sangat 

bergantung dengan banyaknya spesies dan ekosistem, oleh karena itu sangat 
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kontraproduktif untuk menghilangkan, mengurangi, bahkan mengganggu 

ekosistem alam kecuali bila hal itu dibutuhkan. Kesimpulannya eco-tech akan 

memandu kita kepada etika konservasi lingkungan yang lebih baik. 

• Solar basis 

Karena ekosistem adalah sistem dengan dasar energi surya baik itu secara 

langsung maupun tak langsung. Sistem konsep berkesinambungan adalah dasar 

dari eco-tech, ketika sistem telah dibangun dan diletakkan di suatu tempat maka 

harus bisa menopang sistem itu sendiri . 

Pembangunan Ekologis 

Penerapan eco-tech tentunya harus dimulai dengan perencanaan pembangunan 

secara ekologis, karena dalam penerapan eco-tech ,ekologi merupakan dasar 

fundamental. Kemudian alam sebagai pola perencanaan yang holistis kemudian dapat 

disimpulkan dengan persyaratan berikut : 

1. Penyesuaian pada alam lingkungan setempat, mengusahakan bahwa 

bangunan yang direncanakan tidak mencemari lingkungan dan maupun 

mel)1butuhkan energi yang berlebihan. 

2. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbarui dan mengirit 

penggunaan energi. 

3. Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, air) 

4. Memelihara dan memperbaiki peredaran alam 
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5. Oapat melakukan regenerasi dari segata bahan bangunan, bahan fimbah, 

dan mudah dipelihara. Semua limbah dan sampah dapat diregenerasi 

dalam suatu kelompok bangunan. 

(Sumber: Heinz F. Bambang S (1998) Dasar-dasar eko-arsitektur. him 72) 

5.1.2 Studi Preseden 

ECO-RESORT IN MOUNT KINABALU, SABAH (BORNEO), MALAYSIA 

Gambar 5.1 :Masterplan Eco-resort 

dengan tetap memperhatikan tapak 

dan keadaan sekitar. 

Sumber : www.hectorceballos.com 

pengembangan master plan dan desain Eco-

Resort, berkaitan dengan Arsitek Yukio 

Hasegawa Kota Kinabalu, Malaysia. Proyek, 

yang terletak di sebidang 31.000 meter persegi, termasuk ecotechniques seperti 

pemanas air tenaga matahari, septic tank anaerobik, ventilasi silang alami, jalur 

kendaraan bertenaga listrik, jalan alam interpretif dan taman botani tanaman asH. 
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Gambar 5.2 : Sketsa desain restoran 

Sumber : www.hectorceballos.com 
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Bentuk desain restoran yang 
memberikan ekspresi structural yang 
menyesuaikan lokalitas setempat 
selain itu tidak mengubah bentukan 
tapak yang cenderung tak beraturan 

Penerapan dan perlakuan struktur 
yang menyesuaikan tapak dengan 
teknologi sederhana tetapi dengan 
tampilan struktur yang inovatif. 

Sketsa situasi dan gam bar potongan 
restoran dengan bentuk atap yang 
unik tetapi memperhatikan lokalitas 
setempat yang terwujud dengan 
penggunaan bahan bangunan dan 
struktur 

Gambar 5.3 : ekspresi struktur bangunan yang menonjol. 
Sumber: www.hectorceballos.com 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Menggunakan bahan bangunan alami atau dapat dibudidayakan kembali. 

Bahan bangunan alam yang tradisionat seperti batu atarn, kayu, bambu, tanah liat, dan 

sebagainya tidak mengandung zat kimia yang mengganggu kesehatan. Selain itu pula 

penggunaan bahan bangunan alami meminimalkan energi yang dikeluarkan pad a saat 

pembangunan karena membangun berarti suatu usaha untuk menghemat energi dan 

sumber daya alam. 
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Gambar 5.4 : Bahan bangunan alami 
Sumber : Heinz frick, Pujo L setiawan . ( 2000 ) Ilmu Konstruksi 
Struktur Bangunan. Universitas Soegijapranata. Kanisius 

Penghematan energi dengan memanfaatkan air tadah hujan dan menggunakan 

ventilasi alam! untuk menyejukkan di daiam bangunan. 

Perencanaan eca-tech juga membahas tentang bagaimana energi itu tidak hanya 

digunakan dan dihabiskan tetapi juga dikelala sehingga mengurangi dampak krisis 

energi dengan meminimalkan penggunaan energi seperti; memanfaatkan terang langit 

pada siang hari sebagai penghematan energi listrik, pemanfaatan air hujan sebagai 

sumber air bersih dan sebagainya 
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Gambar 5.5 : sistem pemanfaatan air hujan 

Gambar 5.6: Sirip pada bukaan dinding untuk menghindari 
panas dan pemanfaatan terang langit (1) sirip tegak. (2) 
sirip horisontal, (3l kombinasi sirip tegak dan honsontal. 
$umber: Arsitektur Ekologis, hrm 49 

Sumber : IImu konstruksi penengkapan dan utilitas 
bangunan 2,Kanisius. Yogyakarta. 2001. Hlm:122 

Penggunaan material dinding batualam digunakan pada bangunan yang berada di Juar 

daerah peraiaran telaga seperti kantor pengelola, restoran, dan sebagainya. 

Penggunaan batu alam sebagai material dinding karena merupakan potensi di sekitar 

kawasan dan selain itu batu alam membertkan kesan kokoh dan kuat. 

Bangunan menggunakan stuktur panggung atau model split level, sengkedan dan 

apung 

Struktur panggung tidak merusak lahan kontur dan sekaligus dapat merespon suhu 

ding in dan kelembaban pada tapak kawasan, struktur apung dipergunakan pada 

peletakan di atas air. 
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f.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

_____ ",~nata_anJlangunan1ang-liersjn-eIgLD~ngan A/am Sekitar" 

Permasalahan dominan yang diambil berkaitan dengan penataan bangunan sehingga 

selaras dengan lingkungan sekitar, pada pengembangan obyek wisata Telaga Menjer 

sehingga hadirnya sebuah bangunan bukan untuk merusak lingkungan yang ada 

melainkan memaksimalkan potensi alam yang ada. Sehingga bangunan menjadi bag ian 

dari alam. 

Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dominan pada Penataan 

bangunan yang bersinergi dengan alam sekitar , teraplikasi pada: 

• Penciptaan visual antara ruang luar dan ruang dalam yang menunjukan 

tidak adanya batasan dan menjadi satu. 

• Penataan massa bangunan yang searah dengan dan memperhatikan 

orientasi bangunan terhadap view dan pemaksimalan energi alami seperti 

terang langit dan angin. 

• Meminimalisir kerusakan akibat bangunan yang didirikan terhadap alam. 

a. Kualitas Visual 

Kualitas visual bukan hanya dipengaruhi oleh view pOint yang dituju tetapi juga 

ditentukan oleh pendapatan pandangan dari bangunan yang ada, dalam hal ini 

bukaan-bukaan tertentu memberikan kualitas hasil pendapatan akan 

pemandangan keluar yang berbeda-beda. 
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1. Bukaan pada bidang 

• • -- . . . . . .... , . , •• , ••••. • . -.,' 1 

Gambar 5. 6. Bukaan 
pada bidang 

Sumber: Ching. D. K, 
Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya. 

Bukaan pada pusat bidang memfokuskan suatu 

pemandangan luar yang hendak dicapai dari 

dalam bangunan dan menciptakan kesan stabil 

dan kaku (terfokus) dan secara visual 

mengorganisir permukaan 

Lubang-Iubang pembukaan yang berulang dapat 

dikelompokan untuk suatu kesatuan komposisi di 

dalam bidang tersebut untuk menciptakan suatu 

gerakan visual yang berseri pada sepanjang 

permukaan bidang tersebut 

Apabila suatu lubang pembukaan sebuah bidang 

bertambah besar ukurannya maka suatu sa at akan 

berubah menjadi figure di dalam kawasan yang 

mengelilinginya dan berubah menjadi unsure positif 

yaitu ebuah bidang transparan yang dibatasi oleh 

bingkai 
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2. Bukaan pada Sudut 

Gambar 5.7. Bukaan pada 
Sudut 

Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, 
bentuk dan Susunannya. 

Gambar 5.8. Bukaan diantara bidang-bidang 
Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya. 

Bukaan yang ditempatkan pada sudut-sudut 

ruang akan memberikan suatu orientasi 

diagonal. Efek arah ini untuk memperoleh 

pemandangan yang diinginkan dan juga 

membentuk pemandangan memutar yang 

terputus-putus. 

Merubah sudut dengan suatu lubang 

pembukaan horizontal akan memperluas 

lapisan ruang horizontal dan memperluas 

pemandangan alam dari dalam ruang 
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b. Penataan Massa Untuk memperoleh visualisasi 

Untuk meperoleh best View yang menyeluruh maka perlu dipertimbangkan dalam 

penataan massa bangunan , beberapa alternatif diantaranya: 

1. Penataan secara linier 

~----------------- ---~ 

PQQoggg 

Gambar 5.9. Organisasi linier 
Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya. Hal 198 

2. Penataan secara radial 

Penataan linier pada dasarnya terdiri dari 

sederetan ruang. Ruang-ruang ini dapat 

berhubungan secara langsung satu dengan 

yang lainnya atau dihubungkan melalui ruang 

linier yang berbeda dan terpisah. 

Organisasi linier biasanya terdiri dari ruang-

ruang yang berulang, serupa dalam hal 

ukuran, bentuk dan fungsi. 

Penataan radial memadukan unsur-unsur baik 

organisasi terpusat maupun linier. Organisasi 

ini terdiri dari ruang pusat yang dominan 

dimana sejumlah organisasi linier berkembang 

menu rut arah jari-jarinya. Apabila organisasi 

terpusat adalah sebuah bentuk yang introvert 

yang memusatkan pandangannya ke dalam 

ruang pusatnya, maka organisasi radial adalah 

sebuah bentuk yang ekstrovert yang 

mengembang keluar lingkupnya. 

Gambar 5.10. Bukaan diantara bidang-bidang 140 
Sumber: Ching. D. K, Arsitektur, bentuk dan 

Susunannya.Hal208 
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5.2.1 Studi Preseden 

KAMPUNG SAMPIREUN 

Lokasi di Oesa Sukakarya, Samarang, Garut, Jawa 

Barat. Kira-kira 11,5 Km dari Kota 

Garut dan 75 Km dari Kota Bandung. Fasilitas yang 

ditawarkan adalah : Lobby, Restoran, Toko Souvenir, 

Coffee shop, gazebo, danau, dermaga, playground, 

galery, mini library, mushola. 

Jenis kamar tamu yang ditawarkan adalah : 

• Kalapalua Suite 7 buah : 1 Kamar Tidur + teras 

• Kurjati Suite 4 Buah : 1 Kamar tidur + 1 Ruang keluarga + teras 

• Waluran Suite : 2 Kamar tidur + 1 Ruang keluarga + teras 

Penataan massa bangunan bungalow berorientasi langsung 

dengan lingkungan sekitar telaga dengan penataan massa 

yang Iinier. Arah hadap bangunan memanfaatkan view yang 

menjadi potensi lingkungan. 

Gambar 5.11 : bangunan bungalow kampong Sampireun 
Sumber : www.kampungsampireun.com15 Maret 2011 
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Penciptaan ruang luar dan dalam pada bangunan 

restoran menerapkan bukaan yang luas sehingga 

terdapat dialog ruang luar dengan secara visual. 

Gambar 5.12: Restoran kampong Sampireun 
Sumber : www.kampungsampireun.com15 Maret 2011 

5.2.2. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

• Penataan masa bangunan yang direncanakan tidak berlawanan atau 

mengikuti garis kontur, sehingga tidak merusak alam dan menciptakan 

karakteristik pegunungan pada kawasan. 

Gambar 5.13: siteplan Natura 
Sumber : Dokumen KKL Bali 2007 

• Penggunaan prinsip struktur panggung dan apung pada bangunan-

bangunan tertentu untuk memaksimalkan view. 

Gambar 5.14: Struktur panggung 
Sumber: Dokumen pribadi 2011 
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• Penggunaan material transparan yang lebar sebagai pembams ruang 

luar dengan dalam untuk mengurangi udara dingin y~ng masuk tetapi 

tetap dapat memaksimalkan view. 

• Pemanfaatan material lokal kayu 
khususnya batu alam yang dapat 
menyerap dan menyimpan panas 
lebih lama. 

Gambar 5.15: dinding batu alam 
Sumber : Dokumen pribadi 2011 
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