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KAJIAN TEORI 

5.1 KAJIAN TEORI PENEKANAN DESAIN : 

TAMAN AKTIF SEBAGAI' ELEMEN PENDUKUNG BANGUNAN APARTEMEN 

5.1.1. Intepretasi dan Elabo.rasi Teori Penekanan Desain 

Latar Belakang 

Bangunan apartemen ini memiliki konsep taman yang merupakan salah 

satu fasilitas dari proyek ini yaitu sebagai sarana rekreasi sehingga 

diharapkan dapat menjadi daya tarik dan berfungsi bagi keberadaan 

apartemen ini. Taman yang ada pada bangunan apartemen ini adalah 

taman pasif dan taman aktif. Taman pasif dirancang untuk memperindah 

bagian-bagian dari bangunan sehingga menjadi lebih menarik. Sedangkan 

taman aktif memiliki fungsi untuk menyatukan sehingga kegiatan yang ada 

pada kompleks bangunan ini tidak terpaku pada kegiatan di dalam 

bangunan tetapi juga kegiatan di luar bangunan. Dengan adanya taman 

aktif diharapkan antara massa bangunan dan ruang luar saling terkait 

sehungga tidak terkesan terpisah. 

Taman Aktif 

Diagram S.l. 

Sumber: ana lisa pribadi 
Bangunan Apartemen 
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Kajian teort 

Taman 

Taman adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk 

mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan (Lauria, 

1986 : 9). Kriteria taman termasuk taman buatan (artificial) yang berupa 

taman aktif dan taman pas if. Taman aktif adalah taman yang di 

dalamnya dibangun suatu kegiatan pemakai taman, sehingga pemakai 

taman secara aktif menggunakan fasilitas di dalamnya. Sedangkan 

yang dimaksud taman pasif adalah taman yang hanya berfungsi untuk 

pemandangan yang hanya dinikmati mata saja. Oapat juga berfungsi 

sebagai ruang terbuka hijau atau daerah serapan air. 

Pada umumnya para pengguna taman aktif melakukan kegiatan untuk 

menyehatkan tubuhnya, misalnya jogging, bersepeda, dan berolah raga 

lainya. Oi dalam taman sebaiknya ada arena untuk bermain anak-anak 

untuk pembelajaran tentang lingkungan sekitarnya. 

(sumber: http://zoysea.blogspo1.com/2008/09/taman-lingkungan-sbg-taman-aktif.html) 

Tiga nilai utama yang seharusnya dimiliki oleh ruang public agar 

menjadi ruang publik yang baik ialah: 

a. Ruang yang responsive 

Artinya ruang public didesain dan diatur untuk melayani kebutuhan 

pemakainya. Selain itu ruang public menjadi suatu tempat menemukan 

hal-hal baru akan dirinya atau orang lain. Pada ruang public 

masyarakat juga dapat menemukan ide-ide baru, sehingga dapat 

dikatakan sebagai tempat mencari inspirasi. 
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b. Ruang yang demokratis 

Ruang public harus dapat melindungi hak-hak kelompok pemakainya. 

Ruang public dapat dipakai oleh semua kelompok dan memberikan 

kebebasan bertindak bagi pemakainya sehingga untuk sementara 

mereka dapat memiliki ruang public tersebut. Ini berarti pada suatu 

ruang public, seseorang dapat bebas melakukan apa saja yang mereka 

inginkan tetapi tetap memperhatikan batasan ( norma ) yang berlaku 

sehingga tidak mengganggu kebebasan orang lain. 

c. Ruang yang mempunyai arti atau makna 

Ruang public harus dapat memberikan pemakainya berhubungan kuat 

dengan ruang public itu sendiri, kehidupan pribadinya, dan dunia yang 

lebih luas. Ruang public yang memberikan arti seperti ini akan 

membuat masyarakat selalu ingin berkunjung ke sana lagi. 

Kualitas ruang public dapat ditinjau dad dua pokok segi yaitu segi fisik 

dan non fisiko Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 

kualitas seara fisik, antara lain: 

• Ukuran 

Ruang terbuka yang ada harus sesuai dengan keputusan serta 

standar penyediaan sarana yang ada. Contoh misalnya kebutuhan 

pedestrian ways yang baik ialah sekitar 2,5 sampai 4 meter 

sehingga pejalan kaki merasa bebas bergerak. 

• Kelengkapan sarana elemen pedukung 

Kelengkapan saranan pendukung dalam suatu ruang public 

sangat menentukan kualitas ruang tersebut. 8eberapa 
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kelengkapan pendukung dalam suatu ruang public khususnya 

taman misalnya tempat duduk, papan anjuran, tempat sampah, 

dan lampu jalan atau taman. 

• Desain 

Desain dalam suatu ruang public akan menunjang fungsi serta 

aktivitas di dalamnya. 

• Kondisi 

Kondisi suatu sarana lingkungan akan sangat menentukan 

terhadapa kualitas yang ada. Di mana dengan kondisi sarana 

yang baik akan menunjang kenyamanan, keamanan, dan 

kemudahan dalam menggunakan ruang public. 

Sedangkan kualitas non fisik dapat dilihat melalui beberapa 

kriteria, antara lain yaitu : 

• Kenyamanan ( comfort ) 

Yaitu ruang terbuka harus memiliki lingkungan yang nyaman serta 

terbebas dari gangguan aktifitas di sekitarnya. 

• Keamanan dan keselamatan ( safety and security) 

Yaitu terjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai 

gangguan ( aktifitas lalu-lintas, kriminalitas, dan lain-lain). 

• Kemudahan ( accessibility) 

Yaitu kemudahan memperoleh pelayanan dan kemudahan akses 

transportasi untuk menuju ruang public tersebut. 

(sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/1823061-ruang-terbuka-hijau-rth

taman/) 
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Sesuai dengan ketentuan Pemda Kodya Semarang, untuk setiap 250 

penduduk dibutuhkan satu daerah ruang terbuka hijau yaitu taman 

dengan standar minimal 1 m2/penduduk. 

(sumber: http://eprints.undip.ac.id/186201) 

Gambar 5.1. area bermain dan jogging track 
Sumber: 
http://lifestyle.okezone.com/read/2010/05/14/30/332459/search.html 

http://projects.mymsmanager.com/Sites/S69/T185/C339/joggin%20track-l.J PG 

5.1.2. studi preseden 

Pengolahan area terbuka 

dengan memberikan 

bentuk yang beragam 

agar menjadi daya tarik. 

Gambar5.2. 

Sumber: survey lokas; 

Penggunaan tanaman dan elemen pendukung yang beragam dapat 

berfungsi untuk menumbuhkan motivasi untuk kegiatan yang berbeda: 
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• Pada bag ian taman terdapat tanaman pembatas dan jalan setapak 

sebagai sarana bagi pejalan kaki agar tidak berjalan di area yang 

ditumbuhi bunga. 

• Penempatan pohon peneduh, kursi taman dan elemen pendukung 

lainnya sebagai sarana untuk bersantai dan beraktivitas di taman. 

5.1 .3. Kemungkinan Penerapan pada Kasus Proyek 

Karena bangunan apartemen ini memiliki konsep taman, maka bangunan 

ini dirancang dengan menggunakan variasi daJam bentuk, ukuran dengan 

tetap mempertimbangkan segi fungsional dan kenyamanan. 

• Menggunakan variasi bentuk geometris lingkaran dan persegi dengan 

organisasi yang teratur untuk menciptakan kesan dinamis sekaligus 

fungsional untuk penataan lansekap, elemen pendukung, ruang dan 

bentuk bangunan. Penerapan variasi bentuk geometri pada bangunan 

misalnya dengan penambahan dan pengurangan bentuk untuk tampak 

yang dinamis. 

• Penerapan bentuk garis melengkung dapat diterapkan dalam 

pembentukkan landscape, sehingga dapat menarik minat bagi 

masyarakat. 

• Taman dapat digunakan untuk beraktivitas sehingga kegiatan yang 

terjadi pad a kompleks bangunan ini berada didalam dan diluar dan 

saling terkait. 
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5.2 KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN : 

PEMANFAATAN ROOF GARDEN DAN TAMAN VERTIKAL SEBAGAI 

ALTERNATIF PENGHIJAUAN PADA BANGUNAN 

5.2.1 Intepretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Latar Belakang 

Sebagai bangunan apartemen yang memiliki konsep taman maka 

pengolahan vegetasi perlu diperhatikan. Pengolahan vegetasi bukan 

hanya dengan merancang taman di lantai dasar tetapi juga 

memanfaatkan bagian - bag ian bangunan lain seperti atap dan dinding. 

Salah satu cara yaitu dengan roof garden dan taman vertikal yang 

membuat bangunan juga dapat menjadi media untuk mewujudkan 

konsep taman sehingga konsep ini dapat menyatukan antara bangunan 

dan ruang luarnya. 

Konsep taman 

Aplikasi 

Bangunan 

Diagram 5.2. 

Sumber: ana lisa pribadi 
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KAJIAN TEORI 

Roof garden 

Salah satu keuntungan dari adanya Taman Atap adalah Manajemen 

Air dimana Taman Atap dapat menyerap 50-60% air hujan yang 

turun. SeteJah Taman Atap menyerap air hujan, maka sewaktu 

matahari bersinar, tanaman akan kembaJi bernafas dan 

mengembalikan air tersebut ke atmosfer. Beberapa persen air akan 

tetap di tanah untuk pertumbuhan tanaman, dan sisanya akan masuk 

ke saluran air seeara perlahan, dimana hal ini sang at menguntungkan 

karena jadi tidak memberatkan sistem saluran air perkotaan. 

Daerah dengan temperatuf hangat bisa mendapatkan faedah 

terbanyak dari penggunaan Atap Taman. Salah satunya adaJah 

penghematan energi dari penggunaan AC. Keuntungan lainnya 

adalah atap yang Jebih tanah Jama, dimana biasa atap hanya tahan 

hingga 20 tahun bisa menjadi sampai 40/50 tahun karena dengan 

adanya Taman Atap, maka sinar ultraviolet matahari tidak mengenai 

langsung atap gedung dimana perbedaan temperatur antara siang 

dan malam yang eukup drastis bisa menyebabkan keretakan. 

Menurut data yang ada, bila tanaman yang ada di bagian atap 

mempunyai tinggi sekitar 10 em maka dapat mengurangi pemakaian 

AC sekitar 25%. Sebuah ruangan yang terletak tepat di bawah Green 

Roof mempunyai suhu udara Jebih rendah yaitu sekitar 3-4 0 Celeius 

dibandingkan dengan suhu udara di Juar ruangan. 

(sumber: htlp:f/www.rudydewanto.com/201 1/01/green-roof-di-hutan-beton.html) 
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Taman Vertikal 

Gambar 5.3. Taman Atap 
Sumber: 

http://www.rudydewanto.com/20 

11/01/green-roof-di-hutan

beton.html 

Taman vertikal yaitu taman yang berisi tanaman yang ditanam secara 

vertikal pada suatu bidang misalnya dinding atau rak. Untuk 

menempatkan tanaman agar bisa tumbuh di dinding memerJukan 

sarana yang tepat, mengingat jauh lebih sulit menanam dalam kondisi 

vertikal dibandingkan posisi biasa. DiperJukan wadah atau modul 

yang tepat agar tanaman tetap tumbuh dan tak cepat mati. 

Manfaat Tanaman Vertikal 

SeJain menambah keindahan, efek positif taman vertikal adalah 

menurunkan suhu termal terhadap interior bangunan. Karena daun-

daun tanaman dapat mereduksi efek panas dari radiasi matahari. Hal 

ini disebabkan sirkulasi udara mengalir melalui dedaunan dan celah 

batang-batang tanaman. Intinya bahwa taman vertikal dapat 

menahan panas dari Juar ruang. Selain itu suara bising dari luar juga 

dapat diredam. 

Karena biasanya taman vertikaJ mempunyai elemen daun yang rapat, 

hal ini dapat mengurangi polusi udara karena taman vertikal dapat 

menangkap partikel-partikel kotoran. Keuntungan lain yang tidak 

kalah penting adalah Mengurangi efek tampias hujan dan 

meningkatkan suplai oksigen serta tidak perlu lahan yang besar. 
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Adapun fungsi dari taman vertikal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Sebagaipeny~ukruangan 

Penyerapan radiasi sinar matahari oleh jalan dan bangunan 

membuat suhu di dalam bangunan menjadi meningkat. Dengan 

adanya taman vertikal ini, ruangan akan menjadi semakin sejuk. 

2. Sebagi filter udara yang akan masuk ke dalam bangunan 

Dengan adanya tanaman di dinding Juar bangunan, maka udara 

yang akan masuk akan di saring terlebih dahulu. 

3. Sebagai tempat tumbuh berkembangnya berbagai jenis tanaman 

Yang jeJas dengan adanya taman vertikal ini, maka Jangsung kita 

telah menyediakan lahan untuk berkembang biaknya berbagai jenis 

tenaman. 

Pembuatan Taman Vertikal 

Pembuatan secara sederhana dengan tanaman rambat yaitu dengan 

menempelkan kawat ayam pada dinding kemudian membelitkan 

tanaman rambat pada beberapa bagian pad a kawat tersebut, dan 

rawat dengan baik maka tanaman itu akan menyebar dengan 

sendirinya. T etapi ada teknik lain yaitu: 

RAK : yang terbuat dari bahan logam atau plastik agar dapat 

menyangga pot tanaman dengan kuat dan tahan lama. Bisa juga 

memakai rak berbahan kayu. Rak 

ini harus berongga agar air yang 

disemprotkan ke dalam pot 

131 



tanaman tidak memenuhi rak. 

PAPAN PENYANGGA : Jembaran papan berbahan PVC. Bahan 

tersebut diyakini dapat dilubangi kawat untuk menjaga kerapian pot. 

WADAH POT: gunakan pot yang dapat menjadi media tanam ala 

metode hidroponik yakni pot yang dapat diisi sekam bakar, cocopeat, 

dan rumput laut. Ketiganya berfungsi menyimpan penyimpan 

cadangan air di media tanam. Dapat menggunakan pot dari bahan 

planel, modul palstik berlubang-Iubang, batu bata I praton 

MEDIATANAM 

A. Bahan Organik : Arang, Batang Pakis, Kompos, Moss, Pupuk 

kandang, Sabut kelapa (coco peat), Sekam padi, Humus, Rumput 

taut. 

B. Bahan Anorganik : Gel, Pasir, Kerikil, Pecahan batu bata, Spons 

(floralfoam), Tanah hat, Vermlkulit clar,--perlite, Gabus-(styrof-eam), 

Rockwool, zeolit, Red lava. 

(sumber: http://www.rudydewanto.coml2011/02Itaman-vertikal.html) 

Gambar 5.4. Taman Vertikal 
Sumber: http://www.rudydewanto.com/2011/02/taman-vertikal.html 
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5.2.2 Studi preseden 

Contoh: Fusionopolis. 

Gambar 5.5. Fusionopolis Ken Yeang 

Penghijauannya diterapkan pada bangunan setinggi 1.4 km. 

Bangunan ini akan menjadi rumah bagi tanaman yang ditanam 

pada ketinggian secara vertikal. Penanaman yang melingkar secara 

vertikal terus naik hingga ke atas bangunan dan teras taman 

landscapenya akan ditempatkan pada setiap lantai bagunan. 

Vegetasi ini secara tidak langsung membantu pendinginan secara 

pasif. Secara natural, pencahayaan akan diarahkan ke dalam 

interior bangunan dengan kaca. Pemanfaatan ekosistem ini 

mengurangkan cahaya langsung yang masuk sekaligus 

menyeimbangkan elemen organik dan anorganik untuk menjaga 

bangunan agar tetap dalam sistem kehidupan yang sehat. 

(sumber:http://inhabifaf.comifusionopolis-singapore%E2%80%99s-new-green

skyscraper/) 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan pada Kasus Proyek 

• Menggunakan roof garden pada atap sebagian bangunan. Roof 

garden ini terdiri dan taman aktif dan pasif. Taman pasif berisi 

rumput sebagai penutup tanah, tanaman yang dipetak-petak dan 

133 



c 

diatur. Taman aktif berisi rumput, tanaman, dan elemen pendukung 

lain yang mendukung terjadinya aktivitas misalnya kursi taman. 

• Mengaplikasikan penggunaan taman vertikal pada dinding sebagian 

bangunan menggunakan tanaman yang diletakkan pada sekat

sekat, pot dan menggunakan tanaman menjalar yang memiliki 

beragam fungsi misalnya untuk mengurangi sinar matahari pada 

tengah hari. 

134 


