
a 

BABV 

KAJIAN TEORI 

5.1 . Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Uraian interprestasi dan elaporasi teori penekanan desain 

Peman_ n Global 

Gas Rumah Kaca Menipisnya lapisan o%on 

PtnghlJauan IIngkunpn 

Pel1lhematan energy 

Diagram 5.1. Dasar penekanan desain 
Sumber : anal isis priadi 

Green architecture (arsitektur hijau), yaitu arsitektur yang berwawasan 

lingkungan dan berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkungan 
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global alami dengan penekanan pada efisiensi energi, pola berkelanjutan, dan 

pendekatan holistic. Arsitektur hijau dipraktikkan dengan meningkatkan 

efisiensi pemakaian energi, air, dan bahan-bahan, mereduksi dampak 

bangunan terhadap kesehatan melalui tata letak, konstruksi, operasi, dan 

pemeliharaan bangunan. Dalam hal estetika, arsitektur hijau terletak pada 

filosofi merancang bangunan yang harmon is dengan sifat-sifat dan sumber 

alam yang ada di sekelilingnya. Penggunaan bahan bangunan yang 

dikembangkan dari bahan alam dan bahan bangunan yang dapat 

diperbaharui. 

PRINSIP-PRINSIP GREEN ARCHITECTURE1 
: 

a) Hemat energi I Conserving energy : Pengoperasian bangunan harus 

meminimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik ( sebisa mungkin 

memaksimalkan energi alam sekitar lokasi bangunan ). 

b) Memperhatikan kondisi iklim I Working with climate: Mendisain bagunan 

harus berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi tapak kita, dan sumber energi 

yang ada. 

c) Minimizing new resources: mendisain dengan mengoptimalkan kebutuhan 

sumberdaya alam yang baru, agar sumberdaya tersebut tidak habis dan 

dapat digunakan di masa mendatang I 

Penggunaan material bangunan yang tidak berbahaya bagi ekosistem dan 

sumber daya alam. 

d) Tidak berdampak negative bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni 

bangunan tersebut I Respect for site : Bangunan yang akan dibangun, 

1 http://hardi91.blogspot.com 
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nantinya jangan sampai merusak kondisi tapak aslinya, sehingga jika nanti 

bangunan itu sudah tidak terpakai, tapak aslinya masih ada dan tidak 

berubah.( tidak merusak lingkungan yang ada). 

e) Merespon keadaan tapak dari bangunan / Respect for user : Dalam 

--=--------lmerar:lcang-bangunan_harus_rnemp_eIbatikBn semua gengguna bangunan dan 

memenuhi semua kebutuhannya. 

f) Menetapkan seluruh prinsip - prinsip green architecture secara keseluruhan I 

Holism: Ketentuan diatas tidak baku, artinya dapat kita pergunakan sesuai 

kebutuhan bangunan kita. 

Green architecture (arsitektur hijau) mulai tumbuh dengan 

kesadaran dari para arsitek akan keterbatasan alam dalam menyuplai 

material yang mulai menipis.Alasan lain digunakannya arsitektur hijau adalah 

untuk memaksimalkan potensi site. 

Penggunaan material-material yang bisa didaur-ulang juga mendukung 

konsep arsitektur hijau, sehingga penggunaan material dapat dihemat. 

Green' dapat diinterpretasikan sebagai sustainable (berkelanjutan), 

earthfriendly (ramah lingkungan), dan high performance building (bangunan 

dengan performa sangat baik). 

5.1.2. Studi Preseden 

Edge Green Komplek 

Arsitektur perusahaan Foster + Partners memenangkan kompetisi 

internasional untuk merancang sebuah kompleks hijau yang akan mengisi 

blok seluruh kota di pusat kota Singapura. Pita seperti canopies Ouga ditutup 

dengan thin-film solar cells) akan mulai dibangun pad a pangkal bangunan, 

dan memunculkan ketinggian timur dan barat dari menara, di mana mereka 
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membentuk sebuah rangkaian jalur hiasan pad a jendela vertikal. Ini akan 

menyaring sinar matahari dan akan mengubah menara ke dalam rangkaian 

yang terhubung secara vertikal dengan ruang hijau. Kanopi akan melindungi 

serangkaian jalan yang terdapat dibawahnya, halaman cekung dan taman 

bertingkat, serta deretan took dan kafe. 

Gambar 5.1. Edge Green Complex 
Sumber : architecturelab.net 
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5.1.3. Kemungkinan penerapan teori penekanan desain 

Kemungkinan penerapan teori penekanan desain pada Pusat Riset informasi 

Penanggulangan Pemanasan Global, sebagai berikut : 

- <"---- ---------e-PeRQf>ptimalar:l-bukaar:l-ur:ltuk-sirkulasLudara ___________ _ 

Gambar 5.2. Sistem cross ventilation 
Sumber : arsitektur ekologis, hlm.47 

e Penghematan energi dengan pemanfaatan energi terbarukan, 

seperti energi listrik menggunakan energi dari matahari, sumber 

air bersih dari air hujan yang ditampung dengan menggunakan 

rainwater harvesting. Selain itu juga dengan penggunaan 

septictank biomassa dan biotech. 

Gambar 5.3. Pengolahan energi terbarukan 
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• Penciptaan iklim mikro dalam bangunan untuk menciptakan 

kenyamanan bagi pengguna. 

Gambar 5.4 .. Tanaman untuk penciptaan iklim mikro 
Sumber : www.google.com 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian interprestasi dan elaporasi 

Dalam mendesain proyek Pusat Riset dan Informasi Penanggulangan 

Pemanasan Global, terdapat bebrapa masalah, antara lain: 

• Menciptakan image bangunan yang mencerminkan keadaan 

pemanasan global 

• Pemilihan struktur yang mendukung pencitraan bangunan 

• Sirkulasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengunjung ketika 

mencari informasi tentang pemanasan global. 

• Penghawaan pada ruang informasi dan ruang simulasi, karena 

ruang ini membutuhkan space yang besar, terutama pada ruang 

simulasi. 

• Pengaruh iklim dan suhu terhadap perancangan bangunan. 
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Oari permasalahan-permasalahan di atas, ditetapkan permasalahan 

dominan pada proyek Pusat Riset dan Informasi Penanggulangan 

Pemanasan Global ini adalah : 

perancangan bangunan. 

Iklim di Indonesia merupakan jenis iklim tropis panas lembab, 

dimana hujan dan kelembaban tinggi serta suhu yang selalu hamper 

tinggi juga. Secara fisiologis, iklim mempengaruhi kenyamanan thermal 

manusia. Suhu inti manusia adalah ± 37° C, pada otot dan 

dipermukaan kulit manusia suhu menjadi lebih rendah ± 30 -35°C. 

Pengaruh suhu terhadap ruangan dapat diatur juga dengan 

memperhatikan letak, bentuk dan lapisan permukaan bangunan. 

5.2.2. Preseden 

ACROS Fukuoka 

Oi kota Fukoka, Jepang, terdapat sebuah bangunan yang diberi nama 

"ACROS Fukuoka" dengan dua sisi yang berbeda, satu sisi dengan dinding 

kaca tampak seperti bagunan kantor. Namun, di sisi lain dengan tampak 

seperti taman yang menjulang ke atas. Taman teras ini mencapai ketinggian 

60 meter, yang berisikan 35.000 tanaman. Konsep ini dapat memberikan 

kenyamanan pada bagian dalam karena tanaman mereduksi panas matahari, 

sehingga suhu dalam ruangan menjadi berkurang. 
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Gambar 5.5. ACROS Fukuoka 
Sumber: www.metaefficient.com 
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5.2.3. Penerapan 

• Green roof, penerapan green roof ini untuk menurunkan suhu dalam 

bangunan, karena fungsi tanaman sebagai filter bangunan. Selain itu 

tanaman juga memberikan kesejukan karena mengikat CO2 dan 

melepaskan 02 yang dibutuhkan manusia. 

Gambar 5.6. Contoh penerapan green roof 
Sumber: www.metaefficient.com 

penghijauan 

$~ 
~.~\ 

Gambar 5.7. Penerapan tanaman pada atap dan dinding 
Sumber : arsitektur ekologis 

atap darar 
eo·c 
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• Sistem panggung (rumah panggung), penerapan sistem ini sangat 

cocok untuk daerah tropis karena dapat menjamin cross ventilation 

yang paiing efisien2
. Bagian bawah (Iantai dasar) dapat dimanfaatkan 

untuk tempat parkir kendaraan dengan ketinggian ± 300cm. 

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

Gambar 5.8. Rumah panggung 
Sumber : arsitektur ekologis, hlm.70 

2 Frick, Heinz, Tri Hesti MulyanLArsitektur Ekologis.Yogyakarta: kanisius. Hlm.70 
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