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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian T eori Penekanan Desain 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Dalam perancangan kondotel bintang 5 ini, penekanan desain yang 

digunakan adalah arsitektur Neo Modern. Langgam arsitektur modern 

termasuk dalam arsitektur post modern. Dalam arsitektur post modern 

memiliki 3 jenis langgam yaitu purna modern, neo modern dan 

dekonstruksi. Pokok-pokok pikiran yang dipakai arsitek Post Modern 

yaitu: (Sumber: http://de-arch.blogspot.com/2008/10/konsep-pemikiran-arsitektur

modern.html) 

1. Purna modern 

Yang dikomunikasikan adalah identitas regional, identitas kultural, 

dan identitas historikal. Hal-hal yang ada di mas a silam itu 

dikomunikasikan, sehingga orang bisa mengetahui bahwa arsitektur 

itu hadir sebagai bag ian dari bag ian dari perjalanan manusia. 

2. Neo modern 

Mengkomunikasikan kemampuan teknologi dan bahan untuk 

berperan sebagai elemen artistic dan estetik yang dominan 

3. Dekontruksi 

Yang dikomunikasikan adalah: 

a. Unsur-unsur yang paling mendasar, essensial, substansial yang 

dimiliki oleh arsitektur. 
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b. Kemampuan maksimal untuk berarsitektur dari elemen-elemen 

yang essensial maupun substansial. 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan arsitektur neo modern cocok 

untuk penekanan desain kondotel ini yaitu: 

o Perancangan kondotel ini merupakan perancangan bangunan jangka 

panjang minimal 10 tahun. Arsitektur post modern merupakan 

langgam arsitektur yang masih populer 10 tahun yang akan datang 

sehingga desain bangunan kondotel ini tidak ketinggalan zaman. 

o Arsitektur post modern memiliki desain yang unik dan menarik 

sehingga banguanan kondotel ini dapat menjadi landmark atau icon 

baru untuk kota Semarang. Hal ini juga dapat menyebabkan kondotel 

ini ramai dikunjungi oleh pengunjung. 

Menurut Charles Jenks, seorang tokoh pencetus lahirnya Post-Modern 

menyebutkan bahwa adanya 3 alasan yang mendasari timbulnya Post

Modernisme, yaitu: 

1. Kehidupan kita sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke desa

dunia (world village) yang tanpa batas. Perkembangan ini disebabkan 

oleh cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia (instant 

eclectism). 

2. Canggihnya teknologi telah memungkinkan dihasilkannya prod uk

produk yang bersifat pribadi (personalished production), lebih dari 

sekedar produksi massal dan tiruan massal (mass production and 

mass repetition) yang merupakan ciri khas modernisme. 
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3. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional 

(Traditional Values) atau daerah, sebuah kecenderunagn manusia 

untuk menoleh ke belakang. 

Menurut Budi Sukada (1988) menyebutkan ada 10 ciri arsitektur Post

Modern, yaitu: 

1. Mengandung unsur unsur komunikatif yang bersifat lokal atau 

populer. 

2. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

3. Berkonteks urban. 

4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

5. Bersifat representasional. 

6. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain) 

7. Dihasilkan dari partisipasi. 

8. Mencerminkan anspirasi umum. 

9. Bersifat plural. 

10. Bersifat eklektik. 

o Arsitektur Neo Modern 

Menurut Charles Jencks, ciri ciri arsitektur neo modern adalah 

sebagai berikut (Sumber: Charles Jencks - Vision of the Modern -UIA): 

1. Unconscions Style: 

Secara tidak sadar telah memakai langgam / gaya. 

2. Pragmatic: 

• Setiap bangunan didirikan untuk tujuan tertentu. 
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• Tiap bangunan mempunyai ciri khasnya masing-masing. 

• Bangunan setujuan mempunyai kemiripan satu sama lain. 

3. Loose Fit: 

Bentuk yang ditampilkan tidak sesuai dengan fungsi atau 

kehilangan kecocokannya dengan fungsi. 

4. Late - Capitalist: 

Berlatar belakang efisiensi dan keuntungan. 

5. Suppressed Artist: 

Arsitek merasa dibatasi I tertekan dan terpaksa untuk 

memunculkan kreatifitasnya. 

6. Elitist Profesional : 

Arsitekturnya lebih menonjolkan sikap eksklusif perancangnya 

saja. 

7. Wholistic: 

Adanya kesatuan antar unsur-unsur pembentuknya. 

8. Architect provides service: 

Arsitek menempatkan dirinya sebagai pelayan atau penerjemah 

ide. 

Menurut sumber lain, ciri ciri arsitektur neo modern adalah sebagai 

berikut: 

1. Dahulu diberi nama Late Modern oleh Charles Jencks, sehingga 

pengertiannya tetap tidak berubah. 

2. Tidak menampilkan ornamen dan dekorasi lama tetapi 

menojolkan Tektonika (The Art of Construction). Arsitekturnya 
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dimunculkan dengan memamerkan kecanggihan yang mutakhir 

terutama teknologi. 

3. Sepintas tidak terlihat jauh berbeda dengan Arsitektur Modern 

yakni menonjolkan tampilan geometri . 

4. Menampilkan bentuk-bentuk tri-matra sebagai hasil dari teknik 

proyeksi dwi matra (misal, tampak sebagai proyeksi dari denah). 

Tetapi, juga menghadirkan bentukan yang trimatra yang murni 

(bukan sebagai proyeksi dari bentukan yang dwimatra). 

5. Tokohnya antara lain: Richard Meier, Richard Rogers, Renzo 

Piano, Norman Foster. 

6. Tampilan dominan bentuk geometri. 

7. Tidak menonjolkan warna dan tekstur, mereka ini hanya 

ditampilkan sebagai aksen. Walaupun demikian, punya warna 

favorit yakni warna perak. 

5.1.2. Studi Preseden 

Burj AI Arab 

• Arsitek Tom Wills-Wright (WS Atkins) 

• Interiornya didesain oleh Khuan Chew, Kepala Desain KCA 

International (London) 

• Lokasi: Jumeirah Beach Road, Jumeirah, Dubai, Uni Emirat Arab. 

• Tahun pembangunan: 1994 - 1995 

(Sumber: http://www.dubai-architecture.infoIDU8-003.htm) 

Burj AI Arab adalah sebuah hotel mewah di Dubai, Uni Emirat Arab 

dikelola oleh Grup Jumeirah dan dibangun oleh Said Khalil. Hal ini 
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dirancang oleh Tom Wright dari WS Atkins PLC. Memiliki ketinggian 321 

meter yang merupakan gedung tertinggi yang digunakan sebagai hotel. 

Namun, Burj AI Arab berdiri di atas pulau buatan 280 meter (919 kaki) dari 

pantai Jumeirah, dan terhubung ke daratan oleh jembatan melengkung 

pribadi. (Sumber: http://www.dubai-architecture.info/oUB-003.htm) 

o Konstruksi 

Konstruksi Burj AI Arab dimulai pad a 1994. Dibangun menyerupai 

berlayar dari sebuah dhow, jenis kapal Arab. Dua "sayap" tersebar di 

V untuk membentuk sebuah "tiang" besar, sementara ruang antara 

mereka ditutupi dalam atrium besar. Arsitek Tom Wright mengatakan 

"klien menginginkan sebuah bangunan yang akan menjadi 

pernyataan ikon atau simbolis untuk Dubai, ini sangat mirip dengan 

Sydney dengan Opera House nya, atau Paris dengan Menara Eiffel 

itu perlu sebuah bangunan yang akan menjadi identik dengan nama 

negara. (Sumber: http://www.dubai-architecture.info/OUB-003.htm) 

o Fitur 

Hotel ini terletak pada sebuah pulau buatan yang dibangun 280 meter 

lepas pantai. Pondasinya menggunakan 230 tiang pancang beton 

sedalam 40 meter ke dalam pasir. Insinyur menciptakan lapisan 

permukaan batu-batu besar, yang dilingkari dengan pola sisir madu

beton, yang berfungsi untuk melindungi fondasi dari erosi. Butuh 

waktu tiga tahun untuk merebut kembali tanah dari laut, tapi kurang 

dari tiga tahun untuk membangun bangunan itu sendiri. Bangunan ini 

berisi lebih dari 70.000 meter kubik beton dan 9.000 ton baja. 

Bangunan ini berisi lebih dari 70.000 meter kubik beton dan 9.000 ton 
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baja. Atrium di dalam gedung me mili ki tinggi 180 meter (590 kaki). 

(Sumber: http://www.dubai-architecture.infoIOUB-003.htm) 

Gambar 5.1. Situasi Burj AI Arab 
Sumber: http://www.dubai-architecture.infoIDUB-003.htm 

o Eksterior 

Desain bangunan memiliki rangka baja luar yang melilit rangka beton 

bertulang. Bangunan ini memiliki bentuk seperti kapallayar, dengan 2 

"sayap" berbentuk V untuk sebuah tiang besar. 

Desain bangunan memiliki exoskeleton baja melilit sebuah menara 

beton bertulang. Terutama bangunan berbentuk seperti berlayar dari 

dhow, dengan dua "sayap" tersebar di V untuk membentuk sebuah 

"tiang" besar. Ruang antara sayap tertutup oleh sebuah layar Teflon-

coated fiberglass. (Sumber: http://www.dubai-architecture.infoIOUB-003.htm) 

Gambar 5.2. Eksterior Bu~ AI Arab 
Sumber: http://www.dubai-architecture.info/DUB-003.htm 
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o Interior 

". 1 

Gambar 5.3. Tampak Burj AI Arab 
Sumber: Carles Brato. 2005: 172 

Gambar 5.4. Potongan BUlj AI Arab 
Sumber: Carles Brato. 2005: 173 

Interiornya didesain oleh Khuan Chew, Kepala Desain KCA 

Internasional. Burj AI Arab memiliki atrium tertinggi di dunia, yaitu 180 

meter. Atrium di terbentuk di antara rentang bangunan berbentuk V. 

(Sumber: http://www.dubai-architecture.infoIDUB-003.htm) 

Gambar 5.5. Lantai dasar atrium Gambar 5.6. Interior Suite Room 

Sumber: http://www.dubai-architecture.infoIDUB-003.htm 
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Gambar 5.7. Atrium Burj AI Arab 
Sumber: http://www.dubai

architecture.infa/DU B-003. htm 
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Gambar 5.8. Denah Lt. dasar Burj AI Arab 
Sumber: Carles Brata. 2005: 170 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan bangunan Burj AI Arab ini 

termasllk dalam arsitektur neo modern: 

1. Eksterior bangunan Burj AI Arab menampilkan kecanggihan teknologi 

dan bahan terutama dalam struktur bangunan. 

2. Fungsi bangunan sebagai hotel terlihat dari bentuk bangunan. 

3. Bentuk yang mendominasi dasar bangunan terdiri dari bentuk 

geometri yaitu bentuk V atau segitiga. 

4. Eksterior bangunan tidak menonjolkan warna dan tekstur. 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan teori penekanan desain pad a bangunan perancangan 

bangunan kondotel ini antara lain: 

1. Penggunaan struktur dan teknologi sebagai pembentuk estetika 

bangunan. 

2. Fasade bangunan mencerminkan fungsi bangunan sebagai kondotel. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

I 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Kondotel merupakan salah satu banguan yang memerlukan banyak 

energi (boros energi) baik energi listrik, bahan bakar dan air bersih. 

Energi listrik digunakan untuk penerangan, pengahwaan buatan dan 

peralatan elektronik. Bahan bakar digunakan untuk pemanas air, 

memasak dan mesin genset. Sedangkan air bersih digunakan untuk 

minum, mencuci dan mandi. Oleh karenaitu, untuk menghemat energi 

dapat menggunakan teknologi energi terbarukan dengan memanfaatkan 

energi dari alam seperti sinar matahari, air hujan dan biogas. 

Kondotel 
I 

! 
I Bangunan Boros '*, I(risis Energi 

Energi . r 

L I 
-!-

Solusi untuk ) Hemat Energi 

I Pemanfaatan 

Energi Alam 

J.. 

I EnergiTerbarukan ) 
I 

'" '" '" -1-
I 

I Solar Water Pengolahan Air 1 Solar Panel 
Heating 

Bio Septic 
Hujan 

~ ~ ~ ~ 
Energi Listrik Air Panas Bio Gas Air Bersih 

I I I I 
+ 

[ Pemanfaatan Teknologi Energi Terbarukan Sebagai Solusi Penghematan Energi 

Diagram 5.1. Skema Permasalahan Dominan 
Sumber: Oak. Pribadi 
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Energi terbarukan adalah energi dari ali ran energi dari proses alam yang 

berkelanjutan seperti energi air, surya, angin, bioenergi dan energi 

geothermal. 

o Energi Surya 

• Pemanfaatan Radiasi Cahaya Matahari 

Sel surya menggunakan radiasi matahari untuk membangkitkan 

tegangan listrik. Sel surya terdiri dari dua lapisan penghantar 

tanggung (semiconductor) dari bahan silium yang begitu tipis 

sehingga cahaya dapat masuk. Dalam lapisan silium n 

terkandung satu elektron negatif lebih banyak sedangkan dalam 

lapisan silium p terkandung kurang satu elektron positif. 

Perbedaan antara dua lapisan tersebut mengakibatkan tegangan 

listrik yang hanya mengalir jika radiasi cahaya matahari 

memungkinkan pengaliran elektron. (Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani. 

2006: 164) 

/r -"'" lapisan antipernantulan 

// -- jari kontak 

~~~~~~~ - sil isium n 

- - silisium p 

lapisan rintangan aluminium 

Gambar 5.9. Pembangunan sebuah sel surya 
Sumber: Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani. 2006: 164 

Sel surya kemudian disambungkan-sambung di atas pel at kaca. 

Tegangan yang dihasilkan adalah 12 varus searah. Karena 

matahari tidak bersinar terus menerus, maka dibutuhkan 

penampung listrik, biasanya menggunakan aki surya. (Heinz Frick 

dan Tri Hesti Mulyani. 2006: 164) 
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Perakitan sel surya yang mandiri terdiri dari perlengkapan 

regulator, aki surya, perata arus dua arah, alat penjaga supaya 

aki tidak kosong dan pengguna listrik 220 v. Pada iklim tropis 

lembab dapat dihasilkan listrik sebesar 100 WI m2
. (Heinz Frick dan 

Tri Hesti Mu/yani. 2006: 165) 

atu surya 
Co WOi\I , 

Gambar 5.10. Perakitan sel surya yang mandiri 
Sumber: Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani. 2006: 165 

• Pemanfaatan Radiasi Panas Matahari 

Pemanas air untuk banyak digunakan di negara industri sebagai 

jawaban terhadap krisis energi dan kepedulian terhadap 

lingkungan hidup. Radiasi panas matahri yang dimanfaatkan 

untuk memanaskan air, misalnya untuk kebutuhan mandi, pusat 

kesehatan atau rumah sakit, merupakan contoh nyata 

pemanfaatan matahari di daerah tropis. (Heinz Frick dan Tri Hesti 

Mu/yani. 2006: 165) 
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Gambar 5.11. Kolektor Radiasi Panas Matahari 
Sumber: Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani. 2006: 165 
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Kolektor panas matahari untuk menghasilkan air panas terdiri dari 

kolektor datar, ketel air panas (boiler) yang berselimut penahan 

panas dengan permukaan air yang minimal 20 em lebih tinggi dari 

pad a permukaan kolektor datar untuk menghindari pengunaan 

pompa peredaran. Kolektor radiasi panas dapat dibuat seeara 

sederhana dengan biaya tidak terlalu tinggi sehingga 

menguntungkan seeara finansial. (Heinz Frick dan Tri Hesti Mu/yani. 

2006: 166) 

Kolektor biasanya merupakan kotak aluminium atau kayu yang 

dilapisi seng dan pipa logam berliku-liku yang semuanya dieat 

hitam buram sebagai penyerap panas dan kemudian ditutup 

dengan kaea bening berjarak 2 em di atas pipa logam. Lapisan 

penahan panas di antara lapisan seng dan kotak kolektor 

berfungsi untuk mengindari dari hilangnya terlalu banyak energi 

panas. Pipa kolektor kemudian dihubungkan dengan ketel air 

panas melalui sebuah pipa dengan katub balik, sehingga air 

panas tidak akan hilang pada waktu malam. Ketel air panas 

berfungsi sebagai penyimpan air selama periode tanpa sinar 

matahari. Untuk ketel air panas sebesar 200 liter dibutuhkan 

luasnya kolektor radiasi panas matahari 3 m2
. Heinz Frick dan Tri 

Hesti Mu/yani. 2006: 166) 

o Biogas 

Biogas adalah eampuran gas yang dihasilkan oleh bakteri 

metanogenik yang terjadi pada material material yang dapat terurai 

seear alami dengan kondisi anaerobik. Pada umumnya biogas terdiri 

231 



atas gas metanan (CH4) 50 sampai 70%, gas karbon dioksida (C02) 

30-40%, hidrogen (H2) 5-10% dan gas-gas lainnya dalam jumlah 

yang sedikit. (Sri Wahyuni. 2008: 14-15) 

Pada dasarnya penggunaan biogas memliki keuntungan ganda, yaitu 

gas metan yang dihasilkan bisa berfungsi sebagai bahan bakar, 

sedangkan limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan bisa 

digunakan untuk pupuk organik. Salah satu dari beberapa hal yang 

menarik pada teknologi biogas adalah kemampuan untuk membentuk 

biogas dari limbah organik yang jumlahnya berlimpah dan tersedia 

secara bebas. Kotoran manusia menghasilkan 0,02 - 0,028 produksi 

gas per kg kotoran (m\ (Sri Wahyuni. 2008: 30) 

Tabel 5.1. Biogas dibandingkan dengan bah an bakar lainnya (Sri Wahyuni. 2008: 

28). 

Keterangan Bahan Bakar Lain 
1 m;j Boigas Elpiji 0,46 kg 

Minyak tanah 0,62 liter 
Minyak solar 0,52 liter 
Bensin 0,8 liter 
Gas kota 1, 5 m;j 

Kayu bakar 3,5 kg 
Jenis jenis rekator biogas (Digester) yang dikembangkan ada empat 

tipe yaitu: (Sri Wahyuni. 2008: 56) 

1. Tipe Kubah (fixed dome) terbuat dari pasangan batu bata kali, 

batu bata atau beton. 

Gambar 5.12. Digester kutiilh tetap 
Sumber: Sri Wahyuni. 2008: 57 
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2. Tipe silinder (floating drum) terbuat dari tong! drum! plastic. 

Gambar 5.13. Digester floating 
Sumber: Sri Wahyuni. 2008: 58 

3. Tipe plastik terbuat dari plastik. 

Gam bar 5.14. Digester plastik 
Sumber: Sri Wahyuni. 2008: 59 

4. Tipe fiberglass terbuat dari bahan fiberglass. 

Gambar 5.15. Digester fiberglass 
Sumber: Sri Wahyuni. 2008: 60 

Sistem intalasi biogas dapat terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 5.16. Instalasi biogas 
Sumber: Sri Wahyuni. 2008: 65 
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o Pengolahan Air Hujan 

Ciri ciri air yang sehat dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari

hari antara lain: (Sumber: http://www.smal/crab.comlmakanan-dan-gizi/609-

penyediaan-air-bersih-dan-sehat) 

1. Syarat fisik 

Persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah bening (tak 

berwarna), tidak berasa, suhu dibawah suhu udara diluarnya. 

2. Syarat bakteriologis 

Air untuk keperluan minum yang sehat harus bebas dari segala 

bakteri, terutama bakteri patogen. Cara untuk mengetahui apakah 

air minum terkontaminasi oleh bakteri patogen adalah dengan 

memeriksa sampel (contoh) air tersebut. Dan bila dari 

pemeriksaan 100 cc air terdapat kurang dari 4 bakteri E. coli 

maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. 

3. Syarat kimia 

Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu didalam 

jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu 

zat kimia didalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis 

pada manusia. 

Pengolahan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat 

menggunakan beberapa cara antara lain yaitu: (Sumber: 

http://www.smal/crab.comlmakanan-dan-giziI609-penyediaan-air-bersih-dan-sehat) 

1. Pengolahan Secara Alamiah 

Pengolahan ini dilakukan dalam bentuk penyimpanan dari air 

hujan yang diperoleh. Di dalam penyimpanan ini air dibiarkan 
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untuk beberapa jam di tempatnya. Kemudian akan terjadi 

koagulasi dari zat-zat yang terdapat didalam air dan akhirnya 

terbentuk endapan. Air akan menjadi jernih karena partikel

partikel yang ada dalam air akan ikut mengendap. 

2. Pengolahan Air dengan Menyaring 

Penyaringan air secara sederhana dapat dilakukan dengan kerikil, 

ijuk dan pasir. Penyaringan pasir dengan teknologi tinggi 

dilakukan oleh PAM (Perusahaan Air Minum) yang hasilnya dapat 

dikonsumsi umum. 

3. Pengolahan Air dengan Menambahkan Zat Kimia 

Zat kimia yang digunakan dapat berupa 2 macam yakni zat kimia 

yang berfungsi untuk koagulasi dan akhirnya mempercepat 

pengendapan (misalnya tawas). Zat kimia yang kedua adalah 

berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang ada didalam air, 

misalnya klor (CI). 

4. Pengolahan Air dengan Mengalirkan Udara 

Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan rasa serta bau 

yang tidak enak, menghilangkan gas-gas yang tak diperlukan, 

misalnya C02 dan juga menaikkan derajat keasaman air. 
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5.2.2. Studi Preseden 

Pearl River Tower 

Lokasi: persimpangan Jalan Jinsui, Guangzhou, Cina. 

Arsitek: Gordon Gill. 

Konstruksi: 8 September 2006 - 2011 

Fungsi: Kantor dan konfersi China National Tobacco Corporation. 

Ketinggian: 310 meter dengan 71 lantai. 

Luas Lantai: 212.165 m2
. 

Bangunan ini dirancangan dengan konservasi energi, dengan 

menggunakan turbin angin dan sel surya. 

(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/PearLRiver_ Tower) 

Wind Turbine Generators 

Gambar 5.17. Turbin Angin 
Sumber: 

http://www.sincerelysustainable.com/buildings/c 
om m ercial/pearl-river -tower -to-be-one-of -the

most-energy-efficient-skyscrapers-in-the-world 

Gambar 5.18. Sistem Kerja Turbin Angin 
Sumber: 

http://www.architetturaedesign.it/index. php 
12007/04/06/pearl-river -tower -g rattacielo

sostenibile-energia-rinnovabile. htm 
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Gambar 5.19. Eksterior Pear1 Tower 
Sumber: 

http://en.wikipedia.org/wikilPearLRiver_Tower 

Keterangan potongan: 

1. Turbin angin. 

2. Business club. 

3. Operable skylight. 

4. Lantai tipikal kantor. 

5. Lobby. 

6. Meeting room. 

7. Parkir. 

8. Cafeteria. 

9. Double decker elevator. 
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Gambar 5.20. Potongan Pearl Tower 
Sumber: 

http://archrecord.construction.com/featu 
res/archives/0612casestudy-1 .asp 
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Perpustakaan Universitas Indonesia 

Lokasi: Universitas Indonesia 

Luas Bangunan: 30000m2 

Jumlah Lantai: 8 lantai. 

Bangunan perpustakaan yang akan menjadi iconic atau landmark ini, 

mempunyai konsep sustainable building yang ramah lingkungan (eco 

friendly), bahwa kebutuhan energi menggunakan sumber energi 

terbarukan, yakni energi matahari (solar energy), maka nantinya di dalam 

gedung tidak diperbolehkan menggunakan plastik dalam bentuk apa pun. 

Nanti semua kebutuhan plastik akan diganti dengan kertas atau bahan 

lain. Bangunan ini juga didesain bebas asap rokok, hemat listrik, air dan 

kertas. (Sumber: http://ismiy.wordpress.com/201 011 0120Ibangunan-arsitektur-ramah

Iingkungan-41) 

Perpustakaan ini mampu menampung sekitar 10.000 orang pengunjung 

dalam waktu bersamaan atau sekitar 20.000 orang per hari. Koleksi buku 

di dalamnya akan menampung 3-5 juta judul buku. Sistem IT mutakhir 

juga akan melengkapi perpustakaan tersebut sehingga memungkinkan 

pengunjung leluasa menikmati sumber informasi elektronik seperti e-book, 

e-journal dan lain-lain. (Sumber: http://ismiy.wordpress.comI2010110120Ibangunan-

arsitektur-ramah-lingkungan-41) , 
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Gambar 5.21. Perancangan Eksterior Perpustakaan UI Gambar 5.22. Site Plan 
Perpustakaan UI 

Sumber: htlp:llismiy.wordpress.com/201 0/1 0/20/bangunan-arsitektur-ramah
Iingkungan-4 

Konstruksi: 

Gambar 5.23. Proses Pembangunan Perpustakaan UI 
Sumber: 

http://rangeradith.wordpress.com/2010/02/06/proyek
pembuatan-perpustakaan-uil 

• Model bangunan mengambil sisi danau sebagai orientasi 

perancangan. Penggunaan bukit buatan sebagai potensi pemanfaatan 

atap untuk fungsi penghijauan. Sedangkan pencahayaan alami 

dilakukan melalui beberapa skylight. 

• Oi punggung bukit bangunan di timbun tanah dan ditanami rerumputan 

yang berguna sebagai pendingin suhu ruangan yang ada didalamnya, 

hingga dapat mereduksi fungsi alat pendingin udara sampai 15 persen. 
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o Interior bangunannya didesain terbuka dan menyambung antara satu 

ruang dan ruang yang lain melalui sistem void. Dengan begitu, 

penggunaan sirkulasi udara alami menjadi maksimal. 

• Penggunaan energi matahari dilakukan melalui solar cell yang 

dipasang di atap bangunan. 

• Guna memenuhi standar ramah lingkungan, bangunan juga dilengkapi 

sistem pengolahan limbah. Karena itu, air buangan toilet dapat 

digunakan untuk menyiram di punggung bangunan. Dengan diproses 

terlebih dahulu melalui pengolahan limbah atau sewage treatment 

plant (STP). 

• Terdiri delapan lantai, masing-masing lantai memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

o Lantai dasar berisi pusat kegiatan dan bisnis mahasiswa yang 

terdiri toko buku, toko cenderamata, ruang internet, serta ruang 

musik dan TV. Ada juga restoran dan kafe, pusat kebugaran, ruang 

pertemuan, ruang pameran, dan bank. 

o Lantai 2 hingga 6 akan dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, 

ruang pelayanan umum dan koleksi , ruang baca, ruang teknologi 

informasi, serta unit pelayanan teknis. 

o Sedangkan di lantai 7 terdapat ruang sidang dan ruang diskusi. 

Gedung perpustakaan juga dilengkapi plaza dan ruang pertemuan 

yang menjorok ke danau. 

• Gedung akan menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. 

(Sumber: http://ismiy.wordpress.com/201 0/1 0/20lbangunan-arsifektur-ramah-lingkungan-4) 
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Finishing Bahan Bangunan 

~ Interior menggunakan batu paliman palemo. 

~ Eksterior bangunan tersebut menggunakan batu alam andesit. 

(Sumber: http://ismiy.wordpress.coml201 011 OI20Ibangunan-arsifektur-ramah-Jingkungan-4) 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan teori sistem teknologi energi terbarukan untuk solusi 

pengehematan energi di bangunan kondotel ini antara lain: 

1. Solar Panel. 

Solar panel berfungsi menghasilkan energi listrik dari sinar matahari 

yang dapat digunakan untuk keperluan pencahayaan dan peralatan 

elektronik. 

2. Solar Heating Water. 

Solar heating water berfungsi menghasilkan air panas dengan bantuan 

panas matahari. Air panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

keperluan mandi. 

3. Bio Septic 

Bio septic berfungsi sebagai septic tank yang dapat mengubah kotoran 

manusia menjadi biogas dan pupuk. Biogas yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk keperluan memasak atau bahan bakar genset. 

4. Pengolahan air hujan. 

Pengolahan air hujan dengan cara menyaring air hujan dengan ijuk, 

pasir dan kerikil. Kemudian ditampung dalam bak penampungan dan 

diberikan tawas untuk mempercepat pengendapan. Untuk membunuh 
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kuman dapat ditambahkan chlar. Air bersih yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk keperluan mandi dan cuci. 
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