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KAJIAN TEORI 

5.1 . Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Sport Centre ini menggunakan penekanan desain arsitektur hijau (green 

architecture). Berikut ini penjelasan teori mengenai arsitektur hijau: 

• Definisi Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

Gambar 149. Bangunan Arsitektur Hijau 
(Sumber:http://www.rudydewanto.com!2011!01! 

arsitektur-hiiau.html) 

Arsitektur hijau adalah suatu pendekatan perencanaan 

bangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh 

membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk 

pemahaman dasar arsitektur hijau yang berkelanjutan, meliputi di 

antaranya lansekap, interior, dan segi arsitekturnya menjadi satu 

kesatuan. Dalam contoh kecil, arsitektur hijau bisa juga diterapkan di 

sekitar lingkungan kita. 

Misalnya, dalam perhitungan kasar, jika luas rumah adalah 100 

meter persegi, dengan pemakaian lahan untuk bangunan adalah 60 

meter persegi, maka sisa 40 meter persegi lahan hijau, Jadi 
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komposisinya adalah 60:40. Selain itu membuat atap dan dinding 

menjadi konsep roof garden dan green wall. Dinding bukan sekadar 

beton atau batu alam, melainkan dapat ditumbuhi tanaman merambat. 

Selain itu, tujuan pokok arsitektur hijau adalah menciptakan eco 

desain, arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami, dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Selain itu, arsitektur hijau diterapkan dengan meningkatkan 

efisiensi pemakaian energi, air dan pemakaian bahan-bahan yang 

mereduksi dampak bangunan terhadap kesehatan. Arsitektur hijau 

juga dapat direncanakan melalui tata letak, konstruksi, operasi dan 

pemeliharaan bangunan. 

(Sumber: http://www.rudydewanto.com/2011/01/arsitektur-hijau.html) 

Dalam hal estetika, Arsitektur Bangunan hijau terletak pada 

filosofi merancang bangunan yang harmonis dengan sifat-sifat dan 

sumber alam yang ada di sekelilingnya. Penggunaan bahan bang un an 

yang dikembangkan dari bahan alam dan bahan bangunan yang dapat 

diperbaharui. 

Dari segi interior, arsitektur hijau mensyaratkan dekorasi dan 

perabotan tidak perlu berlebihan, saniter lebih baik, dapur bersih, 

desain hemat energi, kemudahan air bersih, luas dan jumlah ruang 

sesuai kebutuhan, bahan bangunan berkualitas dan konstruksi lebih 

kuat, serta saluran air bersih. Untuk mengatasi limbah sampah, lubang 

biopori dapat menjadi solusi. 

(Sumber:http://kamissore.blogspot.com/2011/02/merancang-konsep-arsitektur

hijau.html) 
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• Penekanan Arsitektur Hijau (Green Architecture) 

Gambar 150. Arsitektur Hijau 
(Sumber:http://harum.usertips.net/rumah-mungil-yang

sehat/konsep-arsitektur-hijau-untuk-desain-rumah-dan-interior) 

'Green' dapat diinterpretasikan sebagai sustainable 

(berkelanjutan), earthfriendly (ramah lingkungan), dan high 

performance building (bangunan dengan performa sang at baik). 

Ukuran 'green' ditentukan oleh berbagai faktor, dimana terdapat 

peringkat yang merujuk pada kesadaran untuk menjadi lebih hijau. 

Indikasi arsitektur disebut sebagai 'green' jika dikaitkan dengan 

praktek arsitektur antara lain penggunaan renewable resources 

(sumber-sumber yang dapat diperbaharui, passive-active solar 

photovoltaic (sel surya pembangkit listrik), teknik menggunakan 

tanaman untuk atap, taman tadah hujan, menggunakan kerikil yang 

dipadatkan untuk area perkerasan, dan sebagainya. 

Konsep 'green' juga bisa diaplikasikan pada pengurangan 

penggunaan energi (misalnya energi listrik), low energy house dan 

zero energy building dengan memaksimalkan penutup bangunan 

(building envelope). Penggunaan energi terbarukan seperti energi 

matahari, air, biomass, dan pengolahan limbah menjadi energi juga 

patut diperhitungkan. Arsitektur hijau tentunya lebih dari sekedar 
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menanam rumput atau menambah tanaman lebih banyak di sebuah 

bangunan, tapi juga lebih luas dari itu, misalnya memberdayakan 

arsitektur atau bangunan agar lebih bermanfaat bagi lingkungan, 

menciptakan ruang-ruang publik baru, menciptakan alat 

pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. 

(Sumber: http://harum.usertips.netlru mah-mungil-yang-sehatlkonsep-arsitektur -hijau

untuk-desain-rumah-dan-interior) 

Sifat - sifat pada bangunan berkonsep green architecture. 

a. Sustainable ( Berkelanjutan ). 

Yang berarti bangunan green architecture tetap bertahan dan 

berfungsi seiring zaman, konsisten terhadap konsepnya yang 

menyatu dengan alam tanpa adanya perubahan - perubuhan yang 

signifikan tanpa merusak alam sekitar. 

b. Earthfriendly ( Ramah lingkungan ). 

Suatu bangunan belum bisa dianggap sebagai bangunan berkonsep 

green architecture apabila bangunan tersebut tidak bersifat ramah 

lingkungan. Maksud tidak bersifat ramah terhadap lingkungan disini 

tidak hanya dalam perusakkan terhadap lingkungan. Tetapi juga 

menyangkut masalah pemakaian energi.Oleh karena itu bangunan 

berkonsep green architecture mempunyai sifat ramah terhadap 

lingkungan sekitar, energi dan aspek - aspek pendukung lainnya. 

c. High performance building. 

Bangunan berkonsep green architecture mempunyai satu sifat yang 

tidak kalah pentingnya dengan sifat - sifat lainnya. Sifat ini adalah 

"High performance building". Salah satu fungsinya ialah untuk 

meminimaliskan penggunaan energi dengan memenfaatkan energi 
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yang berasal dari alam (Energy of nature) dan dengan dipadukan 

dengan teknologi tinggi (High technology performance). Contohnya: 

1. Penggunaan panel surya (Solar cell) untuk memanfaatkan energi 

panas matahari sebagai sumber pembangkit tenaga listrik 

rumahan. 

2. Penggunaan material-material yang dapat di daur ulang, 

penggunaan konstruksi-konstruksi maupun bentuk fisik dan fasad 

bangunan tersebut yang dapat mendukung konsep green 

architecture. 

(Sumber: http://hardi91.wordpress.com/2010104/08/1721) 

• Penerapan Arsitektur Hijau (Green Architecture), Renovasi Hijau 

Renovasi hijau adalah sebuah proses renovasi bangunan yang 

menerapkan prinsip-prinsip arsitektur hijau dan mempergunakan 

material hijau dalam proses pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam renovasi sebuah bangunan yang tetap 

memperhatikan prinsip-prinsip arsitektur hijau (green acrchitecture) 

diantaranya yaitu: 

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: 

Mendesain bangunan harus berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi 

tapak kita, dan sumber energi yang ada. 
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c. Minimizing new resources : 

Mendesain 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 negatif bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni 

bangunan tersebut I Respect for site: 

Bangunan yang akan dibangun, nantinya jangan sampai merusak 

kondisi tapak aslinya ( tidak merusak lingkungan yang ada ). 

e. Merespon keadaan tapak dari bangunan I Respect for user: 

Dalam merancang bangunan harus memperhatikan semua 

pengguna 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. 

(Sumber: http://hardi91 .wordpress.com/201 0104/08/1721) 

g. Penggunaan zat-zat kimia tidak berbahaya yang terkandung pada 

bahan-bahan konstruksi bangunan. Misalnya, dengan menggunakan 

cat rendah VOC (Volatile Organic Compound), water-based 

polyurethane sebagai finishing lantai, penggunaan gas semprot 

(krypton) sebagai insulasi 

h. Penggunaan material, peralatan dan perlengkapan yang mendukung 

kualitas lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran terhadap 

lingkungan Dalam pembangunan sebuah bangunan baik itu renovasi 
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maupun bangunan dan perlu ditekankan dan penerapan agar pada 

renovasi bangunan pencemaran diminimalisasi 

(Sumber:http://rizkilesus.wordpress.com/201 O/12109/reovasi-hijau-penerapan

arsitektur-hijaul) 

Daripada mengganti material yang lama dan tidak terpakai 

dengan material lama yang sudah kurang berfungsi dan diganti dengan 

material baru, ada baiknya material lama tersebut diperbaiki .Konsep 

ini dapat diterapkan juga pad a bangunan . Lebih baik memperbaiki dan 

merebovasi bangunan daripada menghancurkannya. Dengan konsep 

seperti ini, proses renovasi dianggap mendukung prinsip 'green 

architecture' yang dalam hal ini standar renovasi hijau dijadikan acun 

oleh Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 

Jika perbaikan I renovasi tidak dapat dilakukan, maka 

penggantian dengan material baru tidak dapat dihindarkan .Oleh 

karena itu, untuk penggunaan material ramah Iingkungan dapat 

digunakan material -material yang masih layak pakai dari bangunan 

lama seperti penggunaan lantai kayu pada bangunan baru yang pad a 

kondisi layak. 

Material ramah lingkungan yang dapat digunakan , yaitu 

material yang aman dari zat-zat kimia . Material yang tidak 

m,engandung zat berbahaya , juga material terbaharukan.material 

tersebut dapat diperoleh dengan merujuk kepada proses 

pembuatannya.Material tersebut dapat disebut material hijau jika 

dalam prosesnya tidak menggunakan material yang dapat mencemari 

lingkungan. 
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(Sumber: http://rizkilesus.wordpress.com/20 1 O/12/09/reovasi-hijau-penerapan-

arsitektur-hijau/) 

5.1.2. Studi Preseden 

Venice Sport Centre 

Gambar 151. Venice Sport Centre 
(Sumber:http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fus 

eaction=wanappln. projectview&uploadjd=12523) 

Bangunan Venice Sport Centre ini merupakann salah satu contoh 

bangunan yang menerapkan gaya arsitektur hijau (green architecture). Oi 

mana, bangunan ini seolah-olah tumbuh dari taman dengan 

menggunakan green roof (atap hijau) sehingga terlihat menyatu dengan 

alam yang ada di sekitarnya. Selain itu prinsip hemat energi juga 

diterapkan pada bangunan ini dengan menerapkan sistem pengkondisian 

udara yang baik yaitu atap dirancang untuk menangkap angin dari segala 

arah dan membawanya ke dalam bangunan melalui serangkaian aliran 

udara eksternal dengan menggunakan baling-baling dan kontrol sistem 

peredam yang mengatur laju aliran. Bersamaan dengan proses tersebut, 
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kemudian udara internal naik dan keluar melalui rute yang sarna sebagai 

bentuk perpindahan ventilasi. 

(Sumber: http://www.architecturetoday.co.ukl?p=2082) 

Oi sam ping itu, bangunan sport centre ini juga menggunakan 

sistem teknologi yang berkelanjutan sehingga dapat menghemat 

konsumsi energi pada bangunan. Bangunan respons yang baik dengan 

agenda keberlanjutan. Terutama melalui keragaman hayati dan efisiensi 

energi dibantu oleh atap hijau dan melindungi bumi. 

Bangunan sport centre ini berlokasi di Crompton Road, London 

dan memiliki luas yaitu sekitar 2700 m2
. Sasaran dari Venice Sport 

Centre ini yaitu untuk mewadahi kegiatan olahraga daerah setempat 

terutama sekolah-sekolah. 01 dalam sport centre ini juga terdapat ruang 

fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan olahraga 

di dalamnya dan dapat disewakan untuk umum. 

(Sumber:http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.project 

view&upload_id=12523) 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Oesain 

• Penerapan Roof Garden pada bangunan Sport Centre 

Gambar 152. Roof Garden 
(Sumber:http://ariestiaayou .wordpress 

.com/roof-garden/) 

Roof garden diterapkan pada lantai atas bangunan dengan prinsip 

hampir sarna dengan konsep penanaman di dalam pot. Namun, skala 

186 



medianya agak lebih besar karena berkaitan dengan bangunan yang 

ada. Dalam menerapkan roof garden, dasar lantai yang akan dijadikan 

taman terlebih dulu dilapisi dengan lapisan waterproof. Selanjutnya 

baru di atas lapisan tadi diisi tanah yang akan menjadi media untuk 

menanam berbagai tanaman. Tujuan pelapisan waterproof tadi supaya 

air dari tanah tadi tidak tembus masuk ke lapisan beton atau dak lantai 

atas. 

(Sumber: http://ariestiaayou.wordpress.com/roof-gardenl) 
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Gambar 153. Struktur Dasar Taman Atap 
(Sumber:http://www.sementigaroda.comlfilesl 

TAMAN%20ATAP.pdf) 

Fungsi dari Roof Garden yaitu: 

1. Mengurangi tingkat polusi udara, vegetasi pada taman atap mampu 

merubah polutan di udara menjadi senyawa tidak berbahaya melalui 

proses reoksigenasi; taman atap juga berperan dalam menstabilkan 

jumlah gas rumah kaca (karbon dioksida) di atmosfir kota sehingga 

dapat menekan efek rumah kaca. 

2. Menurunkan suhu udara, keberadaan taman atap dapat mengurangi 

efek panas radiasi sinar matahari yang berasal dari dinding 

bangunan maupun dari tanah (heat island effect). Taman atap 

terbukti mampu menurunkan suhu kota sekitar 4,2 derajat Celcius. 
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Penelitian lain membuktikan taman atap mampu mendinginkan 

permukaan bangunan dari 58 derajat Celcius menjadi 31 derajat 

Celcius, dan menurunkan suhu dalam bangunan 3-4 derajat C lebih 

rendah dari suhu di luar bangunan. Tanaman di atap gedung dapat 

meredam radiasi sinar matahari hingga 80 persen. 

3. Konservasi air, taman atap dapat menyimpan sebagian air yang 

berasal dari air hujan sehingga menyediakan mekanisme evaporasi

transpirasi yang lebih efisien. Keberadaan taman atap akan 

memberi kesempatan lebih lama kepada air untuk meresap ke 

dalam tanah/media tanam. Sebagian dari air hujan tersebut 

diuapkan kembali oleh tanaman dan media tumbuh (tanah) dan 

sebagian lagi dialirkan melalui dasar media. Berkat jasa tanaman, 

taman atap mampu mengkonservasi dan menyerap air hujan sampai 

75 persen. Selanjutnya, air-air yang tersimpan ini dapat 

dimanfaatkan untuk menyiram kloset dalam gedung, menyiram 

tanaman atau mencuci kendaraan. 

4. Mengurangi polusi suaral kebisingan, komposisi vegetasi pada 

taman atap memiliki potensi yang baik dalam meredam kebisingan 

yang berasal dari luar bangunan (suara bising kendaraan bermotor 

atau aktivitas industri). Atap dengan berbagai jenis tanaman mampu 

mengurangi pantulan suara sampai 3 desibel (db) dan meredam 

suara sampai 8 db karena lapisan vegetasi efektif meredam 

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan transmisi; 

5. Menampilkan keindahan pada aspek bangunan (estetika), sama 

halnya dengan fungsi taman pada umumnya, taman atap (green 
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roof) menyediakan keindahan bagi aspek bangunan sehingga 

tampak lebih hidup, asri, dan nyaman. Beberapa taman atap di 

jepang dan Jerman menjadi tempat rekreasi keluarga; 

6. Meningkatkan kenaekaragaman hayati kota, taman atap dapat 

berfungsi sebagai habitat sekaligus penghubung bagi pergerakan 

organisme (wildlife) antar ruang hijau di kawasan perkotaan. 

(Sumber: http://wawansome.blogspot.com/2011/02/taman-atap-alternatif-ruang

terbuka.html) 

Roof garden merupakan solusi taman di atas atap, yang sekaligus 

berfungsi menurunkan tingkat panas yang meresap ke bangunan dan 

yang dipantulkan ke atmosfer. 

Pain-Pain Penting Membuat Roof Garden yaitu: 

1. Jalur Sirkulasi Air 

Membuat jalur saluran air resapan mengarah ke saluran utama air di 

bagian dasar roof garden. Hal ini penting untuk mencegah air 

meresap ke dinding, yang menyebabkan dinding menjadi becek. 

2. Struktur Penopang Roof Garden 

Pastikan struktur mampu menahan beban lebih akibat massa tanah 

pelapis roof garden. Biasanya roof garden membutuhkan semacam 

bak sedalam 30cm untuk lapisan tanah dan pendukungnya. 

3. Perawatan : Lakukan perawatan berkala atas tanah dan tanaman 

yang berada pada roof garden. Perawatan itu untuk menghindari 

kerusakan tanaman, serangan rayap, atau rembesan pada struktur 

beton. 

(Sumber: http://www.ideaonline.co.id/iDEAlTips/Berkebun/Poin-Penting-Membuat

Roof-Garden) 
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• Memanfaatkan potensi alam dan menambahkan vegetasi di sekitar 

bangunan 

Gambar 154. Taman 
(Sumber:http://errorwebdevlopment.word 

press. com/kembar -jaya-suryanal) 

Konsep Green Architecture juga diterapkan pada landscape bangunan 

dengan mengoptimalkan potensi alam yang terdapat di dalam maupun 

di luar tapak dan menambahkan vegetasi di sekitar bangunan dengan 

tujuan untuk memperbaiki iklim mikro dan juga mengatasi kendala 

polusi, kebisingan, dan radiasi matahari ke dalam bangunan. Selain itu 

juga menambah unsur estetika. Penambahan vegetasi diwujudkan 

dengan menerapkan konsep taman pada tapak. 

Tumbuhan dalam ekosistem berperan sebagai produsen pertama yang 

mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk 

lainnya dan mengubah C02 menjadi 02 dalam proses fotosintesis. 

Sehingga dengan meningkatkan penghijauan di perkotaan berarti 

dapat mengurangi C02 atau polutan lainnya yang berperan terjadinya 

efek rumah kaca atau gangguan iklim. Di sam ping vegetasi berperan 

dalam kehidupan dan kesehatan lingkungan secara fisik, juga berperan 

estetika serta kesehatan jiwa. Mengingat pentingnya peranan vegetasi 

ini terutama di perkotaan untuk menangani krisis lingkungan maka 
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diperlukan perencanaan dan penanaman vegetasi untuk penghijauan 

secara konseptual. 

(Sumber: http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/03/07/manfaat-hutan/) 

• Menerapkan Sumur Resapan 

Gambar 155. Sumur Resapan 
(Sumber:http://www.propertykita.com/micro 

~i+.o/I"\'!:Icic/f'!:lcjl i+~c h+rY\I\ 

Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air 

berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai 

bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai 

tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau 

daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. 

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan 

dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi 

adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, 

perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta 

fasilitas umum lainnya. 

Manfaat sumur resapan adalah: 

1. Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah I 

mengurangi terjadinya banjir dan genangan air. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah. 

3. Mengurangi erosi dan sedimentasi 
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4. Mengurangi / menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan 

dengan kawasan pantai 

5. Mencegah penurunan tanah (land subsidance) 

6. Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. 

(Sumber: http://bebasbanjir2025.wordpress.com/teknologi-pengendalian-

banjirlsumur-resapanl) 

Gambar 156. Sistem Sumur Resapan 
(Sumber:http://bebasbanjir2025.wordpress.com/ 
teknologi-pengendalian-banjirlsumur-resapanl) 

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: 

1. Sumur resapan air hujan ditempatkan pada lahan yang relatif datar; 

2. Air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan tidak 

tercemar; 

3. Penetapan sumur resapan air hujan harus mempertimbangkan 

keamanan bangunan sekitarnya; 

4. Harus memperhatikan peraturan daerah setempat; 

5. Hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui Instansi 

yang berwenang. 

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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1. Ke dalam air tanah minimum 1,50 m pada musim hujan; 

2. Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai 

permebilitas tanah ;;;: 2,0 em/jam. 

3. Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan 

adalah: terhadap sumur air bersih 3 meter, sumur resapan tangki 

septik 5 meter dan terhadap pondasi bangunan 1 meter. 

(Sumber: http://bebasbanjir202S.wordpress.com/teknologi-pengendalian

banjirlsumur -resapanl) 

SpesffikasiSumurResapan 

Sumur resapan dapat dibuat oleh tukang pembuat sumur gali 

berpengalaman dengan memperhatikan persyaratan teknis tersebut 

dan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Penutup Sumur 

Untuk penutup sumur dapat dipilih beragam bahan diantaranya : 

• Pel at beton bertulang tebal 10 em dieampur dengan satu bagian 

semen, dua bagian pasir, dan tiga bagian kerikil. 

• Pelat beton tidak bertulang tebal 10 em dengan eampuran 

perbandingan yang sama, berbentuk eubung dan tidak di beri 

beban di atasnya atau, 

• Feroeement (setebal 10 em). 

2. Dinding sumur bagian atas dan bawah 

Untuk dinding sumur dapat digunakan bis beton. Dinding sumur 

bagian atas dapat menggunakan batu bata merah, batako, 

eampuran satu bagian semen, empat bagian pasir, diplester dan di 

aei semen. 
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3. Pengisi Sumur 

Pengisi sumur dapat berupa batu peeah ukuran 10-20 em, peeahan 

bata merah ukuran 5-10 em, ijuk, serta arang. Peeahan batu 

tersebut disusun berongga. 

4. Saluran air hujan 

Dapat digunakan pipa PVC berdiameter 110 mm, pipa beton 

berdiameter 200 mm, dan pipa beton setengah Iingkaran 

berdiameter 200 mm. 

(Sumber:http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article& 

id=2466%3Amembuat-sumur-resapan-di-pekarangan-rumah&catid=79%3Ainfo-

ringan&ltemid=96&lang=en) 
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POTO NGAN SAMPING 

Gambar 157. Potongan Sumur Resapan 
(Sumber: http://kibagus-homedesign.blogspot.com/2009/12/sumur-resapan.html) 

• Menerapkan Lubang Resapan Biopori 

Gambar 158. Lubang Resapan Biopori 
(Sumber:http://www.rudydewanto.com/2011/01/arsit 

ektur-hijau.html) 
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Salah satu alternatif pengolahan air hujan adalah menggunakan 

lubang resapan biopori. Biopori adalah pori~pori berbentuk lubang 

(terowongan kecil) yang dibuat oleh aktifitas fauna tanah atau akar 

tanaman. Kehadiran terowongan/lubang~lubang biopori kecil tersebut 

secara lang sung akan menambah bidang resapan air. 

Selain memperbesar bidang resapan melalui aktivitas organisme 

tanah, lubang resapan biopori juga dapat mengubah sampah organik 

menjadi kompos. Lubang resapan biopori "diaktifkan" dengan 

memberikan sampah organik didalamnya. 

(Sumber: http://www.rudydewanto.com/2011/01/arsitektur-hijau .html) 

Fungsi dari Lubang Resapan Biopori yaitu: 

1. Membantu meresapkan air hujan ke dalam tanah. 

Air hujan tidak harus dari talang atau saluran air yang masih bersih, 

akan tetapi air yang bercampur tanahpun dapat dimasukkan. 

2. Penyubur tanah. 

Sampah dedaunan, dari pada dibakar, akan lebih bagus dimasukkan 

dalam lubang ini, sehingga sampah daun akan busuk dan dapat 

menyuburkan tanah. Lubang akan lebih baik lagi bila dibuat di 

sekitar pohon buah, pohon peneduh, akan membantu menyuburkan 

tanaman. 

3. Mengurangi penumpukan sampah. 

Sampah rumah tangga (organik) dapat dimasukkan ke dalam 

lubang ini, sehingga mengurangi penumpukan sampah rumah 

tangga. 
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4. Terhindar berbagai jenis penyakit. 

Tumpukan sampah yang dibuang terbuka dan telah membusuk, 

akan mengundang berbagai penyakit dan penyebarnya seperti lalat. 

Bila sampah rumah tangga seperti sisa makan, sayuran atau 

dedaunan lain dimasukkan ke dalam lubang yang tertutup, akan 

mengurangi atau mencegah penyakit. 

5. Penghasil kompos. 

Sampah organik yang telah dimasukkan ke dalam lubang resapan 

ini, dapat diambil setelah 1-2 bulan, dapat dijadikan pupuk hijau 

(kompos). Kemudian kompos yang telah diambil, lubang dapat 

digunakan lagi untuk membuang sampah organik. 

6. Mengurangi genangan air. 

Biasanya di tanah lapang, seperti halaman rumah, lapangan bola 

atau fasilitas olehraga yang masih belum di semen, ada bebarapa 

tempat yang air sulit meresap. Biopori dapat dibuat di tempat 

tersebut dan membantu meresapkan air ke dalam tanah. 

(Sumber: http://www.wikimu.com/NewslDisplayNews.aspx?id=11602) 

• Tangki Fotokatalisis 

Sumber air alternatif yang paling potensial di Indonesia adalah air 

hujan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis 

yang kaya akan curah hujan. Setiap tahunnya, curah hujan di 

Indonesia dapat mencapai 2000-4000 mm. Sayangnya, ketika curah 

hujan di Indonesia cukup tinggi, masyarakat jarang sekali 

memanfaatkannya. Air hujan yang berlimpah ini lebih banyak terbuang 

sia-sia dibandingkan dimanfaatkan. 
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Sebenarnya, sudah ada masyarakat Indonesia yang memanfaatkan air 

hujan dengan cara menampung air hujan terlebih dahulu di dalam 

suatu bak penampungan. Namun, air hujan yang ditampung, biasanya 

hanya dimanfaatkan untuk keperluan mencuci saja bukan untuk mandi 

apalagi minum. 

Berdasarkan Kepmenkes No 907/Menkes/SKNI1I2002 tentang Syarat 

dan Pengawasan Kualitas Air Minum, air minum harus bebas dari 

komponen anorganik dan organik seperti bakteri, racun, limbah 

berbahaya, dan zat kimia. Saat ini, sudah banyak sekali teknologi yang 

dapat menghilangkan komponen anorganik yang terkandung dalam air, 

misalnya dengan filtrasi. Begitu juga dengan teknologi penghilangan 

komponen organik, seperti teknologi disinfeksi bakteri. 

Salah satu teknologi yang dapat mendisinfeksi bakteri adalah 

fotokatalisis. T eknologi ini merupakan teknologi terintegrasi yang 

melibatkan reaksi fotokimia oleh suatu katalis. Reaksi ini 

mengakibatkan dinding dan membran sel bakteri rusak, sehingga 

bakteri mati. Katalisnya disebut sebagai fotokatalis karena hanya akan 

aktif ketika terkena cahaya, termasuk cahaya matahari. Katalis yang 

digunakan, yaitu titanium oksida (Ti02), tergolong aman dan ramah 

lingkungan karena non toksik. Selain itu, karena menggunakan energi 

radiasi sinar matahari, fotokatalisis termasuk teknologi hemat energi. 

Dengan demikian, fotokatalisis merupakan teknologi yang cukup solutif 

untuk mendisinfeksi bakteri. 
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Gambar 159. Skema Sistem PengoJahan Air Hujan Menjadi Air Minum 
(Sumber: http://teknoJogi.kompasiana.com/terapan/201 0/05/27/potensi

pengoJahan-air-hujan-menjadi-air-minum-di-indonesial) 

Kesimpulannya, jika kita mengombinasikan teknologi filtrasi yang telah 

ada dengan teknologi fotokatalisis, air hujan yang selama ini jarang kita 

manfaatkan dapat kita olah menjadi air siap minum. Kedua teknologi ini 

merupakan teknologi yang sangat potensial untuk menyelesaikan 

masalah yang terkait dengan ketahanan air nasional secara 

komprehensif. 

(Sumber: http://teknoJogi.kompasiana .com/terapan/20 1 0/05/27/potensi-pengoJahan-

air-hujan-menjadi-air-minum-di-indonesial) 

• Pengolahan Sampah 

Sampah dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah 

anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos sedangkan 

sampah anorganik dikumpulkan kemudian dipilih untuk yang bisa 

diolah dan tidak bisa diolah. Sampah anorganik yang bisa diolah dapat 

didaur ulang menjadi bahan baku serta menghasilkan energi listrik, 

sedangkan sampah anorganik yang tidak bisa diolah akan masuk ke 

dalam penimbunan sampah atau disalurkan ke TPA. 

(Sumber: Heinz Frick dan Tri Hesti MuJyani. 2006:149) 
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Manfaat pengelolaan sampah: 

1. Penghematan sumber daya alam 

2. Penghematan energi 

3. Penghematan lahan TPA 

4. Lingkungan asri (bersih, sehat, nyaman) 

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wikilPengelolaan_sampah) 

Di negara negara maju seperti Denmark, Swis, Amerika dan Prancis. 

Mereka telah memaksimalkan proses pengolahan sampah. Tidak 

hanya mengatasi bau busuk saja tapi sudah mengubah sampah -

sampah ini menjadi energi listrik. Khusus di Denmark 54 persen 

sampah diubah menjadi energi listrik. 

Teknologi pengolahan sampah ini untuk menjadi energi listrik pada 

prinsinya sangat sederhana sekali yaitu: 

- Sampah dibakar sehingga menghasilkan panas (proses konversi 

thermal) 

Panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk mengubah air 

menjadi uap dengan bantuan boiler 

Uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah turbin 

- Turbin dihubungkan ke generator dengan bantuan poros 

- Generator menghasilkan listrik 

Teknologi pengolahan sampah ini memang lebih menguntungkan dari 

pembangkit listrik lainnya. Sebagai ilustrasi: 100.000 ton sampah 

sebanding dengan 10.000 ton batu bara. Selain mengatasi masalah 

polusi bisa juga untuk menghasilkan energi berbahan bahan bakar 

gratis juga bisa menghemat devisa. 
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(Sumber:http://sanitasi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=341 :car 

a-mengubah-sampah-menjadi-energi-listrik&catid=55: berita& Itemid= 125) 

Perhitungan energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah: 

1 ton sampah dapat menghasilkan 18 sampai 30 kW 

1 ton = 1000 kg 

1 kW = 1000 Watt 

1000 kg sampah menghasilkan 18000 Watt 

1 kg sampah menghasilkan18 Watt 

Sehingga dapat disimpulkan 1 kg sampah dapat menghasilkan energi 

listrik sebesar 18 Watt 

(Sumber: http://www.scribd.com/doc/21967510/BAB-II) 

Berikut ini proses pengolahan sampah anorganik menjadi energi listrik 

yaitu: 

1. Pengumpulan dan Pembakaran Sampah: 

Gambar 160. Pembakaran Sampah 
(Sumber:http://r1 chardevans.blogspot. 
com/2009/01/all-about-samoah.htmn 

Sampah dikumpulkan dengan menggunakan truk dan selanjutnya 

dimasukkan ke dalam bunker. Kemudian secara bertahap sampah-

sampah tersebut dipindahkan dengan menggunakan crane untuk 

dimasukkan ke dalam pengumpan tungku pembakaran/insinerasi 

(furnace). Suhu tungku pembakaran sekitar 1000 derajat Celcius. 

Untuk menjaga kontinyuitas proses pembakaran, udara dialirkan 
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dari bawah. Oalam proses ini dimungkinkan pembakaran tanpa 

membutuhkan bahan bakar selain sampah itu sendiri. Bahan bakar 

minyak hanya digunakan pada saat proses awal. 

Semua bahan yang dapat terbakar dibakar dengan mengalirkannya 

menuju bagian bawah tungku pembakaran. Sisa pembakaran yang 

berupa batu, logam, gelas, bahan lain yang tidak bisa terbakar 

disebut slag. Sekitar 15-20% dari sampah rumah tangga akan tetap 

berupa slag. Slag tersebut kemudian diangkut menuju tempat 

penimbunan sampah setelah logam yang terkandung di dalamnya 

dipisahkan untuk didaur ulang. 

2. Produksi Uap Panas dan Listrik: 

Gambar 161 . Produksi Listrik 
(Sumber:http://r1 chardevans.blogspot. 
com/2009/0 1/alJ-about-samoah. htm!) 

Gas yang dihasilkan dari pembakaran tungku naik menuju boiler. 

Uap panas dihasilkan dengan mensirkulasikan air melalui boiler 

tersebut. Uap dalam boiler mencapai suhu 400 derajat Celcius 

dengan tekanan 40 bar, atau setara dengan 40 kali tekanan normal 

atmosfer. 

Uap bertekanan tinggi tersebut di ekspansikan melalui turbin untuk 

memutar generator yang menghasilkan listrik.Setelah melalui turbin 

uap panas tersebut dialirkan menuju kondensator. Oi dalam 
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Air Hujan 

kondesator uap tersebut berubah kembali menjadi air dengan 

mengalirkan air ding in dari luar. Oi negara-negara beriklim dingin air 

pendingin kondensor ini dimanfaatkan sebagai pemanas rumah. 

(Sumber: http://r1chardevans.blogspot.com/2009/01/all-about-sampah.html) 

Skema Pengolahan Air Hujan-Air Limbah-Sampah 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Dari kajian studi banding terdapat beberapa permasalahan yang terdapat 

di dalam sport centre, salah satu permasalahan yang paling dominan 

yaitu "Kenyamanan Thermal dalam Bangunan Olahraga". 

• Definisi Kenyamanan Thermal 

Kenyamanan thermal adalah suatu kondisi thermal yang dirasakan 

oleh manusia bukan oleh benda, binatang, dan arsitektur, tetapi 

dikondisikan oleh lingkungan dan benda-benda di sekitar arsitekturnya. 

(Sumber:http://dahlanforum.wordpress.com/2009/07/20/kenyamanan-thermall) 

Aspek kenyamanan thermal untuk perencanaan lingkungan binaan 

mencakup: 

1. Eksterior bangunan 

2. Interior 

3. Selubung bangunan 

Perencanaan terhadap masing-masing cakupan di atas berkaitan 

dengan bentuk bangunan, seperti: ketinggian lantai bangunan, bentuk 

massa dan dimensi bangunan. 

Perencanaan untuk Bangunan Satu Lantai Eksterior Bangunan 

~ Eksterior Bangunan 

Gubahan massa bangunan, merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan dalam perencanaan. Gubahan massa sendiri 

dipengaruhi oleh: 

- Bentuk bangunan 

- Jarak bangunan 
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- Ketinggian bangunan 

- Kondisi bangunan di sekitarnya 

- Vegetasi (penutup tanah, perdu, pohon, dan lain-lain) 

- Bentang alam (danau, sungai, tebing, bukit, dan jurang) 

- Kondisi iklim mikro 

- Perkerasan tanah. 

Gubahan massa bangunan bertujuan untuk: 

- Mengendalikan radiasi matahari 

- Mengendalikan angin dan kelembaban. 

Pada bangunan satu lantai, udara yang masuk adalah udara 

lembab yang menimbulkan dan meningkatkan kelembaban udara 

dalam ruangan. Penambahan vegetasi pada ruang luar harus 

diperhitungkan supaya pengaliran udara ke dalam bangunan dapat 

berfungsi. 

~ Interior Bangunan 

Pada siang hari terjadi proses pemanasan, dan pada malam hari 

terjadi pelepasan panas (pendinginan). Proses pendinginan secara 

berantai (melalui fase-fase) pad a bangunan satu lantai tetap efektif, 

tapi tidak untuk bangunan berlantai banyak. Massa udara 

menghambat radiasi dan konduksi, digantikan dengan konveksi. 

Kondisi ini disebut dengan efek termos. Jadi, semakin banyak 

udara akan menguntungkan. 

~ Selubung Bangunan 

Aspek interior, eksterior dan selubung bangunan dapat saling 

mempengaruhi dalam perencanaan bangunan. Untuk memperoleh 
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kenyamanan, bangunan yang mempunyai ruang kecil-kecil akan 

mempunyai dinding yang tebalnya berbeda dengan bangunan yang 

mempunyai ruang-ruang yang besar . 

• Teori Kenyamanan Thermal 

OT : Operational Temperature, yaitu temperatur di luar bangunan, 

campuran antara panas sinar matahari dan suhu udara 

ET : Effective Temperature, yaitu temperatur di dalam bangunan. 

ET tidak dipengaruhi oleh sinar matahari, tapi oleh jumlah uap air 

yang terkandung di udara. ET akan efektif jika kelembaban 

terkontrol serendah mungkin sehingga suhu tubuh bisa turun 

karena penguapan lancar. 

CET: merupakan koreksi terhadap ET, karena ET lebih banyak 

melibatkan faktor iklim, untuk bangunan bertingkat. 

• Manusia dan Kenyamanan Termal 

Agar manusia survive maka keseimbangan panas (thermal balance) 

harus terjaga baik, yang artinya heat loss (panas yang hilang) harus 

sama dengan heat production (panas yang dihasilkan) dari tubuh. 

Thermal comfort dipengaruhi oleh dua faktor: 

1. Faktor fisik (physical environment) 

- suhu udara 

- kelembaban relatif 

- kecepatan angin 

2. Faktor non fisik (non physical environment) 

- jenis kelamin 

- umur atau usia 
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- pakaian yang dipakai 

- jenis aktivitas yang sedang dikerjakan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan ruang: 

1. Pergerakan udara 

2. Suhu udara 

3. Kelembaban udara 

4. Radiasi 

(Sumber:http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/24/teori-arsitektur-21) 

5.2.2. Studi Preseden 

• Loughborough University Pool 

. . ..~'"W":-=---=~-'-""""iO?15i= , 
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Gambar 162. Loughborough University Pool 
(Sumber:http://www.kimberleyswimmingciub.com/UsefullnformationlTrain 

ing/LoughboroughUniversity/tabid/96/0efault.aspx) 

Loughborough University Pool dijadikan sebagai studi preseden 

terhadap permasalahan dominan yaitu "Kenyamanan Termal dalam 

Gedung Olahraga" dengan alasan pemenuhan aspek kenyamanan 

termal pada bang un an Loughborough University Pool tergolong cukup 

baik. Di mana dinding dari bangunan ini sebagian besar didominasi 

dengan material kaca. Penggunaan material kaca pada bangunan ini 

ada 2 jenis yaitu menggunakan kaca transparan dan kaca buram. 

Penerapan kaca buram di bag ian dinding bang un an ini 

dimaksudkan untuk memantulkan cahaya matahari sehingga tidak 
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membuat ruangan menjadi panas. Sedangkan penggunaan material 

kaca aluminum sebagai bahan dinding bertujuan untuk memasukkan 

penerangan alami ke dalam bangunan dengan jumlah yang cukup 

sehingga dapat menghemat konsumen energi untuk pencahayaan 

buatan. 

Sistem penghawaan alami yang efektif juga diterapkan pada 

bangunan ini yaitu dengan menerapkan system cross ventilation 

(sistem ventilasi silang) dengan pemberian bukaan-bukaan jendela 

pada bagian atas dinding yang panjang agar panas yang ditimbulkan 

akibat sinar matahari dapat keluar melalui jendela dan tersapu oleh 

angin sehingga menunjang kenyamanan termal di dalam bangunan. 

(Sumber: http://www.hathaway-roofing.co.uk/project.asp?pid=25) 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

• Penerapan Green Roof dan Penambahan Vegetasi 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir suhu 

panas matahari masuk ke dalam bangunan yaitu dengan menerapkan 

green roof (atap tanaman) dan penambahan vegetasi di sekitar 

bangunan. Green Roof merupakan layer atau lapisan struktur 

konstruksi hijau yang terdiri dari media pertumbuhan/tanah dan media 

tanaman di atas sebuah bangunan. Dengan menerapkan green roof 

dapat mereduksi suhu panas yang masuk ke dalam bangunan dan 

menurunkan suhu udara sekitar 3-4 derajat Celcius lebih rendah dari 

suhu di luar bangunan. Pola ini juga dapat menghasilakan oksigen 

(02) dan menyerap gas polutan (C02 dan partikel debu) yang dapat 
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mengurangi efek rumah kaca dan gangguan kesehatan, sehingga 

dapat menunjang kenyamanan termal. 

(Sumber: http://aceh.tribunnews.com/news/printit/31531) 

• Penggunaan material kaca buram 

Pemanfaatan material kaca buram untuk memasukkan pencahayaan 

alami tanpa menghasilkan glare {silau} sehingga dapat menghemat 

komsumsi energi yang dikeluarkan untuk pencahayaan pada siang 

hari. Selain itu kaca buram juga berfungsi untuk memantulkan cahaya 

matahari sehingga tidak membuat ruangan menjadi panas. 

• Pengkondisian udara yang efektif dan efisien 

Pad a gedung olahraga, diperlukan bukaan-bukaan jendela yang 

panjang pad a bagian atas dindtng, dengan tnaksud panas yang 

ditimbulkan akibat sinar matahari dapat keluar melalui jendela dan 

tersapu oleh angin. 

• Penerapan Ruang dan Bahan Insulasi 

Ruang insulasi diterapkan dengan cara meninggikan atap dengan 

tujuan agar didapat ruang atap yang cukup luas untuk menampung 

panas. Luas ruang atap disesuaikan dengan waktu tampung panas 

terhadap hawa panas yang keluar dari ruang atap, sehingga panas 

tidak turun. 

Bahan insulasi diterapkan pada bagian atap dan dinding. Bahan 

insulasi atap yang digunakan yaitu Hilon Insulasi yang terbuat dari 

aluminium foil murni dilapisi dengan polyester, membuat produk ini 

sangat handal meredam panas dan suara. Sedangkan bahan insulasi 

dinding yang digunakan yaitu Polyfoam yang memiliki kelebihan yaitu 
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kuat menahan beban, mampu menahan air, mudah dibentuk, 

mempunyai berat relatif ringan, dan mempunyai ketahanan termal 

yang baik. 

• Perlindungan Bangunan 

Bahan-bahan isolator digunakan tidak hanya di bagian atap akan tetapi 

pada sebagian dinding dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya 

perambatan panas dari luar ruangan menuju ke dalam ruangan. 

Dengan begitu dapat meminimalkan panas yang masuk ke dalam 

ruangan. 

Selain itu juga menerapkan sun shading pada dinding luar dengan 

tujuan untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan. 

Skema Penerapan Kenyamanan Thermal dalam Sport Centre 
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