
aaH V. KAJIAN TEORI 

5.1 KAJIAN TEORI PENEKANAN DESAIN 

5.1.1 Tema 

Bioteknologi berkaitan dengan lingkungan dan teknologi, maka penekanan 

desain pada bangunan adalah: 

• Membuat bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan . 

• Membuat bangunan dengan teknologi modern. 

5.1.2 Design Accentuation 

1. Teknologi 

Dalam era globalisasi sekarang ini terlihat bahwa pendukung kemajuan suatu 

negara banyak ditentukan dengan keunggulan teknologi. Kondisi seperti ini 

mendorong setiap negara untuk memiliki keunggulan teknologi. 

Bioteknologi merupakan salah satu bidang yang terus dikembangkan di 

negara-negara maju di seluruh dunia, sedangkan negara-negara berkembang 

seperti Indonesia saat ini masih harus mengejar banyak ketinggalan. Salah 

satu yang dijanjikan oleh bioteknologi adalah sebuah produk masa depan. 

Maka untuk tema yang akan dipakai untuk proyek fasilitas penelitian 

bioteknologi adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemodernan, 

keinginan untuk mengekspos diri ke banyak orang, future oriented. Maka 

digunakanlah arsitektur high tech. High tech dalam arsitektur memiliki arti 

yang berbeda dengan high tech dalam industri.Dalam industri, high tech berarti 

elektronik, komputer, robot, dan lain sebagainya.Di dalam arsitektur, high tech 

merupakan sebuah style/gaya tertentu dari bangunan. 
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ni!!fi!~!§fi!;)tik arsitektur high tech: 

./ Material dari metal dan kaca 

./ Kejujuran ekspresi 

./ Mengutamakan pada pemakaian yang fleksibeJ. 

Tokoh arsitektur high tech: richard rogers, norman foster, nicholas grimshaw, 

michael hopkins. 

Jiwa dari sebuah jaman, menurut arsitek-arsitek high tech, terletak pada 

advance technology (teknologi maju). Kenapa kita harus memakai bata, 

mortar, beton, dan kayu, sementara kita dapat menggunakan material 

pabrikan seperti metal dan kaca yang tinggal dirangkai di tapak. 

Bangunan-bangunan high tech tampak seperti sebuah mesin.Mesin lebih dari 

sekedar metafora.Mesin-mesin biasanya diproduksi secara massal, dapat 

dipindahl dibongkar pasang, dan dibuat dari bahan-bahan sintetis seperti 

metal, kaca, dan plastik.Karakteristik-karakteristik ini menjadi titik-titik referensi 

dari arsitektur high tech. bangunan dapat saja tidak diproduksi massal namun 

bila dilihat dapat menimbulkan kesan tersebut atau terkesan ada pengulangan. 

Elemen-elemen yang biasanya ada pada bangunan high tech adalah: struktur 

baja yang kuat, permukaan yang halus dan kedap air, pipa-pipa yang 

terekspos dengan bebas dan ducticng udara. 

2. BIO 

Kesadaran akan efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca 

mengarahkan ke penggabungan prinsip-prinsip desain berkelanjutan yang 

ramah lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki 3 faktor utama: 

• Environmental sustainabi/ity 
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Y~itu pembangunan yang mempertahankan sumber daya alam agar 

bertahan lebih lama karena memungkinkan terjadinya keterpaduan 

antarekosistem, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya 

alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti iklim planet, keberagaman 

hayati, dan perindustrian. Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya 

alam telah mencapai taraf pengrusakan secara global, sehingga lambat 

tetapi pasti, bumi akan semakin kehilangan potensinya untuk mendukung 

kehidupan manusia, akibat dari berbagai eksploitasi terhadap alam 

tersebut. 

• Social sustain ability 

Yaitu pembangunan yang minimal mampu mempertahankan karakter dari 

keadaan sosial setempat. Namun, akan lebih baik lagi apabila 

pembangunan tersebut justru meningkatkan kualitas sosial yang telah ada. 

Setiap orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut, baik sebagai 

subjek maupun objek, haruslah mendapatkan perlakuan yang adil. Hal ini 

diperlukan agar tercipta suatu stabilitas sosial sehingga terbentuk budaya 

yang kondusif. 

• Economical sustainability 

Yaitu pembangunan yang relatif rendah biaya inisiasi dan operasinya. 

Selain itu, dari segi ekonmomi bisa mendatangkan profit juga, selain 

menghadirkan benefit seperti yang telah disebutkan pada aspek-aspek 

yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan ini memiliki ciri produktif 

secara kuantitas dan kualitasnya, serta memberikan peluang kerja dan 

keuntungan lainnya untuk individu kelas menengah dan bawah. 
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P~h9Wtitf:iln Arsitektur yang berkelanjutan, seperti dikutip dari buku James 

Steele,Suistainable Architecture, adalah "Arsitektur yang memenuhi kebutuhan 

saat ini, tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang, dalam 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan itu berbeda dari satu 

masyarakat ke masyarakat lain, dari satu kawasan ke kawasan lain dan paling 

baik bila ditentukan oleh masyarakat terkait." 

Penerapan arsitektur berkelanjutan diantaranya: 

1. Dalam efisiensi penggunaan energi: 

a. Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara maksimal pada 

siang hari, untuk mengurangi penggunaan energi listrik. 

b. Memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti pengkondisian udara buatan 

(air conditioner). 

c. Menggunakan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan cara-cara inovatif 

lainnya. 

d. Konsep efisiensi penggunaan energi seperti pencahayaan dan penghawaan 

alami merupakan konsep spesifik untuk wilayah dengan iklim tropis. 

e. Mempertimbangkan untuk menggunakan energi terbarukan sebagai pendukung 

listrik sebagai supplyenergi utama bangunan. 

2. Dalam efisiensi penggunaan lahan: 

a. Menggunakan lahan seperlunya dari tapak yang sudah ada, tidak semua tapak 

hams dijadikan bangunan, atau ditutupi dengan bangunan, karena dengan 
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9(3mikian tapak yang ada tidak memiliki cukup lahan hijau dan taman. 

Menggunakan tapak secara efisien, kompak dan terpadu. 

b. Potensi hijau tumbuhan dalam tapak dapat digantikan atau dimaksimalkan 

dengan berbagai inovasi, misalnya pembuatan atap di atas bangunan (taman 

atap), taman gantung (dengan menggantung pot-pot tanaman pada sekitar 

bangunan), pagar tanaman atau yang dapat diisi dengan tanaman, dinding 

dengan taman pada dinding, dan sebagainya. 

c. Menghargai kehadiran tanaman yang ada di tapak, dengan tidak menebang 

pohon dengan mudah. 

d. Oesain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman. Integrasi ruang 

luar dan dalam bangunan, memberikan fleksibilitas ruang yang lebih besar. 

e. Oalam perencanaan desain, mempertimbangkan berbagai hal yang dapat 

menjadi tolak ukur dalam menggunakan berbagai potensi lahan, misalnya: 

berapa luas dan banyak ruang yang diperlukan? Oi mana letak tapak (urban 

atau suburban) dan bagaimana konsekuensi terhadap desain?Bagaimana 

bentuk tapak dan pengaruhnya terhadap desain ruang-ruang?Berapa banyak 

potensi cahaya dan penghawaan alami yang dapat digunakan? 

3. Oalam efisiensi penggunaan material: 

a. Memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan, 

sehingga tidak membuang material. 

b. Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang masih 

bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama. 
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~l ~~ggunakan material yang masih berlimpah maupun yang jarang ditemui 

dengan sebaik-baiknya .. 

4. Dalam penggunaan teknologi dan material baru: 

a. Memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya matahari 

dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik untuk rumah tangga dan 

bangunan lain secara independen. 

b. Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat 

membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat 

diproduksi, murah dan terbuka terhadap inovasi. 

5. Dalam manajemen limbah : 

a. Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (black water, 

grey water) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air kota. 

b. Cara-cara inovatif yang patut dicoba seperti membuat sistem dekomposisi 

limbah organik agar terurai secara alami dalam lahan, membuat benda-benda 

yang biasa menjadi limbah atau sampah domestik dari bahan-bahan yang 

dapat didaur ulang atau dapat dengan mudah terdekomposisi secara alami. 

5.1.3 Studi Preseden 

Cybertecture Egg, Mumbai, India 

Cybertecture International karya James Law ini membawa solusi high tech ke 

struktur skala besar melalui ide-ide inovatif untuk tempat tinggal yang cerdas. 

Terletak pada tapak seluas 32.000m2 dan terdiri dari 13 lantai, bangunan 
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Y!rn~rttYK telur ini mengkombinasikan "arsitektur iconic, desain ramah 

lingkungan, sistem canggih, dan teknik sipil terbaru untuk menciptakan simbol 

kota yang inspiratif. 

Konsepnya adalah inspirasi, menu rut para perancangnya, dengan 

mempertimbangkan dunia sebagaisebuah ekosistemyang mengijinkan 

kehidupan untuk berkembang.Elemen desainsistem yang canggihbekerja 

bersama-samauntuk memberi pengguna bangunan 'tempat terbaik untuk 

bekerja'. 

Telur itu sendiriberorientasi dan condongpada sudut tertentuuntuk 

menciptakanbahasa visual yang kuat dan untukmengurangi peningkatan 

panas pada bangunan, juga ada sky garden dibagian teratas bangunanyang 

menampilkanthennolysis (menghilangnya panas dari permukaan). PV panels 

dipasang di atas bangunandanturbin angindi sky gardens akan menghasilkan 

Hstrik. Sistem penyaringan airjuga diletakkan di bangunanuntuk mendaur 

ulang grey water untuk kepentingan penyiraman toilet dan irigasi. 

l3engan menggunakan bentuk 

"t~ILJr" ini, gib~nQingk~n q~ng~n l _ 

bangunan konvensiomU, 

struktur membutuhkan 10-20% ., ... " 

area yang lebih sedikit. Oi dalam 

bangunan,$truktur 

inovatifdiperolehkulit 

tefyrmenciptakan 30m benta 
Gambar V.1 CybefteCtLire Egg's e~erior 

Sumber: http://architecture-info.co.cc/?p=8 
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Gambar V.2 Cybertecture Egg's exterior 

~umber: http://architecture-info.co.ccl?p=8 

5.1.4 Implementasi Desain 

Mengaplikasikan arsitektur high tech ke bangunan melalui penggunaan 

material yang modern, pemasangan yang mudah dan cepat, ekspos struktur 

dan teknologLMenonjolkan sistem struktur bangunan pada eksterior serta 

dapat menimbulkan kesan futuristik, antara lain: 

1. Material pabrikan 

2. T eknologi 

3. Ramah lingkungan 

Gambar V.3 Space Frame 

Sumber. dokumen pribadi 

Space frame sebagai Wakif materi~d pabrikan yang 

menqQminpsi p~ngYnpn m~mpe.rt~gpS kes~n high 

tech pada bahgunan. 
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i imbar V.4 Insulated panel system 

Sumber: Bondor Indonesia 

Gambar V.5PV panel 

S~mber: 

Penggunaari sistem modular pada lab6ratorium 

dengan dinding pengisi berupa. insu1ated panel 

systern. 

Solar Panel sebagai energi alternatif J·aringan 
~ -:. .. , ,. ".,_. . .. - ,--. . ~~ , - ', ,- ' -.. : - : -. . - , _ . "-, - . . : -. "_. -- _. '-

listrik.Energi yang aikumpulkan oleh PV panel 

ini dapat digunakan untuk listrik cadangan, 

pemanas air, dan pencahayaan buatan di luar 

ruangan. 

httR:If~n. wikipedia.orgfwiki/Solar _panel 

Gambar V.6 Pencahayaan buatan berenergi surya 

Sumber: dokumen pribadi 
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!l:2 MAlAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

5.2.1 Latar Belakang Permasalahan 

- ... 
J Princple of flow P~ngkon<:lisi~n 

of Process udara 

~ f " r=====c ' " 
qrganis"si ruang- Sistem thermal 

ruang dalam 
laporatori14m 

d i~ 
a~ 

Kontaminasi silang 5.etiap P!3n!3litian 
karena f1J~r19C1n y~ng membutuhkan . .,. . 

ter:pencar-pencar 
' ':'" _ ... .. . . . -. ' , .... pen9kondisian udara 

J 
yang berbeda~beda; 

-

Bagan V.l Latar belakang permasalahan dominan 

Sumber: dokumen pribadi 

5.2.2 Kajian Teori 

1. Organisasi1adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri 

atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan untuk 

tujuan tertentu. 

1 Ching, Franchis, DK. Bentuk, Ruang, dan Tatanan. 2000. Jakarta: Erlangga 
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Hubungan ruang: 

Ruang dalam 
ruang 

Ruang yang 
saling terkait 

DD 
Ruang yang 

bersebelahan 

I ~ I 

Organisasi Ruang 

[ I 
LjDD r I 

Ckganisasi terPusat 

Sebuah ruang dominan terpusat dengan 

penQelompokan seiumlah ruanQ sekunder. 

Grganisasi Linier 

Suatu ukuran dalam satu garis dari ruang

rUl:irts yang berulang 

Organisasi Radial 

Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan 

orgl:inisasi.:;organisasi ruang tinier berkembang 

menurut arah jari .... jari 

--
Organisasi Cluster 

Kelompok ruang berdasarkan kedekatan 

hubung~n atau ber$am~-$ama memanfaatkan 

satu ciri atau hubungan visual 
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~tJD 

DO 
Organisasi Grid 

Organisasi ruang-ruang dalam daerah 

struktural grid atau struktur tig~ aimensi lain. 

lWl'Jutusan mengenai jenis organisasi yang harus digunakan dalam 

situasi khusus akan tergantung pada: 

• Kebutuhan atas program bangunan, seperti pendekatan fungsional, 

persyaratan ukuran, klasifikasi hirarki ruang-ruang dan syarat-syarat 

pencapaian, pencahayaan, atau pemandangan. 

• Kondisi-kondisi eksterior dari tapak yang mungkin akan membatasi 

bentuk atau pertumbuhan organisasi untuk mendapatkan gambaran-

gambaran tertentu tentang tapaknya dan terpisah dari bentuk-bentuk 

lainnya. 

Untuk fasilitas utama yakni laboratorium hubungan ruangnya adalah 

ruang di dalam ruang. Karena di dalam satu laboratorium terdapat 

ruang ganti, ruang timbang, ruang media, dan sebagainya. Sedangkan 

organisasi ruangnya adalah linear berdasarkan urutan proses 

penelitian. 

Hubungan ruang antar laboratorium yang satu dengan yang lainnya 

dapat bersebelahan, misalnya antar laboratorium yang disewakan atau 

antara laboratorium kultur dengan laboratorium teknologi benih. 

Sedangkan hubungan antara pertanian dan kesehatan tidak langsung 

dalam artian dipisahkan o!eh sebuah space tertentu. Organisasi ruang 
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Qi!i~ ~r~a laboratorium pertanian dan kesehatan masing-masing 

dapat berupa cluster ataupun grid. Sedangkan secara keseluruhan 

menggunakan pola radial. 

8agi ruang-ruang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan 

penelitian dapat menggunakan hubungan ruang bersebelahan, ruang 

yang terkait maupun ruang yang terkait dengan ruang umum. 

Organisasi ruang menyesuaikan dengan laboratorium, yaitu radial. 

3. Thermal 

'1 
':'"'-_" ~" ___ '----"I BehaViqral anci technqlqgical j -.-- -

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

GlimatQcultural 
pr~ctice$ & nQrm$ 

Past thermal . . . . - - . . -- .. 

environments 

/- Thermal preference I 

e:he::t~!n H ~~tisfCl~i9n I 

\ Th::~~::'::ort 
Thermal sensation 

Environment --_ . . -
al 

adjustments 

I Physiolo~ical thermoregulation -, 

., .............. "" .. " .. " ....... ".1 Present heat/told loads on L ~ .. " ... __ ... __ ........... . 
I I 

Bagan V.2 model psiko-fisioogi dari persepsi thermal: model adaptif 

Sumber: Auliciems, Andris and steven V. Szokolay. Thermal Comfort. 1997. Austalia 
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Setiap penghalang, meskipun setipis kulit akan sangat menyulitkan 

dalam mempertahankan suhu konstan dalam lingkungan yang 

seringkali berubah. Untuk mempertahankan keseimbangan thermal, 

badan kita harus kehilangan panas yang sarna dengan laju yang 

dipengaruhi oleh panas metabolisme. Produksi panas sebagian 

merupakan fungsi suhu luar, namun sebagian besar merupakan fungsi 

kegiatan. Seseorang yang sedang sangat aktif akan menghasilkan 

panas dengan laju enam kali lebih besar daripada seseorang yang 

sedang berbaring/bersandar. 

Empat kondisi lingkungan yang dapat menjadikan panas hilang: 

Suhu udara, kelembaban, kecepata udara, mean radiant temperature 

(MRT). 

Suhu udara. 

Suhu udara akan menentukan kecepatan panas yang akan hilang yang 

sebagian besar dengan cara konveksi. 

Kelembaban. 

Sebagian besar penguapan uap air pad a kulit merupakan fungsi 

kelembaban udara.Kelembaban di dalam ruang dipengaruhi oleh gerak 

udara dalam ruang, orientasi terhadap sinar matahari, serta 

penghawaan/temperatur udara dalam ruang tersebut. Persyaratan 

kenyamanan thermal, baik terhadap manusia maupun terhadap 

peralatan teknis adalah : 
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. i)ntuk manusia : kenyamanan : 26 - 31°C dan kelembaban 50 -70 

% . 

. Untuk pera/atan teknis : kenyamanan 23 dan 

kelembaban 45 - 50 %. 

Sedangkan secara umum ( baik manusia maupun benda ) untuk batas 

kenyamanan di daerah khatulistiwa sebesar 22,5 % - 29,5 %, 

sedangkan kelembaban udara relatif sebesar 50 %. 

Kelembaban tinggi tidak hanya mengurangi kecepatan pendinginan 

melalui penguapan, tetapi juga mendukung pembentukan uap air 

(keringat) pada kulit yang membuat badan tidak nyaman.Tumbuhnya 

jamur juga merupakan masalah yang timbul ketika kelembaban tinggi. 

Kecepatan udara. 

Gerakan udara mempengaruhi kecepatan panas yang hilang baik 

dengan cara konveksi maupun penguapan. Oleh karena itu, kecepatan 

udara memiliki dampak yang nyata pada proses hilangnya panas. 

Saat MRT memiliki perbedaan yang sangat besar dari suhu udara, 

efeknya harus dipertimbangkan.Sinar matahari dapat meningkatkan 

MRT sampai pada tingkat yang terlalu tinggi untuk kenyamanan. 
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§i~ i~ ime!~mentasi desain 

• Contoh pola sirkulasi linear pada laboratorium pertanian yang sekaligus 

m~mbentuk organisasi ruang dalam laboratorium kultur. 

Bagan V.3 pola ruang lab kultur 

6timber: Dokumen oribadi 

• Dinding partisi yang dapat dibongkar pasang 

§~mbar V.7lnsulated Panel System 

Sumber: Bondor Indonesia 

Dinding partisi ini memiliki modul 1.2 meter.Maka untuk ukuran ruang

ruang penelitian memiliki besaran ruang dengan kelipatan 1.2 meter. 

144 I P age 



FLAT 
EFFECl1VEWIDTH 1200mm 

~1r-.=,=. =,,=,, ====Ep=s.M='H=EAA=l ~=lo=ol =.rx=F~=~=co=R£ ======:jJ]i 
;; 

Gambar V.8lnsulated Panel System 

Sumber: Bondor Indonesia 

• Sistem pengkondisian udara 

__ "" "", .W ! 

= , -. ~ .. 

Gembar V.9sistem tata udara kelas 100.000 

Sumber: dok oiibadi 

Gambar V.1 Osistem tata udara kelas 
100 

Sumber: dok. pribadi 

Sistem pengkondisian udara di tiap-tiap kelas kebersihan berbeda-

beda.White area berbeda dengan grey area, black area, dan 

sebagainya.Maka untuk dapat mencapai kondisi ideal, menggunakan 

Sistem tata udara masing-masing. 
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