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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Green Waterfront Resort 

Resort Tepi Pantai 

.. rl .. ~ 
Konsep ramah Lingkungan 

Respon terhadap alam dan 
lingkungan sekitar 

Kabupaten Jepara 

Keadaan site dan 
lingkungan sekitar 

Prinsip menyatu 
denaan alam 

[ ,~~_~~i~al Green Architecture .. j 
Diagram 5.1. Skema Penekanan Desain 

Sumber : Analisis Pribadi 

• Tropical Green Architecture adalah penggabungan dari Arsitektur hijau 

(Green Architecture) dan arsitektur tropis. Berikut adalah definisi dari 

arsitektur tropis dan Arsitektur hijau (Green Architecture). 

A. Green Architecture (Arsitektur Hijau) 

• Pengertian Green 

Arti dari Green itu sendiri adalah 

1. Mengurangi Konsumsi 

• Energi ( menggunakan energy terbarukan : matahari, angin, air) 

• Air ( mengontrol penggunaan air dan memanfaatkan air hujan ) 

• Material 
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2. Meminimalisir dampak lingkungan 

• Sampah ( harus di olah, yaitu sampah organic dapat dijadikan 

pupuk, sedangkan anorganik dapat di daur ulang kembali) 

• Site ( kalau bisa menutup sedikit kenapa kita menutup banyak, itu 

seperti kalau kita menutup nafas dari tanah itu sehingga 

tanahtersebut tidak dapat menumbuhkan tanaman yang bisa 

menghasilkan oksigen.selain itu site harus dapat mengolah 

limbah yang di hasilkan, baik grey water atau black water). 

3. Tingkatkan kesehatan mikro dalam bangunan. 

Contohnya : penghuni di dalam dapat mengalami sa kit padahal 

secara fisik orang ini tidak memiliki sakit. Hal ini di karenakan 

ruangan dalam gedung-gedung ini tidak sehat, contohnya : tidak 

adanya sirkulasi atau fungsi dari ventilasi yang kurang optimal. 

(Sumber: wawancara dengan 1M. Tri Hesti Mulyani, Ir,MT) 

• Pengertian Green Architecture 

Konsep Green Arsitektur yang merupakan sebuah konsep merancang 

dengan memadukan antara bangunan dengan kondisi lingkungan yang 

sudah ada, sehingga keberadaan bangunan tersebut tidak merugikan 

lingkungannya. Konsep ini semakin banyak dikembangkan seiring dengan 

isu internasional yaitu global warming. Keselarasan hidup manusia dan 

alam terangkum dalam konsep arsitektur hijau. Konsep yang kini tengah 

digalakkan dalam kehidupan manusia modern. 

Arsitektur hijau adalah suatu pendekatan pada bangunan yang dapat 

meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan 
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manusia dan lingkungan. Arsitektur hijau meliputi lebih dari sebuah 

bangunan. 

Dalam perencanaannya, harus meliputi lingkungan utama yang 

berkelanjutan. Untuk pemahaman dasar arsitektur hijau (green 

architecture) yang berkelanjutan, di antaranya lanskap, interior, dan segi 

arsitekturnya menjadi satu kesatuan. 

(Sumber : http://archi-withme.b/ogspot.com/2009/01/green-arsitektur.htm/) 

• Prinsip - prinsip Green Architecture: 

1 . Hemat energi / Conserving energy : Pengoperasian bangunan harus 

meminimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik ( sebisa 

mungkin memaksimalkan energi alam sekitar lokasi bangunan ). 

2. Memperhatikan kondisi iklim / Working with climate : Mendesain 

bagunan harus berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi tapak kita, dan 

sumber energi yang ada. 

3. Minimizing new resources : mendesain dengan mengoptimalkan 

kebutuhan sumberdaya alam yang baru, agar sumberdaya tersebut 

tidak habis dan dapat digunakan di masa mendatang / 

Penggunaan material bangunan yang tidak berbahaya bagi ekosistem 

dan sumber daya alam. 

4. Tidak berdampak negative bagi kesehatan dan kenyamanan penghuni 

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

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

merancang bangunan harus memperhatikan semua pengguna 

bangunan dan memenuhi semua kebutuhannya. 

6. Menetapkan seluruh prinsip - prinsip Green architecture secara 

keseluruhan / Holism : Ketentuan diatas tidak baku, artinya dapat kita 

pergunakan sesuai kebutuhan bangunan kita. 

• Sifat - sifat pada bangunan berkonsep Green architecture 

Green architecture (arsitekture hijau) mulai tumbuh sejalan 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). 

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 Iingkungan ). 

Suatu bangunan belum bisa dianggap sebagai bangunan berkonsep 

. Green architecture apabi/a bangunan tersebut tidak bersifat ramah 
" 

Iingkungan. Maksud tidak bersifat ramah terhadap Iingkungan disini 
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tidak hanya dalam perusakkan terhadap Iingkungan. Tetapi juga 

menyangkut masalah pemakaian energLOleh karena itu bangunan 

berkonsep Green architecture mempunyai sifat ramah terhadap 

Iingkungan 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". Mengapa pad a bangunan Green 

architecture harus mempunyai sifat ini? Salah satu fungsinya ialah 

untuk meminimaliskan penggunaan energi dengan memenfaatkan 

energi yang berasal dari alam ( Enrgy of nature ) dan dengan 

dipadukan dengan teknologi tinggi ( High technology performance ). 

Contohnya: 

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

panas matahari sebagai sumber pembangkit tenaga Iistrik rumahan. 

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

penggunaan konstruksi - konstruksi maupun bentuk fisik dan fasad 

bangunan tersebut yang dapat mendukung konsep Green 

architecture. 

Beberapa contoh bangunan yang menggunkan konsep "GREEN 

ARCHITECTURE". 

1. Healthy House ( Indonesia ). 

Salah satu prinsip Green Architecture adalah working with Climate 

(bekerjasama dengan iklim). Wilayah Indonesia yang beriklim tropis 
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dengan ciri-ciri udara panas-Iembab, curah hujan rata-rata cukup tinggi 

dan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun, diperlukan 

penanganan khusus dalam merancang bangunan Healthy House pad a 

daerah tropis. Perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi 

lingkungan ini akan memperoleh hasil yang maksimal. Tidak jarang kita 

temui bangunan dibuat tanpa memperhitungkan aspek iklim, misalnya 

dengan menggunakan dinding kaca keseluruhan, padahal pantulan sinar 

dan panas matahari menambah panas dalam ruangan. 

2. Architecture Design Kindergarten School ( Croatia) . 

Berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 2300 m2 
. Sekolah ini 

didirikan dengan sebuah konsep Green architecture. Hal ini dapat dilihat 

dari bentuk dan pengaturan sirkulasinya. Sekolah ini banyak mengambil 

ruang terbuka untuk mengambil sirkulasi udara alami dan 

memanfaatkan kaca - kaca sebagai pencahayaan alami melaui sinar 

matahari. (Sumber: http://hardi91.wordpress.com/201 010410811721 
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B. ARSITEKTUR TROPIS 

Iklim tropis panas lembap dapat digambarkan dengan hujan dan 

kelembapan yang tinggi serta suhu yang hampir selalu tinggi. Angin sedikit 

bertiup dengan arah yang berlawanan pada musim hujan dan musim 

kemarau. Radiasi matahari sedang dan pertukaran panas kecil karena 

tingginya kelembapan. 

Pengaruh iklim terhadap bangunan 

Bangunan sebaiknya dibuat secara terbuka dengan 

jarak yang cukup di antara bangunan tersebut agar 

gerak udara terjamin. Orientasi bangunan 

Letak gedung lorhadap arah ongin 
yang paiing menguntungkfln blla 
memiiih arah tegak iurus lerhadap 
aiah annin itu 

ditempatkan di antara lintasan matahari dan angin 

Gambar 5.1. Sirkulasi Udara sebagai kompromi antara letak gedung berarah 

dari timur ke barat, dan yang terletak tegak lurus terhadap angin. Gedung 

sebaiknya berbentuk persegi panjang yang menguntungkan penerapan 

ventilasi silang. 

Sis! gecJung yanp Hoak terkena angin tergantung pada Jetxvnya gBdtmg 

" ~' "- " 

tl·C;n ,, __ ~J~. 

Sisl qedung yang lIdak terkena angin tergantung pada tine (in a . eduno 

Gambar 5.2. Sirkulasi Udara dengan Penghalang 

Sumber :,Heinz Frick. 2006. Arsitektur Ekologis 

Ruang di sekitar bangunan sebaiknya dilengkapi pohon peneduh tanpa 

mengganggu gerak udara. 
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Perlu dipersiapkan saluran dan resapan air hujan dari atap dan halaman yang 

diperkeras. Meskipun demikian, harus menyisakan minimal 30% lahan 

bangunan terbuka untuk penghijauan dan tanaman. 

Metodologi Desain 

Bentuk perkampungan berdasarkan bentuk topografinya dan kemungkinan 

memanfaatkan gerak angin dan perlindungan, maka orientasi gedung 

sebaiknya diarahkan sedemikian rupa sehingga radiasi panas matahari 

diperkecil, sedangkan orientasi terhadap angin untuk penyegaran udara 

dioptimalkan. 

Pembentukan gedung memanfaatkan segala sesuatu yang dapat 

menurunkan suhu dan perlindungan terhadap sinar panas matahari sehingga 

ruang di dalamnya menjadi nyaman. Gedung sebaiknya dilengkapi dengan 

atap sengkuap yang luas dan tinggi gedung tidak melebihi tiga lantai supaya 

tidak merugikan gedung tetangga. 

ft JO..rbal) n~n.g &1\1:;: 
~(j'I" 

""nnr\JO.fifiUV\ '"\M("J I u i l'l$Z':!~ c:dah 
f)I ·~r~ ' 1.· ' pottn.~:" ;; :) ••. t..,, ):t ~ 

Struktur dan konstruksi konstruksi 

lantai, terutama yang konstruksi 

dasarnya merupakan pelat beton, 

memiliki kapasitas menyimpan panas 

yang tinggi sehingga mampu 

mengatur iklim dan kenyamanan 

ruang. 

Dinding sebaiknya dilindungi dengan 

Gamtlar 5.3. SirkulasiUdara pad a Atap atap sengkuap atau tanaman peneduh 
Sumber: Frick,Heinz.2006.Arsitektur Ekologis 

untuk menghindari pemanasan kulit luar. Menggunakan bahan penutup yang 

memantulkan radiasi panas atau menggunakan dinding massif yang dapat 
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menyerap panas cukup lama sehingga ruang dalam tidak cepat mengalami 

panas. 

Perlindungan gedung terhadap matahari 

Perlindungan gedung terhadap matahari merupakan tuntutan utama pada 

iklim tropis panas lembap. Penyelesaian yang paling sederhana adalah 

penanaman pohon peneduh bagi gedung. 

Perlindungan pembukaan dinding dapat dilakukan dengan penonjolan atap 

yang cukup luas atau dengan penggunaan sirip tetap yang horizontal, tagak, 

atau kedua-duanya. 

Jendel-:'l krepyak berputar Jendela krepynk ganiung Keral rusuk bergerak 

Gambar 5.4. Macam Jendela 
Sumber: Frick,Heinz. 2006. Arsitektur Ekologis 

Disisi lain, perlindungan yang bergerak dapat berbentuk kerai, jendela 

krepyak, atau konstruksi lamel yang selalu membutuhkan pemeliharaan dan 

perbaikan. (Sumber : Frick,Heinz.2006.Arsitektur Ek%gis: Konsep arsitektur ek%gis di 

iklim trapis, penghijauan kota dan kota ek%gis, serta energiterbarukan. Yogyakarta:Kanisius) 

C. Kesimpulan 

Tropical Green Architecture adalah Arsitektur hijau yang tropikal, di mana 

prinsip dari tropikal atau arsitektur tropis ini di terapkan pada Green 

Architecture yaitu arsitektur hijau yang memiliki respon terhadap iklim tropis 

panas lembab, dengan memperhatikan kenyamanan thermal, orientasi 

bangunan, dan bukaan untuk pemanfaatan angin sebagai sirkulasi dalam 

bangunan 
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5.1.2. Studi Preseden 

Grand Hyatt Bali, Nusa Dua, Bali 

Terletak di pantai nusa dua, Grand Hyatt Bali adalah salah satu resort terbesar di 

Asia Tenggara. 

Gambar 5.5. Lokasi Grand Hyatt 
Sumber : Beng, Tan Hock. 1995. 

Tropical Resorts 

Gambar 5.6.Perspektif Mata Burung 
Sumber: Beng, Tan Hock. 1995. Tropical Resorts 

Resort ini memiliki 750 kamar yang berada di empat bangunan villa 

terpisah, menempati area seluas 16 hektar yang juga dipenuhi oleh taman dan 

kolam. Setiap villa didesain memiliki kolam renang dan restaurant. Ada dua villa 

privat terletak di dekat pantai. 

Gambar 5.7. Suasana Grand Hyatt 
Sumber: Beng, Tan Hock. 1995. Tropical Resorts 

Didesain oleh Wimberly Allison Tong dan Goo of Hawaii, resort bertema 

air ini mengacu pada istana-istana air bali seperti istana Tirta Gangga di 

Karangasem. 
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Gambar 5.8. Penataan Lanscape Grand Hyatt 

Sumber: Bena. Tan Hock. 1995. TroDical Resorts 

Semua bangunan disatukan oleh lobby penerima, pavilion terbuka dengan 

atap piramida. Bangunan ini dinaikkan 5 meter dari permukaan tanah untuk 

mendapat view yang baik. Para tamu disuguhi pemandangan reflecting pool, 

cascade, river pool, kolam renang, dan laut. 

Eksterior bangunan hotel dengan tinggi empat lantai hampir sama dengan 

bangunan lain kebanyakan, tetapi desain nya khusus, tidak terlalu banyak merusak 

landscape yang sudah ada. Desain landscape nya didesain oleh Tongg Clarke dan 

Mechler of Honolulu. 

Bagian interior di desain oleh Hirsch Bender Associates of Hong Kong, setiap 

kamar memiliki balkon dengan view laut atau taman. Ada juga beberapa lounge, dan 

kamar mandi besar yang terbuka di dalam kamar. 

Diantara restaurant yang ada, Nelayan Seafood mungkin menjadi yang paling 

menarik. Dibangun menggunakan Timber post dan beton, atapnya menggunakan 

sirap alang-alang, bagian sisi nya terbuka dan dikelilingi kolam teratai. Fasilitas lain 

adalah ballroom dengan kapasitas 750 orang, fitness health club, dan bazaar 

malam. (sumber: Beng, Tan Hock. 1995. Tropical Resorts) 
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Gambar 5.9. Selasar Grand Hyatt 

Sumber: Tan Hock Beng. 1995. Tropical Resorts 

Gambar 5.10. Fasilitas di Grand Hyatt 

Sumber: Tan Hock Beng. 1995. Tropical Resorts 

Gambar 5.11. Restaurant Grand Hyatt 

Sumber: Tan Hock Beng. 1995. Tropical Resorts 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan teori penekanan desain pada bangunan peraneangan 

bangunan Green Waterfront Resort ini antara lain: 

1. Memperhatikan iklim dan lingkungan sekitar sehingga tidak berdampak 

negative bagi lingkungan sekitar dengan adanya pengolahan Iimbah, 

penggunaan material yang ramah Iingkungan dan semaksimal mung kin 

menggunakan materiallokal yang mudah di dapat. 

• Pengolahan Sampah 

Gambar 5.12 .. RKE-1000L 

Rotary Klin Elektrik Biophosko, 

RKE-1000l berdimensi 

Tinggi= 190 em, lebar= 155 em, 

panjang= 290 em) terbuat dari 

bahan fiber resin, motor listrik 3 

HP dan peralatan aerasi 

lainnya. Alat Mesin Rotary Klin 

RKE-1000l ini merupakan solusi tepat untuk penanganan sampah 

organik seperti sampah rumah tangga, restoran, hotel, serta sampah 

domestik dari komplek perumahanl estate. Kategori sampah organik 

atau yang bisa terdegradasi meliputi: sisa makanan, kertas, sisa ikan 

dan duri ikan, kulit buah-buahan, potongan sayuran, kain bahan katun, 

lumpur, dll. Bahan organik dapat juga diartikan semua material yang 

berasal dari makhluk hidup meliputi hewan, manusia dan tumbuhan. 

Merubah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti 

kompos, akan berguna dalam memelihara kesuburan tanah, 

menambah lapisan humus tanah, mengikat tanah berderai dan sebagai 
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mengikat tanah berderai dan sebagai pasokan hara atau nutrisi bagi 

tanaman di sekitar lingkungan sendiri seperti taman di perumahan, 

hotel, restoran, dan lingkungan RW. Kompos dapat juga dijual ke 

petani, atau konsinyasi ke pedagang tanaman hias sepanjang jalan di 

perkotaan, pemilik taman, kalangan hobies tanaman dan bunga serta 

pengusahaperkebunan. 

( Sumber:http://www.lintasberita.com/EntertainmentiSains/mesin-pengo/ah-sampah-

organik-rke-1000-l-) 

Sampah f--

~ Organik f-+ Pengolahan ~ 
Angkut Truk -. Non Organik -. 

Sampah 

Diagram 5.2. Sistem Pengolahan Sampah 
Sumber : Doc Pribadi 

Kompos I 

~ TPA 

2. Adanya penggunaan energy terbarukan seperti Solar Panel dan Turbin. 

Berfungsi untuk membantu kinerja bangunan. Berikut adalah 

penjelasannya 

• Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Solar panel) 

Secara sederhana solar cell 

terdiri dari persambungan bahan 

semikonduktor bertipe p dan n 

(p-n junction semiconductor) 

.ff 
.-11' . 

yang jika tertimpa sinar matahari 

11 maka akan terjadi ali ran 

~ . 
~ electron, nah aliran electron 

Gambar 5.13. Solar Panel inilah yang disebut sebagai aliran 

arus listrik (Sumber : http://octamainb/og.wordpress.comltag/so/ar-pane/I) 
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Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PL TS), adalah pembangkit yang 

memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik. Alat 

utama untuk menangkap, perubah dan penghasil listrik adalah 

Photovoltaic atau yang disebut secara umum Modul I Panel Solar Cell. 

Dengan alat tersebut sinar matahari dirubah menjadi listrik melalui 

proses aliran-aliran elektron negatif dan positif didalam cell modul 

tersebut karena perbedaan elektron. Hasil dari aliran elektron-elektron 

akan menjadi listrik DC yang dapat langsung dimanfatkan untuk 

mengisi battery I aki sesuai tegangan dan ampere yang diperlukan. 

Rata-rata produk modul solar cell yang ada dipasaran menghasilkan 

tegangan 12 sid 18 VDC dan ampere antara 0.5 sid 7 Ampere. Modul 

juga memiliki kapasitas beraneka ragam mulai kapasitas 10 Watt Peak 

sid 200 Watt Peak juga memiliki type cell monocrystal dan polycrystal. 

Komponen inti dari sistem PL TS ini meliputi peralatan : Modul Solar 

Cell, Regulator / controller, Battery / Aki, Inverter DC to AC, Beban I 

Load. (Sumber:http://www.anekasurya.com) 

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) 
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Berikut ini adalah gam bar dari Perakitan Sel Surya : 

I 

.----...."",.,. 
regulator yang 

u=....:=,q (l10moat8lsi 
t(ekuatan arus 

.::t: .. ;-" 

al(i sury<l 
;;. 'WO All 

peralH <:lfLIS 
.; kebaHkan 
I 

Gambar 5.14. Perakitan sel surya yang mandiri 

Sumber: Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani. 2006 hal 165 

GENERATOR SET I , 
AUTOMATIC PANEL CONTROL 

• UTAMA SWICTH TRANSFER 

1 I 
INVERTER J ! 
DC KEAC PANEL CONTROL PANEL CONTROL 

f PEMBAGI PEMBAGI 

PENYIMPANAN ! ! 
LlSTRIK DC RUANG RUANG 

f 
PANELSURYA I 

Diagram 5.3. Sistem Jaringan Listrik, Panel Surya, dan 

Sumber : LTP Revitalisasi Kawasan Stasiun Kereta Api Bedono. Periode 54. Aloysius Yudo A. 

168 



o Mengubah Air Laut menjadi Air Tawar 
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T/)wtP., 

Gambar 5.15. Proses Reserve Osmosis 
Sumber : PT.Pembangunan Java Ancol Tbk 

Air bersih diusahakan sendiri dengan desalinasi air laut dengan sistem 

reserve osmosis, yang dapat memenuhi pula kebutuhan air bersih pada 

kawasan sekitar 

Reverse Osmosis adalah salah satu teknologi pengolahan air asin 

menjadi air tawar yang paling sering digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air minum pada daerah rawa seperti di Kalimantan dan 

Sumatera. Oaya penggerak di belakang reverse osmosis memberikan 

tekanan hidrostatik yang berbeda. Tanpa adanya pengaruh dari tekanan 

luar, air asin seperti yang terlihat pada gambar akan menerobos membran 

untuk menetralkan / menawarkan air yang mengandung garam melalui 

proses osmosis. Perbedaan pad a permukaan air dalam kaitan dengan 
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perpindahan ini disebut dengan osmotic pressure head, dan tekanan 

hidrostatik yang menyebabkan kenaikan pada permukaan air adalah 

osmotic pressure 

3. Selain penggunaan energy terbarukan, Green Architecture juga harus 

mempertimbangkan lingkungan sekitar dan pengolahan tapak, berikut ini 

adalah pengaruh Green Architecture terhadap Arsitektur Waterfront 

kategori di Pesisir Pantai : 

Gambar 5.16.Perspektif Tapak dari Permukiman 
Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar 5.17. Perspektif Tapak dari Sungai 
Sumber : Doc.Pribadi 
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• Garis Sempadan Pantai 

Berdasarkan peraturan GSP di Jepara adalah 30-50 m, karena pad a 

area pesisir pantai yang masih alami GSP berbeda dengan pesisir 

pantai yang sudah mengalami reklamasi. GSP pada pantai yang telah 

mengalami reklamasi memiliki GSP dengan jarak yang lebih kecil. 

• View 

o Bangunan 

Pada waterfront dengan kategori di pesisir pantai, bangunan di 

maksimalkan mendapatkan view kearah pantai dengan 

mempertimbangkan orientasi bangunan dan bukaan pada bangunan 

sehingga bangunan dengan pantai dapat terlihat menyatu. 

o Pengaruh vegetasi 

Penataan landscape pada area yang berdekatan dengan pesisir pantai 

harus di petimbangkan jarak dan pertumbuhan vegetasi untuk 

kedepan, supaya view dari site ke pantai dapat maksimal. Pemberian 

vegetasi seperti pohon kelapa, bambu, mangrove, dapat memberikan 

view secara maksimal karena jarak vegetasi yang tidak terlalu rapat 

dan pertumbuhannya, 

• Sirkulasi 

o Sirkulasi Pengunjung 

Sirkulasi Pengunjung Waterfront ini dapat langsung mengakses ke 

daerah di pantai. Sehingga bangunan dapat terlihat menyatu dengan 

pantai. Selain itu perbatasan yang di berikan hanya berupa tanaman 

dan tidak menggunakan dinding masif sebagai pembatas antara pantai 

dengan bangunan. 
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o Sirkulasi Kendaraan 

Untuk sirkulasi kendaraan, kendaraan tidak diperbolehkan memasuki 

area pesisir pantai, karena dapat memberikan polusi dan merusak 

pasir pantai yang masih alami. Penanganan sirkulasi kendaraan pad a 

daerah pesisir pantai sangat perlu di perhatikan supaya tidak memiliki 

dampak yang buruk bagi lingkungan. 

Gambar 5.18. Sirkulasi Pengunjung dari Site ke Pesjsir Pantai 
Sumber : Doc.Pribadi 

Gambar 5.19. Sirkulasi Kendaraan 
Sumber: Doc.Pribadi 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Membuat iklim mikro yang sejuk pada tapak dan bangunan sehingga 

membuat penghuni merasa nyaman dan segar. Permasalahan dominan 

dalam perancangan Green Waterfront Resort ini adalah "Memaksimalkan 

penghawaan alami pad a bangunan". Pad a daerah pesisir pantai, angin 

sangatlah dominan karena tidak adanya penghalang (bangunan atau dinding-

dinding) jadi sirkulasi angin dapat bergerak dengan leluasa. 

Gambar 5.20. Arah Angin 
Sumber : Doc.Pribadi 

Arah angin ~a.Fi 
~~ ~aiJt paaa 
si~ng hari yang 

bemenbus cukup 
~encang 

Angin dengan kecepatan tinggi akan sangat mengganggu penghuni di dalam 

ruangan, jadi penataan landscape pada tapak sangatlah brpengaruh bagi 

kondisi banunan. Dalam kasus ini manfaat yang diambil adalah memberikan 
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penghawaan alami yang sejuk bagi penghuni bangunan. Dengan penggunaan 

sistem penghawaan alami, kondisi dalam ruang akan jauh lebih baik dan 

sejuk karena terjadi pertukaran udara. Berdasarkan hasil yang di dapat : 

Hari / Tanggal : Jumat, 21 Oktober 2011 

Suhu pada siang hari 31°C ( jam 09.30 ), 33°C ( jam 12.30 ) sedangkan pada 

malam hari 26°C dengan Kelembaban : 85 %. 

Kecepatan Angin : rata-rata 10 km/jam 

Responnya : Penghawaan Alami yang di masukkan ke dalam bangunan 

semaksimal mungkin adalah penghawaan yang sejuk (berkisar 27 - 29°C). 

penurunan suhu dalam bangunan terjadi dengan adanya perbaikan iklim 

mikro yaitu penggunaan dan penataan vegetasi dan pembuatan kolam-kolam. 

Sinar matahari dan arah angin merupakan titik tolak utama untuk 

menentukan bentuk dan arah denah rumah. Dengan demikian, mutu iklim 

mikro dapat ditingkatkan dengan menghindari panas matahari dan 

menggunakan kesejukan dari angin. Menurut Heinz Frick dan Bambang 

Suskiyatno (1998) gedung yang berbentuk persegi panjang lebih 

menguntungkan daripada gedung yang berbentuk bujur sangkar, dan 

orientasi letaknya yang paling cocok di daerah tropis dekat khatulistiwa 

adalah letak gedung terhadap arah angin yang paling menguntungkan bila 

memilih arah tegak lurus terhadap arah angin itu. 

Mengoptimalkan penghawaan alami pada bangunan yang berada di daerah 

panas adalah dengan menyediakan ventilasi bangunan yang baik, yaitu jenis 

ventilasi silang. Penyegaran udara secara aktif dapat dilakukan dengan 

prinsip angin bergerak dan pengudaraan ruangan (cross-ventilation) sehingga 

menghasilkan penyegaran terbaik Turunkan suhu sekitar rumah atau 
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bangunan dengan menanam pohon dan rerumputan, sehingga mengurangi 

penggunaan AC. 

Pengaturan penghawaan alami dimaksudkan untuk : 

• Pengaturan sirkulasi udara bersih 

• Pengaturan kelembaban dan suhu udara melalui pengaturan elemen -

eleman bangunan 

• Penghematan listrik karena tidak sepenuhnya menggunakan penghawaan 

buatan. 

Penghawaan alami didapat dari beberapa bukaan yang ada di ruangan, 

adapun antisipasi yang ada antara lain: 

.:. Pada ruang lobby, pemanfaatan penghawaan alami sangat besar, karena 

dekat dengan pintu masuk utama/ main entreance yang selalu terbuka . 

• :. Menyusun orientasi bangunan dan enclosure untuk memanfaatkan 

penghawaan alami, terutama pada ruang - ruang yang membutuhkan 

penghawaan alami karena bersifat lebih sehat. 

.:. Penggunaan material dan sistem yang mampu menjadi isolator panas 

pada bangunan, menggunakan heat reductor (kaca), bahan non metal. 

.:. Adanya balkon di kamar, sehingga tidak sepenuhnya menggunakan AC . 

• :. Banyaknya bukaan, seperti rooster dan jendela pad a tiap ruang (pasif atau 

aktif), ventilasi dengan system filter sehingga debu bisa tersaring . 

• :. Penggunaan cross ventilation agar sirkulasi udara dapat bekerja dengan 

baik . 

• :. System penyaringan dengan beberapa tambahan antara lain: kerai, lower 

jalousie, kisi - kisi, rooster, tanaman, horizontal overhangs. 

(Sumber: Pengantar Fisika Bangunan, Y.B Mangunwijaya) 
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Gambar 5.21. Sirkulasi Pergerakan Angin 
Sumber:http://1.bp.blogspot.com/_d2tztFMG3DM/TQ7DSPiOrqI/AAAAAAAABD 

cjpkjzvMV-Qecjs1600jgambaran+penghawaan+silang+pada+ruangan.jpg 
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Selain pergerakan udara dalam ruang, hal yang juga penting demi kesehatan 

adalah pertukaran udara, yaitu berapa kali isi ruang per jam ditukar dengan 

udara segar. Untuk kamar keluarga dan kamar tidur disarankan 20 kali isi 

ruang per jam, untuk dapur 100 kali isi ruang per jam, dan untuk kamar mandi 

dan we 40 kali isi ruang per jam (Hungerbuhler, 1979 dan Thirta, 1977). 

Pengukuran tersebut dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan 

penyejuk udara secara buatan, yaitu ventilasi. 

Slal'10ar p'sr~ukaran uda~"a mlnlmal dl daerah Iropis dapat dUlhat pada 
tabel 4.16 beirjk.ut~j 
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Tabel 5.1. Pertukaran udara minimal 

sumber : IImu Fisika Bangunan, Heinz Frick 

Tabel standar saran untuk jumlah pertukaran udara masing-masing ruangan 

di rumah terlihat bahwa dapur harus mengalami pertukaran udara setidaknya 

100x setiap jam, berarti dapur harus benar-benar diperhatikan pertukaran 

udaranya. 
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Tabel 5.2. Kecepatan angin dan pengaruhnya atas kenyamanan 

sumber: IImu Fisika Bangunan, Heinz Frick 
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Kecepatan angin berpengaruh pada kenyamanan pada kulit tubuh manusia. 

Bisa dilihat pada tabel diatas kecepatan angin yang bergerak paling nyaman 

adalah sekitar 0,25-0,5 m/detik merupakan gerakan udara yang paling 

nyaman. 

E, radiasi geJombang panjang 
I I I konveksi anlara pennukaan 

", ruang dan udara 
Ill", konveksi penghuni dan peralalan 
11,<. konveksi melalui dindlng 

Gambar 4.10 

Kaseimbangan 
lermai dalam ruang·· 

Q " perpindahan kalor pada suhu luar T. 'I) 
V volume (isi ruang) 
T. suhu dalam ruang 
T., suhu permukaan bidang yang 

membatasi ruang 

Gambar 5.22. Pergerakan Udara dan Panas yang terjadi dalam sebuah Ruang Kerja 

sumber: IImu Fisika Bangunan, Heinz Frick 

Gambar 5.23. Pengaruh suhu terhadap ruangan dapat diatur dengan 

penghawaan konstruksi atap 

Sumber: Heinz Frick dan LMF. Ing. Purwanto, 1998 

Memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan sangatlah penting. Selain 

kenyamanan thermal yang di capai, kondisi dalam bangunan juga lebih sehat 

karena terjadinya pergantian udara dalam bangunan. Tata layout denah dan 

bangunan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pemanfaatan 

udara di bangunan tersebut. Selain itu besar jendela dan pintu yang di 

gunakan juga menentukan besarnya udara yang dapat masuk. 
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Berikut ini adalah Sistem Penghawaan Alami 
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Gambar 5.24. Skematik Ventilasi 

http://pages.uoregon.edu/esbl/es_site/student_option/explanations_folder/cross_ventilation.htm 
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Gambar 5.25. Sirkulasi angin pada layout Denah Gambar 5.26. Sirkulasi angin pada layout Potongan 

Sum ber: http://amblogfree.blogspot.com/2011/0 Su m ber:http://www.buildingscience.com/documents/ 

5/rumah-adem-dengan-ventilasi-silang.html case-studies/cs-suwanee-river-administration

building/images/section_rev.jpg 
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Gambar 5.27. Potongan Cross Ventilation 

http://www.greenarch.hku.hklresearch/Rock%20Museum/website/html/cross_ventiiation.html 

.' .....•. 

c . .... . 

Air 
Circulation 
Through 
Dry Space 

BaftlE' 
{ . i 'f"f·d I~,r F'oc,-ab h'" ') . ' .. ..... .. " ' , 

Gambar 5.28. Sistem Pergerakan Udara 

Sumber:http://new-Iearn.info/learn/packages/clear/thermal/buildings 

Ipassive_system/passive_cooling Inatural_ventilation/images/crossventilation.jpg 
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5.2.2. Studi Preseden 

Grand Hyatt Bali , Nusa Dua, Bali 

Didesain oleh Wimberly Allison Tong dan Goo of Hawaii, resort bertema 

air ini mengacu pada istana-istana air bali seperti istana Tirta Gangga di 

Karangasem. Semua nya menjadi harmoni melalui hubungan antara laguna, air 

terjun, dan kolam-kolam. Ada lima kolam renang dan sebuah kolam bergaya bali. 

Gambar 5.29. Restaurant Grand Hyatt 
Sumber : Beng, Tan Hock. 1995. Tropical Resorts 

Dalam resort Grand Hyatt Bali si arsitek membuat iklim mikro yang sejuk 

pada tapak dengan menata landscape yang berfungsi secara optimal. Penataan 

landscape ini dapat kita lihat dari banyaknya vegetasi dan berbagai macam 

kolam-kolam. Sebagian besar dari bangunan Grand Hyatt ini menggunakan 

penghawaan alami, pada area kamar dan villa , peletakan pintu dan jendela di 

optimalkan supaya penghawaan dari luar dapat masuk ke dalam. Selain itu 

penataan jendela dan pintu juga memperhatikan pencahayaan alami. 

Tubuh kita bisa 'merasakan' bila sebuah ruangan terasa tidak nyaman, 

terutama dari segi suhu ruangan. Bila suhu ruangan terasa panas, maka akan 

berkeringat. Bila terlalu dingin, maka pori-pori akan menciut. Tubuh manusia 

ber-metabolisme agar berfungsi dengan baik, biasanya tubuh akan berusaha 

mempertahankan suhu didalam (internal) dalam kisaran 37 derajat Celcius. Bila 

suhu ruangan atau suhu luar tubuh lebih rendah, atau lebih tinggi, maka tubuh 
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akan tetap berusaha membuat suhu internal tubuh tetap dalam kisaran 37 

derajat eagar metabolisme normal. 

Gambar 5.30. Perspetif Nicaragua 

Gambar kiri: sebuah bangunan di Nicaragua 

didesain oleh Marina Gousia, sepertinya 

menerapkan prinsip desain untuk iklim tropis 

panas. Atap yang terpisah dari bangunan 

berfungsi seperti payung yang melindungi 

bagian bawahnya agar tetap dingin, justru 

karena dipisahkan dari atap, maka 'box' 

ruangan akan menjadi makin dingin. Adapun 

'secondary skin' merupakan sarana agar 

panas luar tersaring di area teras. 

(Sumber gambar: http://www.worldarchitecture.org/world

students/student-design. asp ?position=detail&no=4153) 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

1. Memberikan bukaan yang optimal dan efektif pada ruang-ruang 

supaya pergerakan udara dapat terjadi dengan maksimal. Perlu di 

perhatikan juga tata layout denah pada bangunan yang memungkinkan 

penggunaan penghawaan alami yang maksimal. 

2. Besar kecilnya jendela, pintu dan rooter juga sangat berpengaruh pada 

sirkulasi dalam bangunan tersebut. 

3. Jenis jendela yang di gunakan sangat mempengaruhi masuknya udara 

ke dalam bangunan, contohnya jendela pivot. Jendela ini dapat 

mengikuti arah angin yang datang. 
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Kemungkinan penggunaan jendela yang di sarankan untuk 

memaksimalkan penghawaan alami dalam bangunan yaitu adalah jenis 

jendela jungkit dan taats. 

Gambar 5.31 . Jendela Jungkit 
Sumber:http://www.insulationexpress.co.uk/ 

Roof-Windows/Velux-GGL-Centre-Pivot
Roof-Window-with-Pine-Finish.htm 
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Gambar 5.32. Jendela Jungkit 
Sumber:hUp://www.galaxywindows.info 

/Aluminium/pivotwindows.gif 

Gambar 5.33. Jendela Pivot 

Sumber:hUp://w23.indonetwork.co.id/pdimage/56/1189556_detailh99.jpg 

4. Perbaikan iklim mikro pad a tapak juga membantu penyejukan di dalam 

bangunan. Perbaikan iklim mikro pada tapak di lakukan dengan 

penanaman vegetasi dan kolam-kolam. Penataan landscape pad a 

tapak juga sangat penting karena kasus pada pantai, sering kali angin 

yang datang bukan angin sepoi-sepoi tetapi angin yang cukup 

kencang. Dengan adanya respon terhadap angin kencang maka dapat 
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dilakukan dengan adanya barier (penataan vegetasi) yang dapat 

memecah angin sehingga angin yang masuk dalam bangunan adalah 

angin dengan kecepatan rendah. 

5. Pada bangunan bagian atap menggunakan rumbai-rumbai bamboo, 

fungsi dari rumbai bamboo ini adalah memberikan kesan yang 

tradisional dan juga membuat ruang dalam pada bangunan sejuk. Di 

bandingkan penggunaan atap dag, seng dan tanah liat, atap rumbai-

rumbai bamboo dapat menciptakan udara yang segar pada bangunan. 

6. Pemanfaatan penghawaan alami tidak berfungsi hanya pada bukaan-

bukaan dinding, tetapi juga pada bukaan-bukaan pada atap, dengan 

memperhatikan resiko terhadap hujan. 

Gambar 5.34. Potongan Cross Ventilation 

Sumber: http://www.oocities.org/inescabraljclerestory.jpg 
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