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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Penekanan desain yang akan diterapkan pada Museum Etnobotani 

di Kabupaten Semarang adalah Green Building. 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

a. Prinsip-Prinsip Green Building 

Pengertian Green Building 

Green building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang 

sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang 

hemat energy dari sudut perancangan, pembangunan, dan 

penggunaan yang dampak terhadap lingkungannya sangat 

minim. 

Pada bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia (2008) 

masyarakat mulai memahami sebuah pengertian bangunan 

green building, yaitu : 

 Tidak jauh berhubungan dengan alam/lingkungan sekitar. 

 Memperhatikan sebuah ekosistem dengan cara membuat 

perancangan dalam jangka yang cukup panjang. 

 Sebuah produk yang berasal dari tindakan manusia 

dengan turut mempertimbangkan kualitasnya. 
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Bangunan hijau merupakan konsep yang luas dan memiliki 

arti yang luas pula, namun menurut Tom Woolley pada buku 

GreenBuilding Handbook gagasan-gagasan inti mengenai 

bangunan hijau dapat dirumuskan meliputi beberapa hal, 

yaitu : ramah lingkungan, penggunaan sumber daya yang 

efisien, dan didesain untuk meningkatkan kesehatan 

kesejahteraan penghuninya. 

Sebuah konsep bangunan ramah lingkungan / green building 

dapat diartikan bahwa sebuah bangunan dapat proses 

pembangunan sangat memperhatikan lingkungan sekitar 

agar tidak merusak lingkungan sekitar bangunan, tidak 

memberikan sebuah dampak negatif bagi lingkungan alam, 

dan pola hidup sehari-hari. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 

bangunan berkonsep ramah lingkungan / green building yaitu 

pemilihan bahan bangunan/material yang digunakan seperti 

bahan bangunan / material yang ramah lingkungan dan juga 

mudah untuk didapatkan serta dala dalam proses 

pembangunan tersebut desain bangunan menggunakan 

sebuah penekanan pada polusi dan efek negatif bagi 

lingkungan. 

Dalam menggunakan konsep ramah lingkungan/green 

building tidak perlu mengesampingkan kenyamanan serta 
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produktivitas karena penggunaan bahan materi hemat 

energi. Bangunan ramah lingkungan / green building ini 

selain dapat menghemat energy juga dapat menghemat air, 

meningkatkan kualitas udara, dan dapat melestarikan 

sumber daya alam. Dalam konsep ramah lingkungan/green 

building ini akan dibatasi dalam penggunaan penyejuk udara 

air conditioner (AC) dan juga penggunaan lampu 

penerangan hal tersebut berfungsi untuk mengurangi polusi 

udara yang berdampak pada efek rumah kaca. Bahkan bagi 

pemilik bangunan diwajibkan untuk menghijaukan atap 

bangunannya dengan cara memberikan roof garden pada 

setiap atap bangunannya. 

Terdapat 6 aspek yang menjadi pedoman dalam evaluasi 

penilaian green building oleh tim GBCI (Green Building 

Council Indonesia) yang terdiri dari : 

1. Tepat Guna Lahan (Approtiate Site Development / ASD) 

2. Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency & 

Conservatin / EEC) 

3. Konservasi Air (Water Conservation / WAC) 

4. Sumber dan Siklus Material (Material Resource and 

Cycle / MRC) 

5. Kualitas Udara & Kenyamanan Ruang (Indoor Air Health 

and Comfort / IHC) 
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6. Manajemen Lingkungan Bangunan (Building and 

Environment Management / BEM) 

Penerapan green building pada proyek Museum Etnobotani 

adalah Kualitas Udara & Kenyamanan Ruang (Indoor Air 

Health and Comfort / IHC) dan tepat Guna Lahan (Approtiate 

Site Development / ASD). 

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan rating 

“bangunan hijau” di Indonesia : 

a. Sederhana (simplicity) 

b. Dapat dan mudah untuk diimplementasikan (applicable) 

c. Teknologi tersedia (available technology) 

d. Menggunakan kriteria penilaian sedapat mungkin 

berdasarkan standart local 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga 

keseimbangan dengan alam antara lain: 

a. Alam dan Iklim Tropis 

b. Sinar matahari dan orientasi bangunan 

c. Angin dan pengudaraan ruang 

d. Suhu dan perlindungan terhadap panas 

e. Curah hujan dan kelembaban uddara 

b. Indoor Air Health and Comfort (IHC) / Kualitas Udara & 

Kenyamanan Ruang 
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Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang 

Introduksi Udara Luar 

Tujuan 

Menjaga dan meningkatkan kualitas udara di dalam 

ruangan dengan melakukan introduksi udara luar ruang 

sesuai dengan kebutuhan laju ventilasi untuk kesehatan 

pengguna gedung. 

Tolok Ukur 

Desain ruangan yang menunjukkan adanya potensi 

introduksi udara luar minimal sesuai dengan Standar 

ASHRAE 62.1-2007 atau Standart ASHRAE edisi terbaru. 

Pemantauan Kadar CO2 

Tujuan 

Memantau konsentrasi karbondioksida (CO2) dalam 

mengatur masukan udara segar sehingga menjaga 

kesehatan pengguna gedung. 

Tolok Ukur 

Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu <2,3 m2 per 

orang dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbon 

dioksida (CO2)  yang memiliki mekanisme untuk 

mengatur jumlah ventilasi udara luar sehingga 

konsentraso CO2 di dalam ruangan tidak lebih dari 1.000 

ppm, sensor diletakkan 1,5 m di atas lantai dekat return 

air grille atau return air duct. 

Tabel 5.1 Tolok Ukur IHC 
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Kendala Asap Rokok di Lingkungan 

Tujuan 

Mengurangi tereksposnya para pengguna gedung dan 

permukaan material interior dari lingkungan yang 

tercemar asap rokok sehingga kesehatan pengguna 

gedung dapat terpelihara. 

Tolok Ukur 

Memasang tanda “Dilarang Merokok di Seluruh Area 

Gedung” dan tidak menyediakan bangunan/area khusus 

untuk merokok di dalam gedung. Apabila tersedia, 

bangunan/area merokok di luar gedung, minimal berada 

pada jarak 5 m dari pintu masuk, outdoor air intake, dan 

bukaan jendela. 

Polutan Kimia 

Tujuan 

Mengurangi polusi udara ruang dari emisi material 

bangunan yang dapat mengganggu kenyamanan dan 

kesehatan pekerja konstruksi dan pengguna gedung. 

Tolok Ukur 

Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar 

volatile organic compounds (VOCs) rendah, yang ditandai 

dengan label/sertifikat yang diakui GBC Indonesia. 

Menggunakan produk kayu komposit dan laminating 

adhesive dengan syarat memiliki kadar emisi 

formaldehyde rendah, yang ditandai dengan 
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label/sertifikasi yang diakui GBC Indonesia. 

Menggunakan material lampu yang kandungan 

merkurinya pada toleransi maksimum yang disetujuai 

GBC Indonesia dan tidak menggunakan material yang 

mengandung asbestos. 

Kenyamanan Visual 

Tujuan 

Mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat 

pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi 

mata. 

Tolok Ukur 

Menggunakan lampu dengan iluminasi (tingkat 

pencahayaan) ruangan sesuai dengan SNI 03-6197-2011 

tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. 

Pemandangan Keluar Gedung 

Tujuan 

Mengurangi kelelahan mata dengan memberikan 

pemandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi 

visual ke luar gedung. 

Tolok Ukur 

Apabila 75% dari Net lettable Area (NLA) menghadap 

langsung ke pemandangan luar yang dibatasi bukaan 

transparan bila ditarik suatu garis lurus. 

Kenyamanan Termal 
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Tujuan 

Menjaga kenyamanan suhu dan kelembaban udara 

ruangan yang dokondisikan stabil untuk meningkatkan 

produktivitas pengguna gedung. 

Tolok Ukur  

Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara 

umum pada suhu 25oC dan kelembaban relatif 60%. 

Tingkat Kebisingan 

Tujuan 

Menjaga tingkat kebisingan di dalam ruangan pada 

tingkat yang optimal. 

Tolok Ukur 

Tingkat kebisingan pada 90% dari net lettable area (NLA) 

tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI 03-6386-2000 

tentang Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung 

dalam Bangunan Gedung dan Perumahan (kriteria desain 

yang rekomendasikan). 

 

c. Appropriate Site Development (ASD)/ Tepat Guna Lahan 

Pada proyek bangunan kompleks Museum Etnobotani ini 

menggunakan konsep green building Kualitas Udara dan 

Kenyamanan Ruang serta Tepat Guna Lahan, untuk 

memperhatikan tolok ukur pada kriterian Tepat Guna Lahan / 

Sumber :www.gbcindonesia.org/download/doc.../125-ringkasan-greenship-
nb-v1-2-id 
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ASD ini memiliki 7 sub kriteria yang terdiri dari 17 tolok ukur 

dari kriteria ASD. Metoda pengukurannya antara lain : 

Pemilihan Tapak 

Tujuan 

Mengindari pembangunan di area greenfields  dan 

menghindari pembukaan lahan baru. 

Tolok Ukur 

Memilih daerah pembangunan yang dilengkapi minimal 

delapan dari 12 prasarana sarana kota. 

1. Jaringan Jalan 7. Jaringan Fiber Optik 

2. Jaringan penerangan dan 

Listrik 

8. Danau Buatan (Minimal 

1% luas area) 

3. Jaringan Drainase 9. Jalur Pejalan Kaki 

Kawasan 

4. STP Kawasan 10. Jalur Pemipaan Gas 

5. Sistem Pembuangan 

Sampah 

11. Jaringan Telepon 

6. Sistem Pemadam 

Kebakaran 

12. Jaringan Air Bersih 

 

Memilih daerah pembangunan dengan ketentuan KLB>3 

Melakuan revitalisasi dan pembangunan di atas lahan yang 

bernilai negatif dan tak terpakai karena bekas pembangunan 

atau dampak negatif pembangunan. 

Aksesibilitas Komunitas 

Tabel 5.2 Tolok Ukur ASD 
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Tujuan 

Mendorong pembangunan di tempat yang telah memiliki 

jaringan konektivitas dan meningkatkan pencapaian 

penggunaan gedung sehingga mempermudah masyarakat 

dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghindari 

penggunaan kendaraan bermotor. 

Tolok Ukur 

Terdapat minimal tujuh jenis fasilitas umum dalam jarak 

pencapaian jalan utama sejauh 1500 m dari tapak 

1. Bank 11. Rumah Makan/Kantin 

2. Taman Umum 12. Foto Kopi Umum 

3. Parkir Umum 13. Fasilitas Kesehatan 

4. Warung/Toko Kelontong 14. Kantor Pos 

5. Gedung Serba Guna 15. Kantor Pemadam 

Kebakaran 

6. Pos Keamanan / Polisi 16. Terminal/Stasiun 

Transportasi Umum 

7. Tempat Ibadah 17. Perpustakaan 

8. Lapangan Olah Raga 18. Kantor Pemerintah 

9. Tempat Penitipan Anak 19. Pasar 

10. Apotik  

 

Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan utama di luar 

tapak yang menghubungkannya dengan jalan sekunder dan 

/ atau lahan milik orang lain sehingga tersedia akses ke 
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minimal tiga fasilitas umum sejauh 300 m jarak pencapaian 

pejalan kaki. 

Menyediakan fasilitas / akses yang aman, nyaman, dan 

bebas dari perpotongan dengan akses kendaraan bermotor 

untuk menghubungkan secara langsung bangunan dengan 

bangunan lain, di mana terdapat minimal tiga fasilitas umum 

dan/atau dengan stasiun transportasi masal. 

Membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi 

akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 

10 jam sehari. 

Transportasi Umum 

Tujuan 

Mendorong pengguna gedung untuk menggunakan 

kendaraan umum massal dan mengurangi kendaraan 

pribadi. 

Tolok Ukur 

Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam 

jangkauan 300 m (walking distance) dari gerbang lokasi 

bangunan dengan tidak memperhitungkan panjang jembatan 

penyebrangan dan ramp. 

Atau 

Menyediakan shuttle bus untuk pengguna tetap gedung 

dengan jumlah unit minimum untuk 10% pengguna tetap 

gedung. 

Menyediakan fasilitas jalur pedestrian di dalam area gedung 
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untuk menuju ke stasiun transportasi umum terdekat yang 

aman dan nyaman dengan mempertimbangkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 mengenai 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan. 

Fasilitas Pengguna Sepeda 

Tujuan 

Mendorong penggunaan sepeda bagi pengguna gedung 

dengan memberikan fasilitas yang memadai sehingga dapat 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 

Tolok Ukur 

Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit 

parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 unit 

parkir sepeda. 

Apabila tolok ukur 1 diatas terpenuhi, perlu tersedianya 

shower sebanyak 1 unit ukuran setiap 10 parkir sepeda. 

Lansekap pada Lahan 

Tujuan 

Memlihara atau memperluas kehijauan kota untuk 

meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat 

polutan, mencegah erosi tanah, mengurangi beban system 

drainase, menjaga keseimbangan neraca air dan system air 

tanah. 

Tolok Ukur 

Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang 
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bebas dari bangunan taman (hardscape) yang terletak di 

atas permukaan tanah seluas minimal 40% luas total lahan. 

Luas area yang diperhitungkan roof garden, terrace garden, 

dan wall garden, dengan mempertimbangkan Peraturan 

Mentri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untu 

Pekarangan. 

Bila tolok ukur 1 dipenuhi, setiap penambahan 5% area 

lansekap dari luas total lahan mendapat 1 nilai. 

Penggunaan tanaman yang telah dibudayakan secara lokal 

dalam skala provinsi, sebesar 60% luas tajuk dewasa 

terhadap luas area lansekap pada ASD 5 tolok ukur 1. 

Penggunaan taman yang telah dibudidayakan secara lokal 

dam skala provinsi, sebesar 60% luas tajuk dewasa 

terhadap luas area lansekap pada ASD 5 tolok ukur 1. 

Iklim Mikro 

Tujuan 

Meningkatkan kualitas iklim mikro disekitar gedung yang 

mencakup kenyamanan manusia dan habitat sekitar gedung. 

Tolok Ukur 

Menggunakan berbagai material untuk mengindari efek heat 

island pada area atap gedung sehingga nilai albedo (daya 

refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai dengan 

perhitungan. 

Atau 
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Menggunakan green roof sebesar 50% dari luas atap yang 

tidak digunakan untuk mechanical electrical (ME), dihitung 

dari luas tajuk. 

Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 

head island pada area perkerasan nin-atap sehingga nilai 

albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai 

dengan perhitungan. 

Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi 

utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari 

panas akibat radiasi matahari. 

Atau 

Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi 

utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari 

terpaan angina kencang. 

Manajemen Air Limpasan Hujan 

Tujuan 

Mengurangi beban system drainase lingkungan dari 

kuantitas limpasan air hujan dengan system manajemen air 

hujan secara terpadu. 

Tolok Ukur 

Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan 

drainase kota dari lokasi bangunan hingga 50%, yang 

dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 

50mm/hari. 

Atau 
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5.1.2. Studi Preseden 

California Academy of Sciences 

Merupakan museum sejarah alam di San Franncisco, California, 

yang merupakan salah satu terbesar museum sejarah alam di 

dunia. 

Bangunan ini mencakup berbagai fitur ramah lingkungan, yaitu : 

 Menghasilkan air limbah 50% lebih sedikit dari sebelumnya 

 Mendaur ulang air hujan untuk irigrasi 

 Menggunakan 60.000 sel surya 

 Mendukung atap hijau dengan luas 2,5 hektar 

 Menggunakan pencahayaan alami di 90 persen dari ruang 

yang diduduki 

 Dibangun lebih dari 20.000 kilometer kubik (15.000 m3) dari 

daur ulang beton 

Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan 

drainase kota dari lokasi bangunan hingga 85%, yang 

terhitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 

50 mm/hari. 

Menunjukkan adnya upaya penanganan pengurangan beban 

banjir lingkungan dari luar lokasi bangunan. 

Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi 

debit limpasan air hujan. 

Sumber : www.gbcindonesia.org/download/doc.../125-ringkasan-
greenship-nb-v1-2-id 
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 Konstruksi mencakup 11 juta pound (5.000 t) dari daur ulang 

baja 

 Insulasi dinding terbuat dari potongan-potongan dari daur 

ulang denim 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

 Menggunakan shading light shelf untuk mengurangi panas 

yang masuk kedalam bangunan namun tetap dapat 

memasukan cahaya secara efisien. Dengan light shelf 

cahaya yang masuk pada bangunan di pantulkan pada 

ceiling. Panjang light shelf juga di sesuaikan dengan 

kedatangan sinar matahari sehingga tidak menyilaukan 

aktifitas yang berada di dalam bangunan. Cahaya yang di 

pantulkan melalui ceiling tidak akan menyilaukan namun 

tetap memberikan penerangan yang cukup. 

 Sistem penerangan dalam bangunan menggunakan 

intelegent lighting system yang dikendalikan oleh main 

control panel sehingga nyala lampu dimatikan secara 

otomatis oleh motion sensor & lux sensor. Dengan begitu, 

penghematan energy dari penerangan ruang akan mudah 

dilakukan. 

 Penerapan panel surya diyakini dapat mengurangi biaya 

listrik bangunan. Selain itu, bangunan juga selayaknya 

dilengkapi jendela untuk menghemat penggunaan energy, 
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terutama lampu dan AC. Untuk siang hari, jendela sebaiknya 

dibuka agar mengurangi pemakaian listrik. Jendela tentunya 

juga dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas 

penghuninya. Green building juga harus menggunakan 

lampu hemat energi. Peralatan listrik hemat energi, serta 

teknologi energy terbarukan, seperti turbin angin dan panel 

surya. 

 Penggunaan air dapat dihemat dengan menginstal sistem 

tangkap air hujan. Cara ini akan mendaur ulang air yang 

dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau menyiram 

toilet. Juga menggunakan peralatan hemat air, seperti 

pancuran air beraliran rendah, tidak menggunakan bathtub di 

kamar mandi, menggunakan toilet hemat air, dan memasang 

sistem pemanas air tanpa listrik. 

 Memperhatikan Ruang Terbuka Hijau/RTH pada tapak yang 

akan dibangun sehingga dapat mendukung tema desain 

pada projek bangunan kompleks yaitu Museum Etnobotani 

ini dalam menerapkan sistem Tepat Guna Lahan (ASD). 

 Dalam tatanan pola vegetasi pada bangunan Museum 

Etnobotani ini menerapkan konsep more greenery dengan 

memperbanyak pemilihan dan memperbanyak vegetasi pada 

tapak. 
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 Untuk mengurangi footprint pada bangunan museum ini 

maka diberikan pembatas jalan antara pengendara bermotor 

dan juga pejalan kaki, hal tersebut bertujuan agar museum 

turut menjaga kebersihan udara lingkungan sekitar. 

 Untuk meminimalkan buangan air hujan ke luar tapak maka 

pada bangunan Museum ini diberikan sumur resapan 

setempat dan juga membuat detention pond/swale. 

 Menyediakan sebuah tempat sampah yang dibedakan 

bedasarkan penggolongannya agar mempermudah dalam 

proses pengolahannya. 

 Menyediakan sebuah tempat parkir pada bangunan Museum 

Etnobotani ini untuk pengunjung yang datang dengan 

menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. 

 Guna menghemat penggunanaan air untuk bangunan 

Museum Etnobotani ini maka menggunakan system 

teknologi rain water hervesting. 

 Untuk menghemat pencahayaan buatan maka menggunakan 

lampu optik dan sensor cahaya sehingga dapat menghemat 

pencahayaan pada siang hari sekitar 40%. 

 Dalam pembuatan Museum Etnnobotani ini menggunakan 

material yang merupakan hasil dari daur ulang dan juga 

material yang ramah lingkungan. 
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 Mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat 

pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi 

mata, dengan cara menggunakan lampu dengan ilmuninasi 

ruangan seseuai dengan standart SNI. 

 Menjaga kenyamanan suhu dan kelembaban udara ruang 

yang dikondisikan stabil untuk meningkatkan produktivitas 

pengguna gedung dengan cara menetapkan perencanaan 

kondisi termal ruangan secara umum pada suhu 25o dan 

kelembaban relatif 60%. 

 Mengurangi tereksposnya para pengguna gedung dan 

permukaan material interior dari lingkungan yang tercemar 

asap rokok sehingga kesehatan pengguna gedung dapat 

terpelihara. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Pada masa sekarang, bangunan merupakan sebuah kebutuhan 

pokok bagi manusia, sama halnya dengan makanan dan 

kebutuhan pokok lainnya, maka bangunan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Bangunan tercipta 

kemudian menimbulkan aktivitas dalam kehidupan seperti 

masak, mandi, tidur dan lain sebagainya. 
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Maka bangunan saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok yang 

tidak dapat di digantikan dalam kehidupan manusia hal tersebut 

di karenakan seluruh aktivitas manusia sebagian besar berada 

pada dalam bangunan. Pada era saat ini bangunan juga 

dijadikan sebagai gaya hidup (life style) bukan hanya sekedar 

tempat melakukan aktivitas sehari-hari, hal itu menunjukkan 

suatu kualitas hidup bagi pemiliknya. Menurut Marcus Vituvius 

Pollio, pada setiap bangunan harus memiliki tiga aspek arsitektur 

yang mendasari dalam proses perancangan yaitu, fungsi, 

kekokohan (struktural), estetika (keindahan). 

Ketiga aspek arsitektur tersebut dalam merancang sebuah 

bangunan tidak dapat dipisahkan karena memiliki peran yang 

sangat penting bagi bangunan. Ketiga aspek arsitektur tersebut 

dapat membuat bangunan tersebut terasa lebih nyaman bagi 

pemiliknya kelak. Bangunan akan jauh terasa nyaman apabila 

dalam proses merancah telah memperhitungkan beberapa aspek 

yang lainnya, seperti pola, sirkulasi, ruang luar. Sebuah pola 

sangat berhubungan dengan tata letak masa bangunan yang 

nanti akan menjadi sebuah solusi dalam meletakkan bangunan 

berdasarkan kegiatannya. 

Sebuah sirkulasi merupakan sebuah aspek yang sangat penting 

dalam perancangan bangunan karena merupakan sebuah akses 

yang nantinya akan digunakan untuk manusia baik itu untuk 
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pejalan kaki maupun untuk pengguna kendaraan. Ruang luar 

juga pada akhirnya berpengaruh terhadap penataan lansekap 

yang akan menimbulkan rasa nyaman bagia pemilik bangunan 

baik itu didalam maupun diluar bangunan. 

Definisi Sirkulasi. Beberapa pengertian sirkulasi, yaitu :  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugono, 2008 : 

1361), sirkulasi adalah suatu peredaran. 

 Menurut Cryill M. Haris (1975) menyebutkan bahwa sirkulasi 

merupakan suatu pola lalu lintas atau pergerakan 

memberukan atau bangunan. Di dalam bangunan, suatu 

pola pergerakan memberukan keluwesan, perhitungan 

ekonomis, dan fungsional. 

 Tali yang terlihat dan menghubungkan ruang-ruang dalam 

suatu bangunan atau tali yang menghubungkan deretan 

ruang dalam dan ruang luar secara bersama-sama (D.K. 

Chink, 1973) 

Sistem sirkulasi adalah prasarana penghubung vital yang 

menghubungkan berbagai kegiatan dan penggunaan suatu 

lahan di atas suatu area dan di dalam bangunan yang 

mempertimbangkan aspek fungsional, ekonomis, keluwesan 

dan kenyamanan (Tofani, 2011). 

Jenis-jenis Sirkulasi 
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Menurut Tofani Logi (2011) dalam sebuah tugas laporan akhir 

menyebutkan bahwa sirkulasi dapat dibagi menjadi tiga yang 

berdasarkan pada fungsinya, yaitu: 

 Sirkulasi Manusia, dalam setiap aktivitas manausia dangat 

mempengaruhi sebuah sistem sirkulasi dalam tapak. 

Sirkulasi manusia dapat berupa sebuah plaza atau 

edestrian yang membentuk suatu hubungan pada dalam 

tapak. Beberapa hal yang diperhatikan antara lain pola 

lantai, fasilitas penyebrangan, kejelasan orientasi, lebar 

jalan, lampu jalan (Hari, 2009). Dan ada pula beberapa ciri 

dari sirkulasi manusia (Tofani, 2011), yaitu: 

- Berkecepatan rendah, 

- Kelonggaran dan fleksibel, dan 

- Sesuai dengan skala manusia 

 Sirkulasi Kendaraan, Aditya Hari (2008) secara hirarki 

bahwa sirkulasi kendaraan terbagi atas dua jalur, yaitu : 

- Jalur akses, jalur yang melayani hubungan antara 

jalan dengan pintu masuk dengan bangunan. 

- Jalur distribusi, merupakan jalur yang berfungsi 

untuk gerak berpindah lokasi (jalur cepat). 

 Sirkulasi Barang, pada pola sirkulasi pada umumnya 

menumpang/disatukan pada sebuah sitem sirkulasi lainnya. 
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Terdapat dua tujuan sistem sirkulasi (Tofani, 2011 ; 

Yadnya, 2012): 

- Memiliki sebuah orientasi dan maksud tertentu ke 

tempat tujuan dan lebih bersifat langsung. 

- Dalam waktu yang tidak terbatas bersifat rekreasi. 

Beberapa hal yang menjadi sebuah pertimbangan dalam 

merancang sebuah sistem sirkulasi yaitu (Tofani, 2011): 

 Aspek-aspek estetis yang dapat menimbulkan aspek 

emosional. 

 Perencanaan yang lebih baik pada tingkat keamanannya. 

 Kesan estetis pertama yang diperoleh pada daerah sirkulasi 

banyak berpengauh terhadap bangunan secara keseluruhan. 

 Pencapaian ke dalam menyenangkan dan mengejutkan. 

 Pola sirkulasi yang tidak efisien tidak hanya 

mempertimbangkan ukuran, ruang, skala monumental, 

terbuka dan indah secara visual. Tetapi pola sirkulasi harus 

jelas tanpa penambahan tanda-tanda pengaruh orang 

berjalan. 

 Pencapaian ke dalam hall yang luas dan menarik dengan 

melalui sebuah pintu yang tinggi kemudian ke dalam koridior 

selasar yang bagus akan mengakibatkan nilai bangunan 

secara keseluruhan menjadi menarik, menyenangkan dan 

mengejutkan. 
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Pola Sirkulasi 

Pola sirkulasi dibagi menjadi 3, yaitu (Sofyan, 2010 ; Tofani, 

2011): 

1. Linier, jalur yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir 

utama deretan ruang. Jalan dapat berbentuk lengkung atau 

berbelok arah, memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau 

membentuk putaran (loop). Ciri-ciri pola sirkulasi linier, 

antara lain (Sofyan, 2010 ; Tofani, 2011 ; Yadnya, 2012): 

 Sirkulasi pergerakan padat bila panajang jalan tak 

terbatas dan hunungan aktifitas kurang efektif 

 Gerakan hanya 2 arah dan memiliki arah yang jelas 

 Cocok untuk sirkulasi terbatas 

 Perkembangan pembangunan sepanjang jalan 

 Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat 

 

 

 

 

2. Radial, Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan lurus yang 

berkembang dari sebuah pusat bersama. Ciri-ciri dari pola 

sirkulasi radial adalah sebagai berikut (Sofyan, 2010 ; Tofani, 

2011 ; Yadnya, 2012): 

Gambar 5.1 Pola sirkulasi linier 
Sumber : e-jounal.uajy.ac.id 
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 Orientasi jelas 

Masalah yang ditimbulkan merupakan masalah yang sulit 

di tanggulangi 

 Kurang mengindahkan kondisi alam 

 Sulit dikombinasikan dengan pola yang lain 

 Menghasilkan bentuk yang ganjil 

 Menunjang keberadaan monument penting 

 Pergerakan resmi 

 Mengarahkan sirkulasi pada titik pusat 

 

Gambar 5.2 Pola sirkulasi Radial 
Sumber : rezkyekhyamarthon.blogspot.com 

3. Pola Grid, Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan 

sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan 

menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat. 

Ciri-ciri pola sirkulasi grid adalah sebagai berikut (Sofyan, 

1010 ; Tofani, 2011 ; Yadnya, 2012): 

 Memungkinkan gerakan bebas dalam banyak arah 

sehingga hubungan aktifitas kompak dan efisien 

 Menata grid berdasarkan sistem hirarki jalan 
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 Penataan bangunan di sisi jalan dengan karakter yang 

berbeda 

 Kesan monoton ditanggulangi 

 Masalah kurang menginahkan kondisi alam sulit 

ditanggulangi 

 Masalah kemacetan pada titik simpul ditanggulangi 

dengan mengatur sirkulasi monoton 

 Kurang mengindakan kondisi alam seperti topografi 

keistimewaan tapak 

 Semakin jauh dari simpul jalan pergerakan semakin baik 

namun pada titik simpulnya dapat menimbulkan 

kemacetan akibat banyak arah sirkulasi yang ditampung 

pada titik simpul tersebut 

 Kepadatan gerakan atau sirkulasi lebih mungkin dihindari 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Pola sirkulasi grid 
Sumber : repository.usu.ac.id 

4. Pola Organik, Konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang 

menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. Ciri-ciri pola 

sirkulasi organik adalah sebagai berikut (Sofyan, 2011 ; 

Tofani, 2011 ; Yadnya, 2012): 
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 Peka terhadap kondisi alam 

 Ditandai dengan garis-garis lengkung berliku-liku 

 Pada tapak yang luas sering membingungkan karena 

sulit berorientasi 

 

Gambar 5.4Pola sirkulasi Organik 
Sumber : anggasvara.blogspot.com 

5.2.2. Studi Preseden 

Museum Hans Christian Andersen 

 

Bangunan ini merupakan sebuah bangunan museum yang 

menerapkan konsep green building yang hamper seluruh atap 

museum tersebut terbungkus tanaman hijau. Tidak hanya itu, 

pada halam museum ini juga disuguhkan sebuah taman yang 

didesain seperti sebuah labirin, dengan sebuah taman berbentuk 

dinding yang cukup tinggi, yang akan menimbulkan rasa 

penasaran dan membangkitkan jiwa berpetualang para 

pengunjung. 
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Sebagian besar lahan yang ada dipergunakan untuk taman dan 

pepohonan rindang, rumput dan juga beberapa fitur sumber air. 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 Tampilan Bangunan yang Ramah Lingkungan 

Pada Museum Etnobotani yang merupakan bangunan ramah 

lingkungan, perlu adanya penyatuan dengan lingkungan 

taman sekitar. Hal tersebut bertujuan agar saat pengunjung 

berada di dalam ruangan serasa berada di luar ruangan. 

Penyatuan ruang dalam dengan ruang luar diwujudkan 

dengan penerapan sustainable architecure. Sustainable 

architecture atau arsitektur berkelanjutan merupakan 

bangunan yang hemat energi, membatasi lahan terbangun, 

sirkulasi udara yang selalu mengalir di dalam ruangan dengan 

menggunakan banyak bukaan, dan material ramah 

lingkungan. Menerapkan greenwall pada dinding bangunan 

menggunakan tanaman rambat. Greenwall tersebut berfungsi 

sebagai peredam suara, penyerap radiasi sinar matahari, dan 

menambah nilai estetika. Tanaman yang dapat digunakan 

pada greenwall merupakan tanaman dalam jenis penutup 
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tanah (batang tidak berkayu, berakar dangkal, dan tinggi 

antara 20cm – 50cm) dan jenis rerumputan. Contohnya antara 

lain dolar-dolaran (ficusrepens), sirih (piper betle). 

 

 

 

 

 Perancangan Sustainable Architecture 

Konsep Sustainable Architecture yang diterapkan pada 

Museum Etnobotani, meliputi : 

Dalam Efisiensi Penggunaan Energi 

a. Penggunaan panel surya (solar cell) untuk memanfaatkan 

energy panas matahari sebagai sumber pembangkit tenaga 

listrik alternatif. 

 

 

 

b. Memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti 

pengkondisian udara buatan (air conditioner). 

Menggunakan ventilasi, bukaan,dan cross ventilation. 

Gambar 5.5 Green Wall 

Sumber :www.abc.net.au 

Gambar 5.6 Solar Panel Sistem 
Sumber :www.abc.net.au 

http://www.abc.net.au/radionational/programs/blueprintforliving/segment/6417820
http://www.abc.net.au/radionational/programs/blueprintforliving/segment/6417820
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c. Penggunaan penangkap air hujan (rainwater harvesting) 

untuk memanfaatkan air hujan yang intensitasnya besar di 

daerah tropis untuk kebutuhan air alternatif dalam 

bangunan. 

 Efisiensi Penggunaan Lahan 

Lahan yang semakin sempit, mahal dan berharga tidak harus 

digunakan seluruhnya untuk bangunan, karena sebaiknya 

selalu ada lahan hijau dan penunjang keberlanjutan potensi 

lahan. 

a. Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat digantikan 

ataudimaksimalkan dengan berbagai inovasi, misalnya 

pembuatantaman diatas bangunan (roof garden). 

b. Desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman 

(ruang luar) dapat menjadi inovasi untuk mengintegrasikan 

luar dan dalam bangunan, memberikan fleksibilitas ruang 

yang lebih besar. 

 Dalam Efisiensi Penggunaan Material 

Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen 

lama yang masih bisa digunakan, misalnya sisa bongkaran 

bangunan lama (beton daur ulang). 

 Dalam Manajemen Limbah : membuat sistem pengolahan 

limbah domestik seperti air kotor (blackwater, grey water) 

yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air kota. 


