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BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1. Penetapan Pendekatan Desain 

6.1.1. Pendekatan Arsitektur Biomimetik 

Menurut Lebedew berdasarkan jurnal Arviro Erman (2013), Hubungan 

arsitektur, alam dan manusia yang saling bergantung satu dengan yang lain 

seperti layaknya struktur anatomi tubuh manusia, dengan organ-organ yang saling 

melengkapi satu dengan yang lain, merupakan sebuah model dalam filosofi 

arsitektur biomimetik. Dalam pemikiran ini penerapan arsitektur biomimetik dituntut 

bukan hanya meniru bentuk makhluk hidup atau dari bentuk alam saja melainkan 

harus mampu menghadirkan desain yang ramah lingkungan sekitar atau selaras 

dengan kondisi alam sekitar, dalam kata lain bangunan yang dapat beradaptasi 

layaknya makhluk hidup. Dalam kerangka pikir yang lebih komprehensif, arsitektur 

dengan segenap komponen serta skalanya, dapat dipandang sebagai sesuatu 

yang memiliki karakteristik yang bersesuaian dengan karakteristik suatu makhluk 

hidup. Dalam tesisnya, Lebedew mengemukakan sebuah sistem cara pandang 

yang melihat bagaimana sistem kehidupan dan segenap kriterianya (kriteria 

biologis) dapat dihubungkan atau ditranslasikan dalam sistem arsitektur.  

Arsitektur biomimetik melihat alam sebagai contoh model dan inspirasi 

dalam mendesain dan memecahkan sebuah masalah. Berbeda dengan biomorfik 

atau metafora yang cenderung meniru langsung suatu bentuk dari alam. Misalnya 

ikan yang mengadopsi bentuk sisik-sisiknya dan pada akhir peracangan 

menghasilkan bentuk yang mirip ikan. Namun biomimetik merespon lebih dari hal 

tersebut, misalnya biomimetik melihat bentuk ikan yang aerodinamis, sehingga 

hasil perancangan akhir dari biomimetik adalah sebuah bentuk yang dinamis, 

bukan bentuk ikan. Namun Karena inovasi arsitektur yang responsit terhadap 

alam, model bangunan yang didesain bisa sama ataupun berbeda dengan bentuk 

yang ditiru. 

Prinsip Arsitektur Biomimetik; 

1. Bentuk 

Konsep ini bisa jadi merupakan sebuah penerapan metafora. Konsep 

biomimetika dengan penerapan metafora lebih mengarah pada kategori 

metafora gabungan karena kesinergian konsepsual dan visual. Pada masa kini 
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arsitektur biomimetik dikaitkan dengan teknologi pada sistem struktur dan 

material, selain itu pemodelan bentuk arsitektur dari alam mengacu pada 

konsep biomorfik. 

2. Struktur dan Material 

Kebanyakan dari studi kasis bangunan biomimetik menggunakan konsep 

struktur yang baru atau sekedar memodifikasi dari konsep sistem struktur yang 

telah ada yang di ambil berdasarkan pemikiran metaforis alam atau lebih dasar 

mengarah pada biomorfik. Beberapa konsep material arsitektur biomimetik 

lebih dikaitkan pada teknologi digital dan ilmiah. 

3. Prinsip Keberlanjutan 

Konsep ini menjadikan alam sebagai sumber inspirasi, berarti arsitektur juga 

harus mengacu dengan pendekatan ekologi. Menurut Brian Edwards (2001), 

seperti belajar dari alam, pendekatan desainnya adalah dengan basis ekologi 

yaitu bagaimana membuat bangunan agar tidak merusak lingkungan 

sekitarnya dan membuat alam secara eksplisit, caranya adalah dengan 

membawa alam langsung ke dalam desain bangunan misalnya dengan 

membuat taman di dalam bangunan. 

Proses mimikri, dapat bekerja dan dikategorikan dalam tiga tingkatan yakni 

tingkat organisme yaitu bangunan meniru hanya pada konteks organisme tersebut. 

Kemudian tingkat perilaku, pada tingkat perilaku bangunan meniru organisme juga 

proses perilaku dari organisme. Bangunan meniru secara alami dari lingkungan 

yang lebih besar. Prinsip ekosistem tersebut berdasarkan sinar matahari, dengan 

mengoptimalkan sistem daripada bentuk, selaras dan merespon kondisi sekitar, 

beragam dalam komponen, hubungan dan informasi, menciptakan 

keberkelanjutan, beradaptasi dan berkembang pada tingkat dan laju yang 

berbeda.  

Implementasi Pada Desain 

Arsitektur biomimetik ini diterapkan pada wajah bangunan mengambil pendekatan 

dari sifat sebuah bunga yang bernama morning glory. Diimplementasikan dengan 

menggunakan pelingkup yang responsif terhadap alam. Selain itu desain 

bangunan yang bersifat ekologis yang tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan 

sepeti pada prinsip arsitektur biomimetik menggunakan teknologi yang telah 

diterapkan oleh Garden by The Bay dan Eden Project. Alam kembali dibawa 

kedalam ruang dengan memberikan taman di dalam bangunan. 



105 

 

6.1.2. Pendekatan Inteligent Building/ Smart Building 

Konsep bangunan cerdas adalah sebuah bangunan dengan bantuan 

komputer (bersifat otomatis), dirancang secara terpusat untuk memastikan, 

keselamatan, kenyamanan dan produktivitas bagi penghuninya serta efisiensi 

energi, kenyamanan, dan komunikasi, dengan demikian meningkatkan 

keberlanjutan jangka panjang dengan biaya operasional minimal. Oleh karena itu, 

bangunan cerdas adalah kombinasi dari Arsitektur, Listrik, dan Bangunan Umum 

dan penguasaan teknologi informasi untuk mencapai bangunan yang fungsional, 

nyaman, dan aman yang mengurangi biaya seumur hidup. Dalam pengertian yang 

paling umum, berarti sebuah bangunan dengan cara yang tertentu dapat 

membaca lingkungannya, hingga merespon keadaan lingkungan tersebut. 

Bangunan dapat menyesuaikan beberapa aspek interior atau lingkungan luar 

sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam beberapa aspek lain dari 

lingkungan itu. Dengan gaya desain ini, maintenance akan cepat dan dapat 

dihindari. 

Dalam perencanaan intelligent building, semua peralatan atau utilitas 

seperti kontrol HVAC, pencahayaan, daya, dan metering, kabel, dan lain 

sebagainya sebaiknya di letakan atau dikelompokan pada ruang/ tempat tertentu. 

Misalnya adalah inti bangunan, ruang bawah tanah, pada atap, dan lain 

sebagainya yang sebaiknya sidatnya tersembunyi sehingga tidak memiliki 

hubungan akses dengan masyarakat umum. 

Prinsip-prinsip dasar dalam perancangan bangunan pintar adalah: 

1. Efisiensi 

Tolak ukur keberhasilan suatu bangunan dalam menerapkan pendekatan 

ini adalah pengelolaan telah efisien.  

2. Efektif 

Pemilihan alat tepat guna dan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3. Kemudahan 

Mudah dalam mengoperasikan, dan perawatan, serta sistem mudah untuk 

ditiru dan dikembangkan ditempat lain. 

4. Penerapan teknologi terbaru 

Penggunaan kebaharuan tekologi  
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Studi Preseden Sebagai Implementasi pada Desain 

Intelligent building sistem ini mempresedeni sebuah proyek sejenis yaitu 

Garden by the bay. Menurut artikel internasional berjudul “Intelligent Building 

International”, proyek Garden by the Bay merupakan proyek perancangan yang 

merupakan bangunan inteligen. Proyek ini menunjukkan keefektifan dalam 

menggabungkan sejumlah langkah-langkah desain lingkungan dan optimalisasi 

servis bangunan untuk mencapai desain yang berkelanjutan.  

Berikut ini adalah skema seluruh kontrol untuk ruangan conservatory yang 

ada di garden by the bay Singapore mulai dari pemanenan energi hingga energi 

tersebut dipakai untuk mengontrol keadaan di dalam conservatory. 

 
Gambar 32. Skematik Keseluruhan Garden by The Bay 

 (Sumber: Meredith Davey, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 


