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BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. Konsep Bentuk 

Bentuk bangunan berupa dome atau kubah kaca, dengan memperhatikan 

zona-zona yang tercipta dari pengelompokan tanaman subtropis sesuai dengan 

ketentuan hidupnya sendiri begitu pula dengan dimensi tanaman yang akan 

ditanam pada zona dome tersebut yang mempengaruhi dimensi bangunan itu 

sendiri.  

Zona pada dome sendiri dibagi menjadi tiga zona yang akan ditempatkan 

pada 3 bioma dengan pengaturan yang berbeda-beda bergantung dari rata-rata 

kelembaban dan suhu yang optimal bagi tumbuhan untuk hidup. Zona tersebut 

telah dijelaskan pada studi ruang khusus yaitu: Flower Dome, Autumn Dome, Fruit 

and Veggie Dome. Sehingga jumlah conservatory yang ada adalah 3 conservatory 

berbentuk dome/ kubah.  

Berikut ini adalah contoh konsep bentuk desain bangunan yang kurang 

lebih akan diterapkan pada proyek. Dibawah ini merupakan Ecorium National 

Center yang berlokasi di Seocheon-gun, Korea merupakan tempat penelitian yang 

berada pada display pada dome/ bioma tersebut.  

 

Gambar 33. Ecorium National Center  
(Sumber: pinterest.com) 

7.2. Konsep Wajah Bangunan 

Bentuk yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 

arsitektur Biomimetik, sebagai pendekatan utama dalam bentuk bangunan dan 

bagian dalam bangunan, serta tata keruangan pada proyek perancangan ini. 

Terinspirasi dengan sebuah bunga yaitu “Morning Glory” tanaman yang termasuk 

dalam family Convolvulaceae dengan nama latin lpomoea, dimana bunga tersebut 

memiliki keunikan tersendiri.   
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a. Selubung Bangunan 

Bunga Morning Glory sendiri memiliki makna "Pagi yang Mulia". Makna 

tersebut didasari karena bunga Morning Glory akan mekar pada pagi hari dan 

mengeluarkan aroma harum yang khas. Seakan - akan bunga ini menyambut kita 

dipagi hari dengan warna warni indahnya saat sedang bermekaran. Namun, 

kelopak bunga ini hanya akan bertahan beberapa jam saja, karena menjelang 

siang hari, bunga Morning Glory akan mulai layu dan pada sore hari biasanya akan 

mulai berguguran. Walalupun begitu, pucuk bunga baru akan tumbuh dan kembali 

mekar setiap paginya kemudian kembali layu dan begitu terus secara silih berganti 

setiap harinya selama masa hidup tanaman ini. 

 
Gambar 34. Bunga Morning Glory  

(sumber: kutubuku-vlog.blogspot.com) 

Penerapan biomimetik ini terinspirasi dari sistem kelopak bunga ini yang 

dapat mekar bila terkena matahari dan menutup bila tidak terkena sinar matahari. 

Hal ini menunjukan kedinamisan pada bentuk bangunan. Bentuk ini akan 

diterapkan pada selubung bangunan sebagai secondary skin pada conservatory 

gunanya sebagai kinetic shading sebagai cara untuk mengurangi panas radiasi 

yang masuk kedalam bangunan conservatory agar tumbuhan subtropis dapat 

mencapai kebutuhan pencahayaan yang optimal dan dengan tentunya untuk 

mengatasi beban pendingin. Tentunya bentuk bangunan yang tercipta menjadi 

dinamis dan dengan bantuan teknologi berbasis komputer. Teknologi ini adalah 

dengan merancang sebuah shading bangunan yang dapat mengubah tampilan 

atau bentuk dengan lingkungan sebagai rangsangan seperti suhu, kelembaban, 

radiasi matahari. Berikut adalah contoh dari kinetic shading pada bangunan Kiefer 

Technic Showroom.  
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Gambar 35. Sun Shading Kiefer Technic Showroom 
 (Sumber: dailytonic.som) 

Penerapan yang sama dilakukan oleh Gargen by The Bay dalam usahanya 

meminimalkan radiasi yang masuk namun pencahayaan tetap terpenuhi dengan 

menggunakan shading berbentuk segitiga berbahan polyester sailcloth.  

 

Gambar 36. Sun Shading Garden by The Bay  
(Sumber: sergeferrari.com) 

7.3. Konsep Tata Ruang  

Subtropical Smart Garden Conservatory ini merupakan kompleks 

bangunan yang menyediakan fasilitas area wisata dan penelitian. Persyaratan 

ruang yang berbeda dalam sifat dan perencanaan ruang itu sendiri. 

 Area Wisata  

Tatanan ruang dalam area wisata maupun taman outdoor dan conservatory 

harus menjadi sebuah tatanan yang dinamis. Selain itu juga harus 

memberikan kemudahan pencapaian bagi pengunjung, serta tidak kehilangan 

esensi dalam bersantai. Maka tatanan ruang cluster digunakan pada area ini. 

Bentuk tatanan cluster memiliki tatanan masa solid dan void yang sifat nya 

tersebar namun dapat dikelompokan berdasarkan bentuk, ukuran, 

pencapaiannya, dan kondisi path yang ada. 

 
Gambar 37. Organisasi Cluster  

(Sumber: Francis D.K. Ching) 
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 Area Penelitian 

Area Penelitia harus mudah dalam keterjangkauan, sehingga digunakan 

sistem organisasi linear.  

 
Gambar 38. Organisasi Linear  
(Sumber: Francis D.K. Ching) 

7.3.1. Implementasi Smart pada Tata Ruang 

Sistem penataan ruang dibagi menjadi beberapa zona, yaitu tiga zona yang 

ditata secara linier. Didalam conservatory terdapat lahan yang digunakan khusus 

untuk area penelitian bagi para peneliti, dengan disediakan akses khusus yang 

hanya dapat dilalui oleh peneliti.  

Konsep ini menunjukan bahwa pengunjung umum pun dapat menyaksikan 

dan melihat bagaimana sang ahli botani dalam meneliti tanamannya, sehingga 

lahan tersebut juga sebagai display. Namun hal ini dapat menyebabkan objek 

penelitian tidak memilki area yang bersifat aman dari gangguan/ ulah manusia, 

oleh sebab itu sistem keamanan diterapkan. 

Sistem keamanan yang diterapkan adalah sistem keamanan yang sifatnya 

tidak permanen. Hal ini untuk membatasi pengunjung agar tidak melintasi area/ 

lahan yang sedang digunakan untuk penelitian. Hal ini bertujuan selain 

pengunjung dapat berwisata, pengunjung dapat mengamati penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti pada area conservatory maupun pada taman outdoor. 

Keamanan diterapkan dengan memberikan pemisah dapat berupa pagar/ tali dan 

diberi jarak lebih lebar agar pengunjung tidak terlalu dekat dengan objek penelitian 

namun masih dapat menyaksikannya. Berikut adalah ilustrasi dari konsep smart 

pada tata ruang.  

 

Gambar 39. Ilustrasi Lahan Penelitian dan Area Wisata  
(Sumber: Dokumen Penulis) 
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7.4. Konsep Keruangan 

Sesuai dengan pendekatan arsitektur pada proyek perancangan ini, 

konsep keruangan yang akan di tampilkan pada conservatory adalah 

dengan membawa alam langsung kedalam desain bangunan6. Sebagai 

contoh konsep keruangan yang akan di tampilkan pada perancangan ini 

adalah pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah merupakan kondisi 

eksisting Eden Project dimana Eden Project sendiri juga menggunakan 

arsitektur biomimetik tingkat organisme untuk membentuk bioma-bioma 

yang berisi berbagai macam jenis tumbuhan. 

 

Gambar 40. Kondisi Ruang di dalam Bioma Eden Project  
(Sumber: Archdaily.com) 

7.5. Konsep Struktur Bangunan 

Sistem Struktur yang digunakan adalah struktur bentang lebar dengan baja 

konvensional, dikarenakan kebutuhan spasial bangunan dan tata ruang bangunan 

didalam conservatory memerlukan bentang yang luas sehingga pada saat 

mendisplay/ menanam tidak terganggu oleh adanya kolom. Kemudian pondasi 

yang digunakan adalah tiang pancang minipile, yang digunakan pada bangunan 

dengan bentang yang relatif lebar. 

Kemudian untuk struktur sederhada yang tidak memerlukan bentang yang 

cukup lebar dapat menggunakan sistem struktur rangka dengan pondasi footplate 

dikarenakan, kondisi tanah baik untuk proyek satu hingga dua lantai.  

7.6. Konsep Pelingkup Bangunan 

7.6.1. Lantai 

a. Pelingkup lantai pada area wisata (Indoor Conservatory) 

menggunakan penutup lantai concrete block bertekstur kasar atau 

dapat menggunakan lantai plester. Hal ini dikarenakan agar terlihat 

menyatu dengan alam dan tidak licin yang tahan terhadap gesekan 

                                                             

6 Salah satu prinsip dari Arsitektur Biomimetik 
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b. Penggunaan pentup lantai vinyl yang ketahanannya dalam mencegah 

pertumbuhan bakteri, jamur, dan bahan-bahan kimia serta anti static 

sehingga cocok digunakan pada ruang laboratorium. Terlebih lantai ini 

tidak menggunakan nat dan plint berbentuk kurva sehingga 

meminimalisir debu yang bersarang pada sudut ruangan maupun nat. 

7.6.2. Dinding 

a. Material pelingkup dinding menggunakan kaca agar dapat meneruskan 

cahaya terutama pada ruang-ruang laboratorium, kantor, dan koridor 

yang membutuhkan cahaya dan juga untuk menghebat kebutuhan 

cahaya. 

b. Penggunaan penutup ACP untuk dinding sehingga dapat bersifat lebih 

dinamis dan dapat memainkan fasad yang menarik dan fleksibel. 

7.6.3. Plafond 

Penutup plafond menggunakan gypsum berfungsi untuk penutup langit-

langit ruangan agar terkesan rapi. Pengerjaan lebih efisien dan rapi 

terutama pada ruang kantor dan laboratorium 

7.6.4. Penutup Atap 

a. Menggunakan penutup atap berbahan kaca ringan untuk meneruskan 

cahaya sebagai sarana tumbuhan untuk berfotosintesa. Material yang 

digunakan adalah kaca double-glazed dengan lapisan emisivitas 

rendah yang dapat mengurangi infrared dan pada bagian dalam 

menggunakan pelindung PVB (Polivinil butiral) yang memantulkan 

sebagian besar UV. Unit tersebut membiarkan 65% kejadian cahaya 

siang hari dengan hanya 35%.  

 

Gambar 41. PVB Double Glazed  
(Sumber: derwyglass.com) 

b. Penutup atap ACP sebagai penutup atap bangunan transisi, maupun 

kantor dan ruang lab, ACP ini bersifat fleksibel dan dinamis.  

c. Penggunaan shading pada kulit bangunan dengan menggunakan 

shading berbahan membrane dapat menggunakan polyester sailcloth 
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sehingga material lebih lunak dan mudah di lipat sesuai dengan konsep 

fasad bangunan yang telah dijelaskan pada uraian diatas.  

7.7. Konsep Tata Ruang Tapak 

Tata ruang tapak khusunya pada ruang luar direncanakan akan dibuat 

beberapa cluster. Cluster-cluster tersebut akan ditanami pohon atau tumbuhan 

yang sesuai dengan temanya, misalkan: Taman Amerika, Taman Jepang, Taman 

Mediterania, Taman Labyrinth, Taman Perancis, dan lain sebagainya. Berikut ini 

merupakan ilustrasi taman tersebut sebagai acuan penulis dalam menciptakan 

ruang terbuka hijau pada lahan yang tersisa.  

 

Gambar 42. Taman Amerika di Taman Bunga Nusantara  
(Sumber: liburananak.com) 

 

Gambar 43. Miracle Garden di Dubai 
 (Sumber: depositphotos.com) 

Seperti pada gambar diatas yang juga menggunakan sculpture sebagai teknik 

untuk menonjolkan sesuatu dalam desain namun tidak kontras dan masih 

harmonis. 

7.8. Konsep Utilitas Bangunan 

a. Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih menggunakan sistem bersumber pada sungai, dan hasil 

pemanenan air hujan. Kemudian di simpan didalam tandon dan menggunakan 

sistem down feet.  

b. Sistem Air Kotor 

Pengolahan limbah padat, Limbah padat akan dialirkan langsung ke ruang 

STP untuk kemudian diuraikan oleh bakteri dan bahan kimia tertentu. Limbah 

menjadi cair kemudian dialirkan ke sumur resapan untuk disaring kembali. 
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Sisa limbah cair yang masih ada dan sudah layak dibuang kemudian dialirkan 

ke saluran kota. 

Pengolahan Limbah cair, akan di filter terlebih dahulu sehingga tidak 

meninggalkan zat-zat yang berbahaya kemudian baru diresapkan pada sumur 

serapan dan menuju ke kota. 

c. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber tenaga listrik berasal dari PLN dan biomasa yang diolah 

dengan bahan baku merupakan limbah hortikultura yang ada di dalam 

kompleks wisata ini serta bahan baku lain dapat melalui limbah kayu hasil 

penebangan pohon yang sudah saatnya untuk ditebang dan dapat melalui 

limbah kayu furniture. Selain itu untuk mengurangi biaya pengeluaran untuk 

listrik dari PLN, terdapat sumber listrik lain berasal dari panel photovoltaic. 

d. Sistem Penangkal Petir 

Penggunaan tipe penangkal petir adalah tipe elektrostatis dengan 2 

sistem, yaitu faraday dan radioaktif. Penangkan petir ini dapat menangkal petir 

pada lokasi dengan radius mencapai 7,6 Ha. Sistem ini bertujuan agar 

bangunan terlindung dari bahaya kebakaran dan sengatan listrik akibat 

sambaran petir.  

e. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan menggunakan sistem pencahayaan alami 

melalui jendela atau skylight, yang digunakan pada fasilitas wisata, penelitian, 

penginapan, kantor, dan lain sebagainya.  

Sistem pencahayaan pada area Conservatory menggunakan kaca 

ringan hingga dapat tembus cahaya dan memberikan pencahayaan alami bagi 

tumbuhan subtropis namun juga memberikan perlindungan dan lapisan 

khusus agar panas dapat dipantulkan. 

f. Sistem Pencahayaan Buatan 

Serta Pencahayaan buatan berupa lampu LED, dengan teknis down 

light, indirect light, spot light digunakan pada area penginapan, kantor, toko, 

minimarket, dan lain seagainya.  

Pada fasilitas penelitian diperlukan Lampu fluorescent dan LED Grow 

Lamps, untuk menumbuhkan tanaman dan sebagai salah satu bidang 

penelitian. Sementara, pada greenhouse maupun conservatory terutama 

pada ruang pembibitan/ inkubasi dibutuhkan lampu LED Grow Lamps tersebut 

karena terdapat beberapa tanaman yang membutuhkan photo period tertentu 
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hingga 12 jam, terutama pada saat cuaca mendung, sehingga dapat 

menggantikan periode yang menggunakan pencahayaan alami. 

 

Gambar 44. LED grow Lamps 
 (Sumber: lednews.lighting.com) 

g. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan yang digunakan pada keseluruhan area sebaik 

mungkin dapat mengurangi beban pendinginan, hal ini agar tidak 

menambakan beban dalam penggunaan energi listrik yang digunakan pada 

conservatory tempat dimana tumbuhan subtropis bernaung dan perlu untuk di 

kondisikan.  

Kopeng telah menjadi potensi untuk memberikan udara sejuk dan 

dingin, oleh karena itu, penghawaan yang digunakan pada area penelitian 

seperti laboratorium dan penginapan, area kantor, dan lain sebagainya kecuali 

untuk greenhouse dan conservatory menggunakan penghawaan alami dan 

memaksimalkan pergerakan udara melalui ventilasi jendela, rooster, 

bouvenly, dan lain sebagainya. 

Sedangkan sistem penghawaan buatan adalah menggunakan 

pendingin greenhouse (greenhouse cooling), untuk area penelitian, 

greenhouse heating, humidity dan dehumidification control.  

h. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan dibedakan menjadi 

2 jenis yaitu aktif dan pasif. Sistem keamanan aktif dilakukan dengan 

menggunakan jasa satpam yang bertugas untuk memantau aktivitas, baik di 

dalam maupun di luar bangunan. Sistem keamanan pasif dilakukan dengan 

penggunaan kamera CCTV pada ruangan dan beberapa titik lorong. Kamera 

CCTV ini terhubung dengan layar pemantau yang terus menyala selama 24 

jam.  

Selain itu digunakan pula sistem keamanan berupa akses kontrol pintu 

menggunakan kartu khusus untuk fasilitas laboratorium dan area penginapan. 

Hal ini dikarenakan agar yang memiliki kartu akses saja yang dapat memasuki 

ruang laboratorium, greenhouse, dan tentunya yang memiliki akses pula untuk 

mendaftarkan diri untuk tempat penginapan.  
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Gambar 45. Akses Kontrol Pintu  

(Sumber: procelistindonesia.id) 

i. Sistem Pengamanan Kebakaran 

Sistem pengamanan kebakaran dilakukan melalui 2 cara yaitu secara 

pasif dan aktif. Sistem pengamanan secara pasif menggunakan smoke 

detector dan heat detector pada bangunan pengelola, publik, fasilitas 

penelitian/ laboratorium, dan ruang kontrol iklim yang rawan terhadap 

kebakaran. Selain itu, terdapat sprinkler yang menggunakan sistem otomatis. 

Sistem pengamanan secara aktif dilakukan dengan menggunakan hydrant, 

baik indoor maupun outdoor. 

7.9. Konsep Teknologi Bangunan Conservatory 

Berikut ini merupakan diagram yang menggambarkan konsep teknologi pada 

Conservatory, 

 
Gambar 46. Diagram Konsep Teknologi  

(Sumber: Dokumen Penulis) 

7.10. Konsep Green Buildings (Edge Buildings) 

7Berikut ini adalah konsep Green Buildings dengan aplikasi Edge Buildings, 

berdasarkan konsep yang telah dibawakan. Melalui aplikasi web ini dapat dianalisa 

apakah proyek menggunakan energi terbarukan secara maksimal serta 

mengurangi penggunaan material yang memiliki emisivitas tinggi dan dapat 

memancing pemanasan global 

                                                             

7 Terlampir 


