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BAB V LANDASAN TEORI 

5.1 Teknologi dan Sistem Bangunan pada Arsitektur Berkelanjutan 

Arsitektur berkelanjutan adalah suatu konsep terapan dari segi arsitektur 

yang mengupayakan berkelanjutan lingkungan dengan mempertahankan sumber 

daya alam yang ada (Menurut James Steele dalam Sanga, 2012). Konsep ini 

muncul dari kesadaran manusia akan kerusakan alam akibat dari eksploitasi 

sumber daya alam yang dapat menyebabkan habisnya sumber daya sebagai 

kebutuhan hidup manusia. Proses keberlanjutan arsitektur mencakup seluruh 

siklus masa suatu bangunan dari proses pembangunan, penggunaan dan 

pembongkaran bangunan. Tujuan arsitektur berkelanjutan tidak hanya untuk 

mengurangi pemanasan global, tetapi juga untuk mengembangkan sisi kualitas 

dibanding kuantitas ditinjau dari aspek fungsional, lingkungan, kesehatan, 

kenyamanan, dan estetika (Sanga, 2012). Penerapan arsitektur berkelanjutan 

pada bangunan harus memenuhi beberapa aspek, yaitu efisiensi penggunaan 

energi dan air, efisiensi penggunaan lahan, penggunaan teknologi dan materian 

baru, dan manajemen limbah yang baik. 

Menurut Jurnal Sustainable Tourism Development Through Sustainable 

Architecture karya Khrisna Sharma, pembangunan yang berkelanjutan adalah 

suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan sekarang atau masa kini, tanpa 

mengorbankan sumber daya bagi generasi di masa depan, sehingga manusia di 

masa depan juga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, 

pembangunan yang berkelanjutan bermaksud menjaga keharmonisan antara 

manusia dan alam melalui pembangunan yang meminimalisir dampak buruk pada 

lingkungan demi kebaikan kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. 
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Menurut McVey (1993) dalam (Sharma, 2011) terdapat tiga prinsip dasar 

pembangunan yang berkelanjutan, yaitu; 

a. Environmental Sustainability 

Menurut McVey, Environmental Sustainability berkaitan dengan keberlangsungan 

sumber daya alami dan membangun lingkungan yang mampu mewujudkan 

pariwisata tanpa merusak alam. 

b. Economic Sustainability 

Economical Sustainability mengacu pada upaya pembangunan yang rendah biaya 

inisiasi dan operasinya. Pembangunan ini memiliki ciri produktif secara kuantitas 

dan kualitas untuk memuaskan konsumen, serta memberikan peluang kerja dan 

keuntungan lainnya untuk individu kelas menengah dan bawah. 

c. Social Sustainability 

Social Sustainability yaitu pembangunan yang mampu mempertahankan karakter 

dari keadaan sosial setempat. Namun, akan lebih baik lagi apabila pembangunan 

tersebut juga mampu mendorong peningkatan kualitas sosial yang telah ada. 

Teknologi Berkelanjutan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu memenuhi 

kebutuhan manusia, memperhatikan pengaruh global dan memberikan solusi 

jangka panjang (Mulder 2006, dalam Hermilan). Berikut adalah sistem teknologi 

untuk pembangunan yang berkelanjutan (Mulder 2006, dalam Hermilan 2010); 

a. mengganti penggunaan sumber energi primer dan memaksimalkan 

efisiensi energi dalam sistem produksi, misalnya saja mengganti bahan bakar fosil 

untuk energi mesin menjadi menggunakan listrik untuk mengurangi gas emisi; 

b. mengganti sumber bahan baku dan menggunakan kembali produk yang 

tidak terpakai, misalnya penggunaan biomassa dari pengolahan limbah untuk 

menggantikan penggunaan minyak mentah; 

c. mengurangi produk sisa ( By-products) dan gas emisi yang dihasilkan. 

Berikut adalah upaya penerapan arsitektur berkelanjutan secara umum; 
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a. Efisiensi penggunaan energi : desain yang adaptif terhadap iklim, 

memaksimalkan energi matahari untuk pencahayaan alami, 

memanfaatkan penghawaan alami, menggunakan ventilasi dan bukaan, 

penghawaan silang, memanfaatkan air hujan dengan menampung dan 

mengolah air hujan untuk keperluan domestik. 

b. Efisiensi penggunaan lahan : menggunakan lahan dengan bijak dan 

menyediakan ruang terbuka hijau, lahan untuk penghijauan alami yang 

berkurang akibat pembangunan harus di gantikan dengan cara yang 

inovatif seperti pembuatan green roof, tidak sembarangan menebang 

tanaman untuk dibangun gedung, memunculkan integrasi antara ruang luar 

dengan ruang dalam yang terbuka, mengikuti regulasi yang berlaku di 

wilayah/ lokasi bangunan akan didirikan. 

c. Efisiensi penggunaan material : memanfaatkan material yang berlimpah 

dan bisa didapatkan disekitar lokasi tapak, melakukan reuse recyle reduce 

material, memilih teknologi dan material terbarukan. 

d. Manajemen limbah : mengolah limbah menjadi energi yang bermanfaat 

dan membuat sistem pengolahan limbah mandiri sehingga tidak 

membebani sistem aliran kota. 

5.2 Ekspresi, Lokalitas, dan Arsitektur Regionalisme Modern 

5.2.1 Ekspresi Dalam Arsitektur 

Menurut Smithies (dalam Surasetja, 2007) ekspresi merupakan sesuatu 

yang pernah kita lihat berdasarkan pengalaman. Setiap manusia memiliki 

pengalaman yang beragam, sehingga memunculkan keunikan di dalam dirinya, 

sehingga pandangan seseorang terhadap ekspresi juga akan beragam. Pada 

setiap teori arsitektur terdapat ekspresi sebagai suatu prinsip atau pedoman. 

Suatu ekspresi dapat dipengaruhi oleh aspek fungsi, struktur, dan budaya. 
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Fungsi dapat memberikan bentuk yang ekspresif. Struktur yang 

ditonjolkam sebagai unsur estetika pada suatu bangunan sehingga menghasilkan 

bentuk yang ekspresif. Budaya dapat menjadi acuan dalam memunculkan 

ekspresi (Surasetja, 2007). Menurut interprestasi psikologi dan teori Gestalt 

mengenai proses persepsi visual, garis dan bentuk pada suatu bangunan dapat 

menyampaikan makna secara langsung (Lang 1987, dalam Surasetja, 2007). 

Pada arsitektur, bentuk terdiri dari permukaan luar dan ruang dalam. Bentuk atau 

ruang mewadahi fungsi-fungsi dan fungsi tersebut dapat disampaikan dengan 

bentuk. Keterkaitan antara fungsi, ruang dan bentuk dapat menghadirkan beragam 

ekspresi (Surasetja, 2007). 

5.2.2 Lokalitas 

Lokalitas adalah bagian dari tradisi yang berlangsung turun temurun, tradisi 

ini dapat berupa budaya maupun hasil arsitektur yang terbentuk berdasarkan 

lingkungan geografisnya. Lokalitas berkaitan dengan budaya setempat dan 

tercermin pada cara hidup masyarakat tersebut. Ide, nilai dan pandangan 

masyarakat setempat terkandung pada lokalitas, sehingga arsitektur dengan 

lokalitas memiliki keunikan baik dari penggunaan material, teknologi dan formasi 

sosial (Sudikno, 2017). 

Filosofi utama dari arsitektur lokalitas adalah tidak berdampak buruk bagi 

lingkungan alam (Sudikno, 2017). Lokalitas pada arsitektur menunjukkan bahwa 

pendekatan ekologis harus memenuhi tiga syarat, yaitu adaptasi dengan alam, 

adopsi dari alam, dan akomodasi alam. Adaptasi dengan alam yang artinya 

menyesuaikan kondisi lingkungan, adopsi dari alam artinya menyerupai bentuk 

yang ada di alam, dan akomodasi alam artinya melengkapi alam. Arsitektur yang 

mengangkat lokalitas berupaya menjaga keharmonisan antara manusia, budaya, 
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dan alam. Lokalitas tidak mementingkan aspek estetis, melainkan berfokus pada 

nilai fungsional, ekonomi, dan nilai produktif lainnya (Sudikno, 2017). 

Menurut Lewis Mumford dalam Richollus (2011), terdapat lima hal penting tentang 

nilai lokalitas, yaitu; 

a. Lokalitas tidak terpaku pada sejarah, maksudnya adalah lokalitas bukan 

berarti semata-mata meniru bentuk-bentuk dari tradisi masa lampau. Namun 

kesadaran akan keunikan diri dan lingkungan untuk menghasilkan arsitektur yang 

mengandung nilai lokalitas; 

b. Lokalitas harus mampu memenuhi kebutuhan manusia baik dari segi 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Lokalitas harus memunculkan karakter 

lingkungan setempat; 

c. Lokalitas harus menggunakan teknologi yang berkelanjutan dan tradisi 

yang dipegang harus mengikuti perkembangan jaman; 

d. Lokalitas tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga harus 

memperhatikan karakter setempat; 

e. Arsitektur harus mengikuti perkembangan jaman namun juga harus 

memperhatikan tradisi penggunanya. 

5.2.3 Arsitektur Regionalisme Modern 

Regionalisme merupakan suatu kritik bagi modernisme dengan 

menghadirkan nilai-nilai universal modern namun tetap mempertimbangkan 

konteks lingkungan dalam ber-arsitektur (Frampton 2007, dalam Senasaputro 

2017). Artinya, arsitektur regionalisme berusaha mengikuti modernisasi namun 

juga berusaha melestarikan tradisi yang ada. Arsitektur regionalisme merupakan 

suatu paradigma dalam ber-arsitektur, bukan sebagai suatu langgam atau gaya. 

Menurut William Curtis (1985) dalam Senasaputro (2017) arsitektur regionalisme 

seharusnya menghasilkan bangunan yang ‘abadi’ dan menggabungkan antara 
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yang baru dengan yang lama, merupakan bagian dari universal namun tidak 

melupakan karakter daerah setempat. Sedangkan menurut Kenzo Tange, 

arsitektur regionalisme selalu mempertimbangkan arsitektur yang lama, namun 

tidak hanya menempelkan karakter regional ke dalam tampak bangunan. Menurut 

Ozkan (1985) dalam Larenahadi (2018) regionalisme dibagi menjadi dua jenis 

yaitu; 

a. Concrete Regionalism yaitu pendekatan ekspresi arsitektural bangunan 

dengan mengambil sebagian atau keseluruhan elemen bangunan 

setempat. Prinsip desain concrete regionalism adalah terdapat elemen-

elemen bangunan yang diadaptasi dari wujud arsitektur tradisional 

setempat dan dapat bertransformasi menjadi wujud baru namun masih 

memiliki karakter bentuk setempat. Bangunan dapat merespon iklim dan 

kondisi geografi lingkungan tapak; dan teknologi yang digunakan pada 

stuktur, material, maupun utilitasnya mengikuti perkembangan zaman. 

b. Abstract Regionalism yaitu penggabungan elemen-elemen dan kualitas 

secara abstrak pada bangunan, dapat melalui komposisi massa dan 

tatanan massa bangunan, fungsi, skala dan proporsi, komposisi solid void, 

pencahayaan, sense of space, serta struktur dan teknologi yang 

dikembangkan menjadi sesuatu yang baru. 

Arsitektur Regionalisme mengandung beberapa prinsip Arsitektur berkelanjutan 

dalam aspek iklim, konteks dengan lingkungan, teknologi bahan bangunan, 

penataan massa dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. 

a. Konteks Lingkungan dengan tata nilai 

Konteks lingkungan dan tata nilai yang dimaksud berkaitan dengan kondisi 

geografis dengan tema dari tata nilai yang ingin kembali dimunculkan dalam wujud 

yang berbeda namun dengan konteks yang sama. Dengan wujud yang berbeda, 
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diharapkan bangunan yang dihasilkan dapat menjadi contoh arsitektur yang 

mewujudkan lingkungan binaan yang berkelanjutan. 

b. Ventilasi dan Orientasi Bangunan 

Dalam menentukan orientasi suatu bangunan perlu mempertimbangkan garis edar 

matahari karena sinar matahari tidak hanya menghasilkan panas, namun juga 

cahaya yang dapat dimanfaatkan. Penempatan orientasi bangunan yang didasari 

oleh kepekaan terhadap iklim mikro dapat menghasilkan bukaan bangunan yang 

memungkinkan pemanfaatan cahaya alami yang baik. 

c. Penghawaan Alami dalam Ruang 

Selubung tata ruang dapat menjadi penentu optimal tidaknya pergerakan udara 

dan sistem pergantian udara. Vetilasi dengan sistem cross ventilation menjadi 

salah satu solusi untuk mewujudkan sirkulasi udara yang baik sehingga 

menghasilkan bangunan yang sehat dan berkelanjutan. 

d. Iklim (Suhu, Kelembaban, dan Curah Hujan) 

Pemanasan global menjadi isu yang saat ini menjadi sorotan utama dunia. Untuk 

itu dengan penempatan selubung massa bangunan, penempatan bukaan pada 

fasad, serta integrasi material dapat direncanakan dengan mempertimbangkan 

kondisi iklim setempat. Intensitas curah hujan suatu daerah juga dapat menjadi 

potensi untuk memanfaatkan air hujan demi kebutuhan operasional bangunan. 

5.3 Sirkulasi 

Sirkulasi berfungsi sebagai penghubung antar ruang yang menjadi akses bagi 

penghuninya berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya. 

5.3.1 Bentuk Pola Sirkulasi 

Berikut adalah bentuk pola sirkulasi dan akses visual yang dimungkinkan pada 

pola tersebut (Veramyta 2012 dalam Kurnia 2017); 



83 
 

a. Pola Sirkulasi Direct merupakan pola sirkulasi yang langsung mengarah 

dan hanya menuju pada satu tujuan. Akses visual penghuni adalah tujuan akhir ke 

ruang yang dituju. 

b. Pola Sirkulasi Curvelinear adalah garis linear yang berliku dan hanya 

menuju pada satu tujuan. Akses visual ke tujuan akhir kurang terlihat jelas dan 

memberi kesan mengalir. 

c. Pola Sirkulasi Erractic adalah pola sirkulasi yang terputus-putus, memiliki 

akses visual ke tujuan akhir yang kurang jelas dan dapat memberi kejutan pada 

penataan ruangnya. 

d. Pola Sirkulasi Interrupted adalah pola sirkulasi yang terputus-putus pada 

bagian tertentu dan memiliki akses visual ke tujuan akhir yang kurang jelas. 

e. Pola Sirkulasi Looping adalah pola yang akses visual terhadap tujuan 

akhirnya disamarkan sehingga memberi kesan mengalir. 

f. Pola Sirkulasi Distraction adalah bentuk sirkulasi yang akses visualnya 

terganggu oleh obyek-obyek lain dan fokus visualnya mengalir bersama waktu 

tempuh. 

g. Pola Sirkulasi Obscure adalah pola sirkulasi dimana lalu lintas sirkulasinya 

disembunyikan dari jangkauan umum. 

h. Pola Sirkulasi Diverging adalah sirkulasi yang bercabang, sehingga akses 

ke tujuan akhir dan visualnya menjadi tidak jelas. 

Sedangkan alur pergerakan antar ruang kaitannya dengan penataaan 

ruang dibagi menjadi lima, yaitu (D.K. Ching, 2007); pola linear, pola radial, pola 

spiral, pola network dan pola grid. Pola linear yaitu pola sirkulasi ruang dengan 

arah dan sumbu yang membentuk deretan ruang. Pola radial yaitu pola sirkulasi 

ruang dimana terdapat titik pusat yang dikelilingi ruang ruang lain dengan orientasi 

ke arah pusat. Pola Spiral yaitu pola sirkulasi ruang yang berputar menjauhi titik 

pusat. Pola Network yaitu pola sirkulasi ruang melalui jaringan dari beberapa ruang 
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gerak untuk menghubungkan titik-titik terpadu dalam suatu ruang. Pola Sirkulasi 

Grid yaitu pola sirkulasi ruang yang berkembang ke segala arah dan tidak memiliki 

titik pusat. 

5.3.2 Pencapaian Menuju Bangunan 

Pencapaian menuju bangunan adalah proses perjalanan untuk mencapai suatu 

bangunan melalui akses yang disediakan, pencapaian ini dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu; 

a. Pencapaian secara frontal yaitu pola perjalanan menuju bangunan melalui 

akses jalan langsung atau menuju ke satu titik utama yaitu entrance bangunan. 

Sumber : Form, Space and Order hal  243 

b. Pencapaian secara oblique yaitu pola perjalanan yang sedikit berbelok 

sehingga tidak berhadapan secara langsung dengan bangunan. 

Sumber : Form, Space and Order hal  243 

Gambar 5. 1 Pencapaian Secara Frontal 

Gambar 5. 2 Pencapaian Secara Oblique 
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c. Pencapaian secara spiral adalah pola perjalanan dengan cara memutar, 

biasanya digunakan untuk mencapai kemiringan tertentu. 

Sumber : Form, Space and Order hal  243 

  

Gambar 5. 3 Pencapaian Secara Spiral 


