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Tiyok Prasetyoadi
Indonesia negara kepulauan yang 
besar dan penuh dengan sumber daya 
alam. Dampak dari ilusi sumber daya 
alam yang �dak terbatas adalah peng-
gunaan sumber daya alam berlebihan 
dan pemborosan besar-besaran 
melebihi daya dukungnya.

Kini saatnya untuk menuju Kota 
Lestari dan Berkelanjutan. Menghasil-
kan Bangunan Ramah Lingkungan di 
Indonesia.
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Ivan K. Nasu�on
Kapitalisme telah merambah 
di segala aspek kehidupan 
kita, bahkan upaya kita untuk 
menyelamatkan lingkungan 
dengan pengembangan yang 
berkesinambungan (sustainable) 
pun telah dikendarai 
kapitalisme. Bagaimana kita 
menyikapi hype sustainable ini?

ruang pemikiran
Realrich Sjarief
Debat dan argumentasi 
bagaimana kita mendesain
untuk meminimalisasi dampak 
bangunan terhadap lingkungan 
terus bergulir dalam berbagai 
macam studi.

Pertanyaannya adalah apa yang 
bisa dilakukan di masa depan ?

cover : ivan kurniawan nasu�on. back cover : ivan kurniawan nasu�on

ruang bincang
Giri Narasoma S
Simak pendapat beberapa 
alumni ITB, seper� 
Kusmayanto Kadiman dan 
Triharyo Soesilo mengenai 
arsitektur hijau.

Simak pula perbincangan 
dengan Pak Hiramsyah S. 
Thaib, Presiden Direktur dan 
CEO Bakrieland Development, 
mengenai perkembangan 
arsitektur hijau di Indonesia
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dengan emisi karbon netral pertama di dunia  
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email: akudanruang@yahoo.com blog: www.akudanruang.wordpress.com

20 ruang visual
Andhang Trihamdani
Hasil jepretan arsitektur 
“Bamboo House” karya Budi 
Faisal. Berbicara mengenai 
bambu sebagai material hijau 
yang dapat membentuk  ar-
sitektur yang sangat hangat, 
kaya akan pengalaman ruang, 
dan mengejutkan.

40 ruang karya
Pandega Desain Weharima
Kawasan Gerbang Utara ITB: Sebuah Bentuk 
Dialog Urban Tentang Kampus dan Kota.

34

ruang pemikiran
Ridwan Kamil
Diambil dari blog 
h�p://ridwankamil.wordpress.com, 
penulis menceritakan pandangannya mengenai 
pembangunan yang terjadi di Jakarta dan solusi 
yang bisa diberikan   untuk meningkatkan kualitas 
hidup kota Jakarta.

Dalam satu dekade terakhir, isu 
lingkungan menjadi primadona  terhangat 

dan terdepan di kehidupan manusia. Pemanasan 
global dan dampak lingkungan lainnya mengusik  

masyarakat dunia untuk lebih peka dan bijak terhadap 
lingkungan. Berbagai pendekatan diusahakan untuk 

menghasilkan solusi yang tepat untuk masalah lingkungan. 

Salah satu pendekatan tersebut adalah arsitektur hijau. 
Seringkali kita melihat, mendengar dan membicarakan 

arsitektur hijau.  Kata “arsitektur hijau” menjadi sebuah 
padanan kata yang rasanya membumi dan bersikap ramah 

terhadap lingkungan. 

Sebenarnya, apa itu arsitektur hijau? Seberapa besar kita telah 
tenggelam dalam dunia arsitektur hijau? dan apa yang bisa 

dilakukan oleh arsitektur hijau untuk mengurangi beban 
lingkungan yang dialami  bumi ini.

ruang edisi #2 mencoba mengangkat tema arsitektur 
hijau, sebagai bagian dari kehidupan manusia yang 

berkelanjutan. Berbagai pandangan mengenai 
arsitektur hijau dikomunikasikan dan dikri�si dalam 

ruang edisi #2.

Selamat menikma�
ruang | krea�vitas tanpa batas
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sebuah coretan untuk mencoba menikma� 
hijau yang paling sederhana dan paling 
mikro dalam sebuah sistem arsitektur.
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Bangunan Ramah Lingkungan di Indonesia: 
Menuju Kota Lestari dan Berkelanjutan 

oleh Prasetyoadi

PENDAHULUAN

Indonesia negara kepulauan yang besar dan penuh dengan sumber daya alam. Sesuai dengan 
perkembangan global dunia; dengan impor teknologi dan material membuat sebagian penduduk 
Indonesia beralih dari agraris menjadi industri dan jasa. Pada tahun 1973, dimana terjadi krisis 
minyak bumi, karena perang di Timur Tengah, harga minyak melonjak naik. Indonesia, sebagai 
salah satu negara ekspor� r minyak, meraup keuntungan besar. Pembangunan mulai gencar 
dilaksanakan, dengan modal dan investasi banyak berputar di kota-kota besar dan pulau Jawa. 
Pulau Jawa yang merupakan pulau paling subur di Indonesia perlahan-lahan berubah menjadi 
rangkaian kota-kota baik besar maupun kecil. Masa-masa krisis minyak bumi dunia, kita merasa 
bahwa kekayaan alam kita � dak terbatas dengan memompa sebanyak-banyaknya sumber daya 
alam � dak terbarukan, kita mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat. Sementara, di 
negara-negara Eropa, Amerika dan Asia Timur yang sangat tergantung dari impor minyak bumi 
mulai membuat strategi ke arah energi terbarukan, contohnya Denmark (Kompas, 31 Juli 2009) 
yang sejak tahun 1973 memiliki strategi mengalihkan ketergantungan sumber energi fosil ke energi 
terbarukan. Salah satu hal yang posi� f, pada tahun 1980, Indonesia menjadi salah satu negara 
yang memiliki Kementrian Lingkungan Hidup, yang membuat kebijakan, mengawasi pencemaran 
lingkungan dan terus mendorong kesadaran lingkungan pada masyarakat luas.

PERKEMBANGAN KOTA

Dampak dari ilusi sumber daya alam yang � dak terbatas adalah penggunaan sumber daya alam 
berlebihan dan pemborosan besar-besaran melebihi daya dukungnya, salah satu persepsi adalah 
lahan yang � dak terbatas sehingga kota secara sporadis meluas ke lahan-lahan penyangga (buff er) 
dan daerah pertanian (urban sprawl). Salah satu contohnya adalah kawasan Karawang, yang 
dulunya terkenal sebagai lumbung padi, saat ini terdesak oleh pembangunan pabrik dan kawasan 
perumahan yang melebar secara horizontal tanpa dapat dicegah. Hal ini salah satunya disebabkan 
rendahnya harga lahan di pinggiran kota serta tekanan tuntutan perumahan yang makin � nggi 
karena arus urbanisasi. Salah satu dampak urban sprawl adalah sulitnya pelayanan infrastruktur 
yang menjadi lebih luas seper�  transportasi, air, drainase dan listrik (energi). Kota yang seharusnya 
menjadi pusat pelayanan yang efi sien menjadi � dak efi sien dengan layanan infrastruktur yang 
� dak terjangkau. 

Contoh nyata yang dialami sehari-hari oleh warga Jabodetabek adalah kemacetan sepanjang 
hari karena sulitnya membangun infrastruktur transportasi publik yang dapat menjangkau warga 
yang membutuhkannya. Penyediaan air bersih sangat terbatas dan pembuangan air kotor hampir 

ruang utama
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� dak ada tersedia sehingga harus disediakan oleh masing-masing bangunan. Hal ini turut 
menyumbang ke menurunnya kualitas lingkungan perkotaan.

Mulai tahun 2008 merupakan suatu milestone dimana 50% penduduk dunia � nggal di kawasan 
perkotaan. Hal ini sangat dirasakan di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, yang seharusnya 
menjadi tolok ukur, menjadi semacam laboratorium kota, walaupun dengan upaya yang 
maksimal dan sumber daya yang terbatas, dampak nega� f pembangunan diusahakan terus 
dikurangi. Jakarta menjadi sebuah kampung besar, dipada�  dengan banguanan-bangunan 
modern, dengan pelayanan infrastuktur yang terbatas, bukan menjadi suatu kota modern. 
Salah satu hal yang harus dipelajari dari pengembangan kota-kota di Indonesia, belajar dari 
pertumbuhan Jakarta adalah keseimbangan antara pengembangan ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Pembangunan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, masih 
lebih banyak menekankan pada sektor ekonomi, mengesampingkan dua hal lainnya; sosial dan 
lingkungan. Seharusnya ada keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Persepsi bahwa lahan yang kita miliki � dak terbatas harus dihilangkan, pembangunan kawasan 
perkotaan harus memperhitungkan daya dukung suatu kawasan. Salah satu solusi adalah dengan 
pembangunan berkepadatan � nggi (ver� kal), dengan diiringi pembangunan infrastruktur dan 
ruang terbuka hijau yang sepadan dengan kepadatan yang diproyeksikan. 
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INDUSTRI KONSTRUKSI DAN PERUBAHAN IKLIM

Selain perubahan tata guna lahan di sekitar kota-kota besar, adanya kapital besar yang mengalir 
ke Indonesia, negara ini menjadi pasar yang terbuka untuk produk-produk dari luar negeri, dalam 
kurun waktu itu kita lebih banyak membeli teknologi dan memasukan material untuk menunjang 
pembangunan di Indonesia, dengan � dak melakukan penili� an dan pengembangan secara lokal. 
Besarnya aliran material impor material-material baru, dipergunakan dalam industri konstruksi 
di Indonesia. Secara sadar maupun � dak sadar, teknologi diterapkan di Indonesia tanpa proses 
peneli� an dan penyesuaian yang mendalam. Dengan teknologi impor, industri konstruksi 
berkembang dengan pesat. Yang harus diingat, sebagian besar negara produsen bahan bangunan 
dan teknologi adalah negara sub-tropis. Salah satu contohnya adalah alat pengondisian udara (AC); 
negara sub-tropis produsen AC berudara kering, sedangkan udara di Indonesia berkelembaban 
� nggi, sehingga suhu rendah � dak menjamin kenyamanan dalam ruangan. Rendahnya suhu yang 
di-set oleh thermostat menyebabkan pemakaian energi lebih � nggi.

Di seluruh dunia, bangunan 
menyumbangkan 33% emisi CO2, 
mengonsumsi 17% air bersih, 25% 
produk kayu, 30-40% penggunaan 
energi dan 40-50% penggunaan bahan 
mentah untuk pembangunan dan 
pengoperasiannya (sumber: World 
Green Building Council). Sering kali 
bangunan (dan infrastruktur), dalam 
skala kecil maupun besar, merupakan 
suatu tolok ukur kesuksesan 
pembangunan (ekonomi), sehingga 
bangunan sering dipergunakan sebagai 
simbol kesuksesan. Masyarakat urban 

di seluruh dunia menghabiskan 90% waktunya di dalam bangunan (rumah, kantor, tempat kerja, 
sekolah, pusat perbelanjaan, dan lain-lain).

Industri konstruksi berperan bagian dari solusi untuk mengatasi masalah perubahan iklim, 
menyadari hal itu, dibentuklah lembaga; yang didukung oleh PBB; World Green Building Council 
(WGBC) pada tahun 2002, yang berpusat di Toronto, Canada. Diawali oleh berkembangnya US 
Green Building Council yang didirikan pada tahun 1993, Green Building Council (GBC) se� ap 
negara mengeluarkan sistem penilaian (ra� ng system) kinerja suatu bangunan. Selain itu, lembaga 
tersebut juga memiliki misi untuk mengampanyekan bangunan “hijau” atau diterjemahkan 
bangunan ramah lingkungan. Visi dari WGBC adalah “melalui kolaborasi kepemimpinan dalam 
industri proper�  global akan mentransformasi industri konstruksi dan mengadopsi pembangunan 
berkelanjutan dan lestari yang menyebabkan kualitas lingkungan semakin baik, peningkatan 
ekonomi dan pertumbuhan sosial yang menjamin kesehatan planet bumi”. Organisasi ini adalah 
organisasi nir-laba (not for profi t) independen dan hanya mengakui satu GBC di se� ap negara.

ruang utama

CH2 Melbourne
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Konsep bangunan ramah lingkungan ini 
bukan hanya tanggung jawab pelaku industri 
konstruksi, akan tetapi juga merupakan 
tanggung jawab seluruh masyarakat 
pengguna. Banyak yang menggunakan isu 
“hijau” sebagai sarana pemasaran proper� , 
masyarakat harus lebih kri� s karena 
pengembangan yang ramah lingkungan 
seharusnya memenuhi beberapa aspek, 
antara lain penggunaan energi, pengolahan 
tapak (termasuk pengelolaan sampah, dll), 
kualitas udara dalam ruangan, penggunaan 
dan pembuangan air, dan penggunaan 
sumber daya alam atau material.

Pembangunan fi sik secara langsung akan 
berdampak pada lingkungan tempat 
bangunan itu berdiri, salah satu tujuan 
utama konsep green building adalah secara 
signifi kan mengurangi atau mengeliminasi 
dampak nega� f dari suatu pembangunan 
dan meningkatkan kualitas lingkungan 
yang ada. Nilai tambah dari pembangunan 
ramah lingkungan adalah biaya operasional 
yang cenderung turun, nilai jual yang bertambah, produk� fi tas meningkat dan menurunkan 
resiko penyakit dari kualitas udara dalam bangunan. Bangunan ramah lingkungan memberikan 
keuntungan untuk semua pemangku kepen� ngan, termasuk pemilik bangunan, investor, 
pengguna bangunan dan masyarakat umum.

GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA

GBC Indonesia didirikan pada tanggal 15 Juni 2008 oleh 7 inisiator dan 44 core founder, sebagian 
besar dari kalangan profesional pelaku industri konstruksi (dari berbagai profesi; arsitek, ME 
engineer, arsitek lansekap, interior desainer, facility managerm). GBC Indonesia merupakan 
salah satu dari 37 negara yang sudah tergabung di WGBC; memiliki komitmen untuk menerapkan 
dan mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan. Pada tanggal 9 September 2009, 
bergabung 21 perusahaan (terdiri dari pengembang, kontraktor, industri bahan bangunan, 
penyedia energi; baik perusahaan mul�  nasional, nasional dan badan usaha milik negara).

Misi utama dari GBC Indonesia adalah promosi dan mengawal transformasi pasar, mengampanyekan 
kepada industri dan masyarakat luas, membentuk forum dan dialog, membangun komunitas, dan 
menyiapkan perangkat dan tenaga ahli untuk menilai bangunan ramah lingkungan. Indonesia 
perlu memiliki organisasi dan sistem penilaian tersendiri karena kondisi yang unik. Negara 

Pilihan Kita?
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kepulauan yang memiliki karakteris� k sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berbeda-
beda. Sebaiknya Indonesia � dak mengimpor sistem penilaian dari luar negeri, karena standar 
yang ditetapkan pun akan diarahkan oleh negara asal sistem penilaian itu sendiri. Perlunya 
bergabung dengan WGBC sebagai organisasi internasional, supaya ada pengakuan internasional 
serta dapat alih teknologi untuk pengembangan sistem serta kemandirian dalam menentukan 
penilaian di Indonesia. Organisasi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepen� ngan; 
pemerintah, sektor industri, swasta dan masyarakat umum pengguna bangunan. GBC Indonesia 
diharapkan menjadi salah satu solusi keruwetan masalah pembangunan fi sik, terutama di wilayah 
perkotaan.

GBC INDONESIA � PERKEMBANGAN SISTEM PENILAIAN �RATING TOOL� GREENSHIP

Pada tanggal 17 Juni 2010, GBC Indonesia meluncurkan ra� ng tool (alat penilai) yang dikembangkan 
oleh � m ra� ng & technology GBC Indonesia. Alat penilai GBC Indonesia diberi nama Greenship 
dan yang diluncurkan adalah Greenship New Building (NB) versi 1. Alat penilaian ini ditujukan 
untuk dipakai dalam perancangan bangunan-bangunan baru, dari mulai desain sampai dengan 
selesainya masa konstruksi dengan 2 tahap penilaian, pada saat desain selesai dan setelah 
bangunan berdiri. Setelah alat penilaian Greenship NB versi 1, akan dikembangkan beberapa alat 
penilaian berikutnya; Greenship Exis� ng Building (EB) dan akan diiku�  dengan Greenship Kawasan, 
Greenship Rumah dan Greenship Interior Komersial.

Alat penilaian ini dikembangkan untuk menghindari green wash dengan memberikan penilaian 
obyek� f pada suatu bangunan, dari mulai perencanaan sampai dengan selesai di bangun 
melakukan proses sesuai dengan prinsip-prinsip green building, kemudian memas� kan bahwa 
pengoperasiannya juga menggunakan konsep yang sama. Alat penilaian ini, sebaiknya � dak hanya 
dimenger�  oleh pelaku industri konstruksi, tapi juga merupakan penerapan cara hidup yang lebih 
peduli lingkungan dengan infrastruktur yang tersedia.

ruang utama

Climate Responsive Design
Bank Indonesia
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Prasetyoadi (Tiyok)
architect / urban designer 
PT. PDW: Plaza 3 Pondok Indah Blok B5, Jl. TB Simatupang, Jakarta 12310, 
Green Building Council Indonesia: Jl. Ciputat Raya 12A, Jakarta 12310, tel. 021-75906177, fax. 021-75906178
 tiyok@pdw-architects.com, prasetyoadi@GBC Indonesiandonesia.org 

Climate Responsive Design
Aula Barat ITB

BANGUNAN SEBAGAI SOLUSI 

Sekarang ini, dari seluruh 
bangunan yang ada, 2% adalah 
bangunan baru dan 98% adalah 
bangunan yang sudah ada. 
Apabila keseluruhan bangunan 
yang 2% dibangun menggunakan 
prinsip pembangunan ramah 
lingkungan, dengan asumsi umur 
bangunan 50 tahun, maka hanya 
akan ada 15% bangunan yang 
sesuai standar bangunan ramah 
lingkungan pada tahun 2030. 
85% adalah bangunan yang 
dibangun akan memberikan 
banyak dampak nega� f terhadap 
lingkungan. Oleh karena itu, 
renovasi atau memperbaiki bangunan eksis� ng akan membawa dampak yang signifi kan. Kalau 
kita melihat dalam skala kota, bangunan menyumbang 80% dari efek gas rumah kaca di kawasan 
perkotaan.

TANTANGAN DAN PELUANG

“Humanity is currently faced with a series of great opportuni� es disguised as insoluble problems” 
(John Gardner). Bangsa Indonesia ditantang untuk melihat segala kekacauan dan bencana alam 
sebagai suatu peluang. Kesempatan terbuka sangat besar bagi berbagai pihak untuk memberikan 
sumbangsih nyata, bukan hanya dalam tataran konsep dan wacana, akan tetapi juga dalam praktek 
dan pelaksanaannya. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan telah ada sejak dasawarsa 
80-an, akan tetapi kita melihat kenyataan sehari-hari kualitas lingkungan umum makin hari 
semakin berkurang. Indonesia selalu memiliki peluang, karena kita diberka�  dengan kekayaan 
sumber daya alam yang begitu besar.

Seringkali ada pertanyaan, apakah Indonesia sudah memiliki bangunan ramah lingkungan? Kita 
hanya perlu menengok 30-40 tahun ke belakang dan sebelumnya, dimana bangunan-bangunan 
“modern” masa itu telah mengadopsi konsep-konsep adaptasi terhadap iklim tropis. Lama 
kelamaan prinsip-prinsip tersebut terkikis karena pemakaian teknologi impor yang � dak tepat 
guna, ditambah dengan perencanaan kota dan tata ruang yang � dak terintegrasi. Hal-hal ini 
bukan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah atau pemilik modal saja, 
akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
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“I hate green architecture. I can’t stand the hype, the marketing claims... Grassy roofs? Swell! Recycled gray water to flush the toilets? 
Excellent! But if 500 employees have to drive 40 miles a day to work in the place—well, how green is that?”  Cathleen McGuigan. The 

Bad News about Green Architecture. Magazine issue dated Sep 15, 2008

”The issue of sustainability is not about an add-on technology, nor about green representation” 
H20BITAT, the Berlage Institute research report No. 25 with Freek Persyn and Laurens Tait

“Theoretically, no one can take a stand against Sustainability because there is no definition of it. Neither is there a history of 
Sustainability. The S-word seems to point to a universal idea, valid anywhere, at any time.” 

Amir Djalali with Piet Vollaard. The Complex History of Sustainability.

Semakin hari semakin banyak desainer atau arsitek yang 
mengklaim pro-sustainable, bahkan saat ini hampir semua 
proyek pembangunan tidak terlepas dari kata sustainable 
development. Layaknya sebuah kata mujarab untuk 
memasarkan dagangan, meyakinkan klien bahkan untuk 
mengambil hati masyarakat.

Material Sustainable, beton sustainable, cat sustainable, 
komunitas sustainable, villa sustainable, sustainable 
casino, desain sustainable, gaya hidup sustainable, turisme 
sustainable, kota sustainable, makanan sustainable, 
sushi sustainable, dan lain lain. Apalagi yang mau kita 
‘sustainable’-kan? Politik sustainable?

Sustainable telah digunakan, digunakan secara berlebihan 
dan bahkan disalahgunakan hingga makna nya sendiri 
selalu berubah setiap saat. Hype dari sustainable telah 
(secara tidak langsung) mengkorelasikan kata tersebut 
dengan elemen-elemen atau kata kunci. Dalam arsitektur, 
sustainable lebih mengarah pada terminologi green 
building, yang berupa optimasi standar konstruksi, 
efisiensi energi dan lain-lain. Sehingga, hari ini banyak 
orang mengerti dan mengartikan sustainable adalah 
gadget sustainable: photovoltaic cell, atap rumput, meng-
hutankan site, jalusi pada fasad (baca: tampak muka 
bangunan) kaca, windmill, otomasi pada toilet, lampu 
hemat energi dan lain-lain. 

AGAINST SUSTAINABLITY

ruang eksistensi

Memang tidak mudah untuk membuat sebuah proyek 
yang bertajuk green building karena membutuhkan 
kerjasama yang solid dari berbagai pihak: arsitek, klien, 
konsultan struktur dan mekanikal, kontraktor. Tetapi, tak 
jarang sebuah mega-proyek di tengah ibukota jauh dari 
tempat tinggal berisi fasilitas komersial, kantor dengan 
berpuluh ribu meter persegi sekonyong-konyong disebut 
proyek sustainable karena mampu mengoptimasi energi, 
atau penggunaan photovoltaic cell yang memenuhi fasad 
bangunan. Jika dilihat secara terpisah, ya bangunan itu bisa 
diklaim sustainable dan memenuhi standar green building, 
tapi apa dampaknya dalam skala urban, proyek tersebut 
mengundang ratusan penggunaan kendaraan bermotor 
yang keluar masuk kota yang justru menghabiskan banyak 
energi, dalam hal ini bahan bakar fosil dan emisi. 

Saat ini proposal sustainable di dunia lebih mengacu 
kepada pemenuhan standar yang berbeda-beda di setiap 
region, LEED, DGNB, Green Mark dan lain sebagainya. 
Dan kebingungan yang terjadi adalah sebuah bangunan 
yang dikategorikan A oleh LEED di Amerika belum tentu 
memiliki standar yang sama di Negara lain, misal Belanda. 
Jadi dengan standar yang ambigu seperti ini mungkin saja 
New York lebih sustainable dari Randstad Holland. Jadi 
sustainable itu menjadi sebuah hal yang relatif terhadap 
konteks.
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roof garden yang tampak hanya dari udara (www.bukisa.com) 

Dalam diskusi peluncuran buku Green Dream1  oleh Why 
Factory2  yang dimoderatori oleh Winy Maas dibahas secara 
tegas permasalahan sustainability dan green architecture, 
yang lebih banyak mengarah kepada kritisisme terhadap 
green itu sendiri. Diantara beberapa poinnya adalah “Green 
buildings are ugly”, aspek green dalam bangunan hanyalah 
add on dan menjadi sebuah klise dengan ‘green’ look-nya, 
bahkan dilebih-lebihkan dengan pernyataan bahwa unsur 
paling indah dalam green building adalah roof garden 
yang hanya bisa kita lihat melalui google earth saja. Green 
ideology is Schizophrenic, memiliki banyak sisi dan bagai 
dua mata pisau yang tajam dan satu sisi bisa kontradiktif 
dengan yang lain, bahkan saat ini green menjadi religius, 
kita bisa lihat bagaimana Al Gore dengan inconvenient 
truth3-nya seolah menyebarkan ajaran agama keliling 
Amerika Serikat. Hal ini tidak jarang dijadikan sebuah 
argumen dalam mendesain. ‘Small deeds are not enough’, 
meng-hijaukan bangunan saja terlalu kecil dampaknya, kita 
harus melihat dengan skala urban, kota bahkan regional, 
bagaimana system infrastruktur kota, kondisi politik, 
serta paling penting adalah gaya hidup kita sendiri. Pada 
beberapa butir kesimpulan diskusi tersebut diatas adalah 
perlu adanya diskusi antara beberapa institusi green ini 
untuk membuat sebuah standar evaluasi yang pintar, yang 
dapat digunakan secara global, sehingga ada sebuah 
penilaian objektif antara bangunan yang baik dan tidak 
secara global. Sebuah Green City Calculator.

Green layaknya sebuah lantai yang licin dan kita mudah 
terpeleset bila tidak berhati-hati dalam melangkah. 
Ketidakhadiran konsensus dalam pengertian green tidak 
jarang membawa kontradiksi4. Banyak orang membela 
green tanpa pengertian yang baik tentang green itu 
sendiri atau tanpa informasi yang benar5. Dan energi yang 
tersalurkan untuk selalu mengeksporasi topik ini sungguh 
teramat besar.

1   Green Dream. Why Factory. NAi Publishers. 2010.
2   The Why Factory is a global think-tank and research institute, run by MVRDV and 
Delft University of Technology and led by professor Winy Maas.
3   An Inconvenient Truth, directed by Davis Guggenheim ,Al Gore’s campaign to educate 
citizens about global warming via a comprehensive slide show.
4   Greening the GATT, Institute for International Economics, 1994
5   Green Dream: how future cities can outsmart nature. Nai Auditorium. 20 May 2010

 sedangkan krisis energi saja belum tentu benar adanya, 
telah banyak ditemukan energi alternatif yang niscaya 
akan menggantikan energi fosil.

Bagaimana jika kita mengerahkan energi besar eksplorasi 
green architecture dari kualifikasi ISO performatif 
bangunan ke arah pemahaman konteks urban. Dengan 
kata lain menunda hype green ini dan lebih membicarakan 
permasalahan kota, khususnya di tanah air. Bagaimana 
menyelesaikan permasalahan bekerja dan bermukim 
(working-living) yang bisa hidup berdampingan, bukan 
malah mengkonsentrasikan bisnis di suatu area dan tempat 
tinggal di tepian kota, yang notabene akan mengundang 
komuter keluar-masuk kota yang luar biasa padat. 

Atau pemanfaatan banjir sebagai salah satu sumber 
daya alam yang mampu dikelola, atau proyek revitalisasi 
sungai yang mungkin sudah mulai berjalan, yang mampu 
memperbaiki ekosistem secara bertahap dan mampu 
memperbaiki kualitas hidup kita secara berkala. Atau 
penyelesaian masalah daerah kumuh di kota yang 
berpengaruh besar dalam pertumbuhan kota tetapi di sisi 
lain jarang dilirik seorang arsitek untuk direncanakan dan 
di desain. 

Bagaimana dengan medesain bangunan tanpa 
mengkonsumsi material berlebih-lebihan dalam 
pembangunan, yang bukan semata-mata untuk mengejar 
sebuah form dan sebuah efek desain atau demi mengejar 
gaya star architect semata. Masi banyak hal yang bisa 
kita tawarkan sebagai seorang intelektual dan seorang 
arsitek kepada masyarakat mengenai green yang bukan 
melulu representasi. Akankah lebih baik jika kita salurkan 
energi kita ke arah penyelesaian permasalahan tersebut, 
bukankah kita agent of change?

Jadi sebuah kota sustainable bukanlah semata-mata 
kota nol emisi dan hemat energi, tetapi kota yang mampu 
mengambil manfaat bahkan mengelola konteks, konflik, 
potensi, friksi, dan mengolahnya demi kepentingan kota 
dan penduduknya dan menjadikannya self sufficient entity. 
Mungkin sebuah kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bila 
green sudah menjadi gaya hidup kita, tugas kita sebagai 
arsitek terhadap isu ini telah selesai, sehingga kita harus 
menghadapi tantangan baru setelah ini (what challenges 
will we face, now than green is over...?) 

RUANG EKSISTENSI   
kita bertanya, berkontemplasi, ber-resolusi dan berevolusi

oleh Ivan Nasution (bala_digo @yahoo.com)

Should we stop abusing green, 
stop this debate and start to think 

to solve problems in society…
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ruang bincang

pendapat mereka tentang arsitektur hijau?

“Arsitektur Hijau ini adalah slogan baru dari konsep klasik, 
yaitu arsitektur alami. Kata alam disitu bernuansa akrab 
dengan alam baik dari tampilan fi sik, pemilihan warna dan 
bentuk-bentuk yang organik. Konsep alami itu juga men-
cakup pemanfaatan energi yang efi sien memanfaatkan apa 
yang ada dialam seper�  sinar matahari, aliran udara, mate-
rial yang tepat untuk memenuhi perpindahan atau isolasi 
panas dan beberapa variabel fi sik seper�  warna, kelemba-
ban dan suhu. Tidak kalah pen� ngnya adalah wujud arsitek-
tur yang memenuhi kriteria nyaman untuk telinga (akus� k). 
Lebih jauh, arsitektur hijau pen� ng pula dikaitkan dengan 
kesesuaian sosial-budaya setempat (atau lokal)” 

Kusmayanto Kadiman
Teknik Fisika ‘77
Menristek 2004-2009

Dadang Kadarusman
Farmasi ‘89
WTS (Writer, Trainer, Speaker) 

Sebagai orang awam dengan arsitektur, saya 
berpendapat bahwa arsitektur hijau harus memiliki 5 
kriteria, yang harus dipenuhi semuanya: 
1.Grow
Menumbuhkan hasrat dan semangat untuk 
menyatu dengan lingkungan dimana karya itu 
dibangun.  Bangunan yang � dak menyatu dengan 
lingkungannya hanya akan menjadi simbol 
keangkuhan 
2.Revitalize
Memperbaiki lingkungan yang kurang bagus. 
Kehadiran suatu bangunan mes�  mampu 
berkontribusi kepada proses memperbaiki 
lingkungannya 
3.Enhance
Meningkatkan kualitas lingkungan yang sudah bagus. Lokasi bagus 
mendukung bangunan, tapi apakah bangunan yang berdiri di lokasi itu 
menambah kebaikan tempat dimana � ang-� angnya terpancang? 
4.Enlight
Mampu memberikan inspirasi kepada orang yang melihat atau � nggal 
didalamnya. Banyak gedung megah dan bangunan mewah, namun 
hanya sedikit      yang mampu membuat orang semakin menyadari 
bahwa keberadaannya adalah  untuk memperindah lingkungan 
sehingga menjadi contoh bagi bangunan-bangunan  yang berdiri 
kemudian.  
5.Nurture
Merawat dan menjaga kualitas dan daya  dukung lingkungan. 
Banyak bangunan dibuat dengan menghilangkan keindahan yang  
sebelumnya ada, bahkan merusak kualitas lingkungannya.  

Apa pendapat beberapa alumni Ins� tut Teknologi Bandung mengenai 
arsitektur hijau dari kacamata mereka sebagai masyarakat umum..
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Triharyo Soesilo
Teknik Kimia ‘79
Komisaris PT Pertamina

Bayangan saya arsitektur hijau adalah arsitektur yang 
• Hemat energi dan memakai energi yang terbarukan, kalau 
bisa zero energy, misalnya memakai energi matahari, energi 
angin, dan energi panas bumi. Melakukan berbagai upaya 
untuk efi siensi dan konservasi sehingga pemakaian energinya 
sekecil mungkin 
• Menggunakan material dan bahan yang paling sedikit 
memakai energi untuk membuatnya. 
• Melakukan pendaur-ulangan limbah seper�  mendaur-
ulang limbah air dan juga men-daur ulang sampah menjadi 
pupuk 
• Bersinergi dengan lingkungannya seper�  rumah igloo, 
rumah indian, rumah di dinding gunung

Goris Mustaqim
Teknik Sipil ‘01

Ketua Yayasan Asgar Muda

Menurut saya, arsitektur hijau dimulai sejak ide konsep hingga 
diwujudkan pada desain, dengan memaksimalkan inovasi 
arsitektur yang dapat semaksimal mungkin menggunakan 

energi dari alam.

Cardiyan HIS
Teknik Geodesi dan Geoma� ka ‘73
Founder, President & CEO SWI Group

Arsitektur hijau dalam pandangan saya adalah arsitektur 
yang secara konsepsional telah mengintegrasikan ruang 
hidup manusia dan makhluk hidup lainnya menyatu dengan 
lingkungan alam sekitarnya, sehingga ada keselarasan yang 
saling menguntungkan. 

Dalam arus modernisasi yang sering salah kaprah, � dak 
sedikit kalangan arsitek yang menuru�  sepenuhnya kemauan 
dan kepen� ngan komersial kliennya. Sehingga mengabaikan 
bahkan mengorbankan aspek lingkungan hidup. Disinilah 
integitas seorang arsitek diuji dalam ar�  sebenarnya. 

oleh : 
giri narasoma suhardi 

www.girinarasoma.com
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Sudah 43 tahun sejak Ian Mcharg mempublikasikan 
hasil risetnya design with nature pada tahun 1967 
mengenai kerusakan lingkungan dan adanya 
degradasi lingkungan di dunia. Istilah - istilah 
seperti green, ecological design, sustainable design 
pun mulai muncul dan sebenarnya memiliki artian 
yang sama dan terkadang menyesatkan dengan 
banyaknya publikasi dan tulisan mengenai istilah 
- istilah tersebut. Istilah sustainable sendiri mulai 
diperbincangkan sejak brundtland commision 
menuliskan definisi dari sustainable development di 
tahun 1980. Yang kemudian diikuti oleh kesepakatan 
bersama di rio summit di tahun 1992. Dimana 
sustainable didefinisikan sebagai 

“sebuah pengembangan untuk memenuhi kebutuhan 
masa sekarang dengan tidak mengorbankan 
kebutuhan generasi yang akan datang untuk 
memenuhi kebutuhannya sendiri. “ Steele (2005:6)

Leading to Green
evolution
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Oleh : Realrich Sjarief

ruang pemikiran
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Debat dan argumentasi bagaimana kita mendesain 
untuk meminimalisasi dampak bangunan terhadap 
lingkungan terus bergulir dalam berbagai macam 
studi salah satu studi yang patut untuk diberi catatan 
yaitu studi yang dilakukan oleh Malcolm B. Wells 
di dalam thesisnya Gentle Architecture mengenai 
dampak suatu bangunan yang ada didalam satu 
lingkungan. Ia memperbandingkan antara performa 
bangunan kantor (suburban design lab) yang ada 
di dalam tanah / basement (lihat figur 2) dengan 3 
tipe lahan yang lain yaitu : Hutan Belantara, lahan 
pertanian kosong,  dan tengah kota manhattan, 
Wells(1971:92-97). 

Suburban design Lab adalah sebuah bangunan 
dengan fungsi kantor yang diletakkan di dalam tanah 
/ basement  dengan bukaan void untuk memasukkan 
cahaya matahari di iklim sub tropis karena suhu udara 
yang didapatkan terbukti relatif konstan dan ideal, 
efek pemanasan yang terjadi relatif kecil di kala 
terik yang ekstrim, dan tidak dibutuhkan perawatan 
ruang luar dengan menjadi ruang atap dan ruang 
luar seperti di hutan belantara. Perlu dicatat bahwa 
suburban research lab berdiri di iklim subtropis 
dimana memiliki perbedaan suhu ekstrim. Salah 
satu kelemahan dari skema ini adalah biaya inisiasi 
yang mahal. Studi yang dihasilkan membuktikan 
bahwa meskipun suburban research lab didesain 
dengan memaksimalkan efisiensi energi. Meksipun 
efisiensi yang dihasilkan maksimal namun performa 
yang dihasilkan masih sangat jauh dibandingkan 
dengan performa hutan belantara. Studi ini dilakukan 
pada tahun 1969. Thesis ini membuktikan bahwa 
usaha terbaik untuk menjaga alam dengan tidak 
menyentuhnya sama sekali. 

Namun harus diingat bahwa di tahun 1969 Suburban 
research lab tidak mampu mengolah air kotor menjadi 
air bersih, tidak mampu menyerap energi matahari, 
tidak mampu mendaur ulang sampahnya. Seperti kita 
lihat itu yang terjadi di tahun 1969 karena teknologi 
pada saat itu tidak mampu untuk melakukan hal 
tersebutDefinisi arsitektur pun berkembang dari definisi 

pertama yang ditengarai oleh John Ruskin 
dan William morris bahwa arsitektur adalah 
penggabungan antara Building dan Art. Di saat 
sekarang ini , Conway Roesnich(1994:8). Arsitektur 
sendiri tidak bisa lepas dari teknologi untuk 
memaksimalkan kinerja system bangunan 
khusnya pada bangunan bertingkat tinggi. Oleh 
karena itu definisi Arsitektur bisa saja berubah 
menjadi perpaduan antara building + art + 
teknologi.
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Pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan di 
masa depan ? 

Penggunaan teknologi, pendefinisian fungsi ruang 
komunal, dan inovasi strategi perencanaan akan 
memegang peranan penting di masa depan, 
terutama pada masyakarakat metropolitan. Di 
negara maju terjadinya perubahan pola kerja 
masyarakat modern karena dampak industrialisasi 
disebabkan pertumbuhan teknologi informasi yang 
terjadi sepanjang tahun 1960 – 1970 mengakibatkan 
kebutuhan untuk berkerja lebih lama di kantor. 
Sehingga pola ini menuntut sebuah kebutuhan untuk 
berinteraksi dan menggunakan ruang komunal di 
area . Kebutuhan akan ruang – ruang komunal inilah 
kemudian yang diakomodasikan ke dalam tower 
pencakar langit. Istilah yang disebut ken yeang, Bio 
climatic tower. Ide ini diwujudkan pada tahun 1992 
menjadi dengan bangunan menara mesin niaga yang 
memiliki taman gantung diatas setinggi 3 lantai yang 
ditanamai oleh tanaman lebat. Foster and partners 
memiliki inovasi sebelum adanya istilah bioclimatic 
tower dari Ken Yeang melalui konsep taman 
gantung dalam desain Hongkong and Shanghai Bank 
Headquarters yang dibangun pada tahun 1979 – 
1986. dimana bentuk massa dari HSBC tower masih 

berbentuk dual aspect slab (massa dua sisi terbuka). 
Yang merupakan turunan dari konsep Le Corbusier 
dalam Radiant city , City for tomorrow ataupun L unite 
d habitation dengan strategi untuk membuka kedua 
sisi bangunan dengan bukaan untuk membiarkan 
cahaya matahari dan udara segar dengan kedalaman 
sebesar kurang lebih 24 m. 

konsep dual aspect slab ini disempurnakan oleh 
Commerzbank Headquarter di Berlin, dimana ini 
diklaim sebagai world’s first ecological tower yang 
dibuat pada tahun 1991 sampai dengan 1997 dimana  
setiap lantai kantor mendapatkan pencahayaan 
alami. Dengan jendela yang bisa dibuka membuat 
penggunanya mampu mengontrol iklim mikro. Dengan 
hal tersebut nyata – nyata mampu menurunkan 
konsumsi energi yang ekuivalen dengan setengah 
dari konsumsi energi desain kantor konvensional. 
Taman gantung di atas langit ini memainkan peranan 
untuk memasukkan cahaya matahari, udara segar, 
dan menyediakan tempat untuk relaksasi ketika jam 
istirahat.kantor  . Di lantai dasar terdapat restaurant 
dan café yang memiliki relasi dengan ruang terbuka 
dengan meminjam konsep borrowed landscape dari 
konsep arsitektur jepang. 
 

ruang pemikiran
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Usaha untuk meminimalkan dampak terhadap alam 
terutama untuk tipologi bangunan berskala kecil 
dan berlantai rendah terlihat dalam desain Glenn 
Murcutt dimana terdapat beberapa kecenderungan 
dari pengambilan keputusan desain seperti : 1. 
meminimalkan bidang yang bersentuhan dengan 
tanah dengan konsep pilotis. 2. Memaksimalkan 
view ke arah luar. 3. memanfaatkan sirkulasi udara 
didalam bangunan. 4. Penggunaan kulit bangunan 3 
lapis yang bisa diatur posisinya oleh pengguna. 

Sistem bangunan yang ada bersifat sangat sederhana 
dengan prinsip – prinsip yang rasional namun 
mampu menampilkan kualitas melalui penemuan 
– penemuan Glenn yang diakuinya ada di perjalanan 
desain bersama klien yakni pendekatan desain 
yang strategi perencanaan yang rasional, efisien 
dan responsif terhadap terhadap iklim, kondisi 
eksisting lahanseperti aliran air, kondisi matahari, 
geomorfologi lahan. 

Ada satu Quote dari Glenn Murcutt dalam pameran 
hasil karya beliau di Museum of Sydney di bulan 
Desember 2009 yang menurut saya sangat menarik 
untuk dipikirkan, 

“Works of Architecture are discovered, not designed. 
The creative process is a path of discovery.  The 
hand makes drawings and arrives at solutions before 
the mind has even comprehended them. It is very 
important to me to make buildings that work like 
instruments. They respond to light, to the movements 
of the air, to prospect, to the needs of comfort. Like 
musical instrument, they produce the sounds and 
the tones of the composer. But I’m not the composer. 
Nature is the composer. The light and sounds of the 
land are already there. I just make instruments that 
allow people to perceive these natural qualities. 
‘Glenn Murcutt.
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Seorang arsitek tidak bisa menyelesaikan 
permasalahan ekologi lingkungan keseluruhan, namun 
arsitek bisa mendesign bangunan yang memiliki 
efisiensi energi tinggi sehingga penggunaan energi 
dalam bangunan bisa ditekan serendah mungkin.  
Selain dari desain dan hal ini bisa diterapkan dari segi 
peraturan yang bersifat sertifikasi. Cara – cara ini 
sudah dicoba oleh beberapa lembaga seperti USGBC 
(united States Green Building Council) adalah dengan 
membuat peringkat penghargaan untuk bangunan 
– bangunan yang mampu melakukan efisiensi energi 
dengan predikat Platinum, Gold, Silver. Banyak Negara 
– Negara di dunia yang sudah memiliki peringkat 
penghargaan seperti ini (Green Rating) seperti 
Amerika dengan LEEDS, Inggris dengan BREAAM, 
Australia dengan Nathers, BASIX, Green Star. Dan 
GBCI dikabarkan sedang menyusun sebuah green 
code untuk Indonesia. Ada baiknya apabila sebuah 
sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 
menilai namun juga sebagai alat untuk mendesain 
yang apabila diikuti maka akan mendapatkan 
sertifikasi penghargaan yang tentu saja menghasilkan 
bangunan yang memiliki respon sangat baik terhadap 
alam. 

sebagai penutup Mcharg  pernah menulis  dalam 
Design with Nature, “I hope that in the 21st centure 
the largest accomplishment of art will be to restore 
the earth.” Mungkin saja harapan Mcharg akan 
menjadi kenyataan setidaknya di abad ini. 

Conway, H. Roesnich, R. 1994, Understanding Architecture, Routlege, London, 
pp. 8 
Murcutt, G. 2008, Thinking Drawing / Working Drawing, TOTO shuppan, Japan, 
pp. 91 - 92
Mcharg, I. 1992, Design With Nature, John Wiley & Sons, Inc, Canada, pp 180
Steele, J. 2005, Ecological Architecture: a critical history, Thames & Hudson, 
London, pp. 6
Wells, M.B.1971, ‘The absolutely constant, inconstestably stable architectural 
value scale,’ Progressive Architecture, vol.52 no 3, pp 93
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m e r e n u n g . . .
sejenak berfi kir
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Ini tentang Jakarta. Beberapa tahun terakhir ini saya iseng membandingkan 
dua perkara: jumlah dan nilai proyek proper� di Jakarta diperbandingkan 
dengan indeks kualitas hidup Jakarta. Hasilnya mencengangkan tapi �dak 
mengagetkan. Empat tahun terakhir investasi proper� komersial sudah 
lebih dari 150 trilyun. Ar�nya banyak uang sudah digelontorkan untuk 
menjadi ratusan bangunan baru di Jakarta. Namun anehnya kualitas 
hidup kota Jakarta malah terus menurun. Tahun 2004 rankingnya 139 
dari 215 kota yang disurvey oleh Mercer Consul�ng. Tahun 2007 turun 
menjadi 142. Tahun ini turun lagi menjadi 146. Aneh.

Nampaknya ada yang salah dengan hidup kita. Trilyunan hadir tapi �dak 
memperbaiki peradaban kota. Ibaratnya ada orang kaya baru dengan uang 
berlimpah namun penampilannya tetap kusut dan lusuh, wajahnya tetap 
kotor berjerawat serta badannya tetap bau dan sakit-sakitan. Berlimpah 
uang tapi �dak menyehatkan hidupnya. Kota ini makin panas dan stress. 
Kota ini makin kejam dan galak. “To survive, you have to be rich dan mean 
in Jakarta,” kata sahabat saya orang Australia sudah 5 tahun �nggal di 
sini. Ia berkesimpulan, hanya orang berduit yang ketus ha�nya yang bisa 
menikma� kota ini dengan leluasa.

Di sisi lain, pas� ada yang salah dengan cara arsitektur dibangun di 
kota Jakarta. Ribuan bangunan baru hadir di Jakarta. Namun hampir 
semuanya sangat �dak kontekstual. Ia sibuk sendiri dengan geometrinya. 
Ia hanya asyik sendiri dengan performa ekonominya. Ia seharusnya bisa 
dirancang juga untuk merespon satu dua masalah kualitas hidup kota. 
Dua aspek sering dilupakan para arsitek jika merancang bangunan publik 
di Jakarta: kontribusi ruang sosial dan ruang hijau publik. Jika negara gagal 
membawa kota ini menjadi kota layak �nggal, seharusnya dunia swasta 
bisa memberi kontribusi. Membantu memberi solusi terhadap krisis 
sosial dan krisis lingkungan melalui arsitektur. Jangan hanya panik saat 
krisis ekonomi saja. Giliran krisis sosial dan lingkungan hadir disekitarnya, 
ia �dak bergeming dan menyerahkan semua urusannya kepada negara.

Sudirman CBD (Central Business Distric) adalah contohnya. Ia yang sudah 
di konsepkan lewat Urban Design Guidelines pun, hasil akhirnya hanyalah 
sekumpulan bangunan baru yang mewah dan rapi jali. Tidak ada roh 
kehidupan urban yang sehat dan menyenangkan. Jarang terlihat publik 

Going Green is Good Business
oleh Ridwan Kamil 

diambil dari blog dan atas izin penulis(http://ridwankamil.wordpress.com)

ruang pemikiran
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bercengkrama santai di jalur pedestriannya yang ternyata tetap 
terputus-putus. Tidak ada s�mulasi ‘street life’. Semua orang sibuk 
melarikan diri ruang dalam di Pacific Place. Dalam satu forum arsitek 
di Singapura, saya menyampaikan keluhan bahwa arsitek-arsitek 
Singapura yang merancang gedung di Jakarta, �dak menerapkan 
standar arsitektur yang �nggi dan responsif terhadap isu sosial dan 
ekologis kota seper� halnya di negaranya sendiri. Giliran mendapat 
proyek di Jakarta, mereka sama saja dengan sebagian dari kita 
yang arsitekturnya an� sosial. Padahal ciri kota yang baik, adalah 
kota yang bisa menggoda warganya untuk keluar rumah dengan 
sukarela. Bersantai di jalur pedestrian atau bibir bangunan atau 
berinteraksi di taman kota. Se�daknya itu definisi Enrique Penelosa, 
mantan walikota Bogota.

***

Salah satu upaya arsitek dalam merespon menurunnya kualitas 
hidup kota Jakarta adalah memperbaiki pemahaman tentang apa itu 
hakekat hidup berkota secara sosiologis dan bagaimana arsitektur 
bisa merespon isu itu. Hidup berkota pada dasarnya kita bersepakat 
untuk menjadikan aspek anonimitas, heterogenitas, densitas/
kepadatan dan aspek intensitas sosial yang ekstrim sebagai isu-isu 
yang harus kita respon. Sehingga hadirnya ruang jeda atau ruang 
is�rahat sangat dibutuhkan warga kota yang kadar stressnya �nggi. 
Karenanya GSB (Garis Sepadan Bangunan) atau area sempadan 
bangunan bisa kita desain dan siasa� untuk menjadi ruang jeda dan 
ruang is�rahat sebagai kontribusi dari ranah privat.

Upaya lain dari arsitek adalah dengan memulai usaha untuk 
merespon krisis lingkungan dangan inovasi-inovasi kre�vitas desain 
atau teknologi jika memungkinkan. Kehadiran ruang sosial atau 
ruang hijau publik bisa hadir di dalam proyek privat. Atap-atap hijau 
di rumah-rumah karya arsitek Adi Purnomo bisa dijadikan referensi 
tentang inovasi ruang-ruang hijau kecil dari ranah privat. Jika 
jumlahnya ribuan bahkan jutaan, mereka pas� bisa 
merubah struktur ruang hijau kota dan sekaligus 
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menurunkan efek panas dari bangunan. 
Namba Park di Osaka atau Yokohama 
Ferry Terminal di Jepang adalah 
contohyang paling mutakhir. Mereka 
mengkonversi seluruh atapnya untuk 
menjadi ruang sosial dan taman publik 
yang hijau. Sementara ini seluruh lantai 
dua gedung-gedung � nggi di kawasan 
CBD Hongkong diberikan untuk publik 
agar bebas bergerak untuk pedestrian 
yang bergegas. Inovasi ramah sosial 
dan ramah lingkungan sudah menjadi 
menjadi keharusan dikota-kota besar 
dunia, � dak terkecuali di Jakarta.

***

Momentum perubahan paradigma ini 
harus dilakukan sekarang, karena dunia 
bisnis pun sudah mulai melakukan 
perubahan orientasi. Sudah banyak 
perusahaan mul� nasional menjadikan 
isu green ini sebagai strategi bisnis. 
Strategi baru ini ternyata terbuk�  mampu 
meningkatkan performa bisnisnya. 
Strategi going green ini dilakukan karena 
tekanan pasar dan konsumen yang 
sudah mulai lebih selek� f dan hanya 
memilih produk-produk atau melakukan 

kerjasama dengan perusahaan-
perusahaan yang ‘going green’. Majalah 
Newsweek bulan April tahun 2007 
meliput sekitar 10 perusahaan yang 
performa bisnisnya meningkat tajam 
setelah mengumumkan ke publik 
bahwa produk dan cara kerja mereka 
sudah merespon isu ekologis. Mereka 
antara lain Adidas, Vestas, Royal Bank of 
Canada, Lafarde, Westpac Banking, Yell 
Group, Denso.
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Di Jakarta, beberapa developer di Jakarta sudah mulai memahami, bahwa 
sekarang masyarakat dan pasar lebih memilih proyek-proyek yang punya konsep 
kuat terhadap isu lingkungan. Survey yang dilakukan oleh pengembang Puri 
Botanical Garden di Kebon Jeruk membuk�kan bahwa isu ramah lingkungan 
telah menjadi alasan terpen�ng dari pasar dalam keputusan membeli rumah. 
Bukan gaya arsitektur atau kemewahan spek bangunan. Karenanya pengembang 
ini akan meluncurkan konsep green home yang mencoba secara ilmiah untuk 
benar-benar green. Bahkan tadinya proyek ini akan diser�fikasi ke LEED (The 
Leadership in Energy and Environmental Design) di Amerika Serikat, namun 
�dak jadi karena LEED belum memiliki mekanisme untuk melakukan ser�fikasi 
rumah �pe kecil diluar negaranya.

Perusahaan-perusahaan mul�nasional terutama dari Amerika Serikat pun 
sekarang sudah mulai diwajibkan untuk hanya menyewa gedung perkantoran 
yang berser�fikasi green. Ar�nya gedung-gedung perkantoran di Jakarta jika 
�dak merespon isu ini dengan serius, maka jangka panjang mereka akan 
di�nggalkan oleh pasar yang semakin selek�f. Apalagi menurut beberapa 
konsultan proper� internasional, perusahaan mul�nasional ini umumnya mau 
membayar sedikitnya 10 persen lebih mahal untuk bangunan yang ramah 
lingkungan ini.

Dari pengalaman pribadi memang �dak mudah untuk meyakinkan banyak 
pihak dalam hal ini. Pemilik proyek umunya masih ragu-ragu terhadap isu green 
building ini dan selalu beralasan takut mahal dan selalu terburu-buru dalam 
kejar tayang proyeknya. Padahal isu ini perlu dicerna oleh semua pihak dengan 
waktu yang cukup. Ini juga terjadi karena kita �dak punya panduan yang jelas 
dan sederhana. Tidak ada panduan yang user-friendly. Sehingga para arsitek 
sering terbata-bata jika ditanya hal-hal yang sudah sagat teknis. Ditambah lagi 
para insinyur mekanikal elektrikal dan konsultan quan�ty surveyor sering setali 
�ga uang �dak mau repot untuk melakukan riset tentang produk-produk atau 
teknologi yang responsif terhadap isu green ini.

Namun diluar kendala-kendala itu, momentumnya sebenarnya sudah hadir. 
Ini saatnya kita harus bisa merayu semua pihak untuk mulai bersama-sama 
merespon krisis kualitas hidup kota-kota besar di Indonesia seper� halnya 
Jakarta. Kiamat planologis sudah di depan mata. Kita harus sama-sama bergerak 
merespon krisis ekologis dan krisis sosial ini sambil tetap menyeimbangkan 
kualitas performa bisnis yang baik. Good design while going green is good 
business. Mari berusaha ke arah sana, berhasil �daknya �dak harus menjadi 
ukuran terpen�ng untuk saat ini. Minimal sudah mencoba dan berupaya. 
Sisanya kita serahkan pada Yang Kuasa

lay-out dan desain oleh giri narasoma suhardi  |  www.girinarasoma.com



32

ruang perjalanan Pengalaman ruang ini bermula 
dari tur ke Green Lighthouse, 
di Kopenhagen, Denmark pada 
tanggal 14 Desember 2009. 
Gedung, yang diresmikan pada 
Oktober 2009 bertepatan dengan 
momentum penyambutan COP 
15 di Kopenhagen, merupakan 
gedung yang diklaim dengan 
emisi karbon netral  pertama1 di 
Denmark. Gedung ini berfungsi 
sebagai gedung fakultas sains 
universitas kopenhagen. Kami 
mendapatkan penjelasan dan 
pengarahan dari beberapa pihak 
yang terlibat pada projek ini.

Satu hal yang terpen�ng dalam 
penerapan green architecture adalah 
penerapan desain bangunan yang 
berwawasan lingkungan. Gedung 
yang didesain oleh Christensen & 

Co Architects, arsitektur asal AS, 

mengutamakan 
aspek kenyamanan dan kesehatan 
penghuninya. Saat ini, masyarakat 
Denmark mulai sadar akan pen�ngnya 
pencahayaan dan suhu ruangan bagi 
kesehatan manusia, berkenaan dengan 
isu global warming. Gedung ini didesain 
dan dibangun melalui pendekatan green 
architecture karena dalam konstruksinya 
berusaha menghasilkan efisiensi 
penggunaan energi (energy-friendly 
construc�on). 75% penghematan 
energinya berasal dari desain 
arsitektur jika dibandingkan dengan 
gedung serupa lainnya, dan sisa 
penghematan energi lainnya didapat 
dari penggunaan teknologi (smart 
building). 

Gedung berlantai 3 ini berbentuk 
bulat silindris, guna mencapai 
kondisi ideal antara luas permukaan 
minimal dengan volume ruang yang 

Terminologi karbon netral sebagaimana yang telah dijelaskan 
dalam tulisan terdahulu adalah keseimbangan (jika 
dianalogikan penjumlahan menghasilkan resultan nol) antara 
emisi karbon yang diproduksi dengan jumlah energy bersih 
yang didapat dari teknologi ramah lingkungan.

Catatan kaki 
1) 
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m a k s i m a l , d a n 
juga untuk menghasilkan penyerapan 
sinar matahari secara reguler pada musim panas. Proses penghawaan 
ruang berasal dari sistem ven�lasi otoma�s sehingga suhu ruangan dapat diatur sesuai kenyamanan 
manusia. Udara panas dikeluarkan melalui skylight, yang juga merupakan hamparan solar call dan solar 
panel sebagai sumber listrik utama bangunan. Gedung ini juga menggunakan teknologi jendela thermo 
glass dan lantai beton thermo ac�ve yang dapat meminimalisasi panas yang hilang, sehingga membantu 
proses penghangatan ruangan. Di Denmark, penghangat dan pendingin ruangan merupakan pengkonsumsi 
listrik besar meningat suhu udara yang ekstrim. Di Gedung ini, sistem energi terintegrasi baik  untuk 
memanfaatkan tenaga matahari. Dengan adanya jendela dan lantai ini, bangunan dapat menyerap panas dan 
menyimpannya untuk nan� dipergunakan kembali pada musim dingin. Begitu pula sebaliknya, efek dingin 
pada lantai beton akan disimpan untuk nan� membantu mendinginkan ruangan ke�ka musim panas.

Denmark kini telah memiliki Undang-Undangn pengaturan rumah, dimana didalamnya mengatur masalah 
emisi karbon maksimal dan insen�f untuk green building seper� ini. Skema public private partnership 
diterapkan pada gedung ini melalui Kementerian Inovasi, Sains & Teknologi Denmark, Universitas 
Kopenhagen dan pihak swasta seper� VELUX dan VELFAC. Ri� Bjerregaard, walikota Kopenhagen, 
meyatakan keseriusannya untuk mengembangkan lebih banyak bangunan hijau. Mereka telah dan akan 
terus memberikan kemudahan untuk pembangunan green building seiring dengan langkah mendukung visi 
penurunan emisi karbon sebesar 20% di 2015 dan menjadi neutral carbon city di 2015.

Menikma� Green Lighthouse di Kopenhagen, Denmarkoleh Goris Mustaqim (Teknik Sipil ITB 2001)
Wirausahawan muda dan ketua Yayasan Asgar Muda

Climate Champions Bri�sh Council Indonesia
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Hijau yang Sederhana

oleh Giri Narasoma Suhardi | gnarasoma@yahoo.com
www.girinarasoma.com

sebuah coretan untuk mencoba menikma�  hijau yang paling sederhana dan paling mikro 
dalam sebuah sistem arsitektur yang luas.  Mungkin untuk dinikma�  pada rumah-rumah 
di daratan tropis, seper�  Indonesia. Atau mungkin hanya sekedar pemikiran utopis...

Bagian Tengah

Letak rumah dapat diper� mbangkan untuk menghadap utara dan selatan untuk menghindari 
pancaran radiasi matahari yang langsung (dari � mur pada pagi hari dan dari arah barat di sore 
hari). Selain itu, letak rumah mungkin harus diletakkan tegak lurus dengan arah datangnya angin. 

Lay-out ruangan (tata ruang) harus tepat sehingga dapat menghasilkan kenyamanan 
visual dan kenyamanan thermal. Penempatan ruang haruslah cermat dan cerdas. 
Ruang-ruang yang memiliki kehidupan di malam hari (seper�  : ruang 
� dur), dapat ditempatkan disisi � mur rumah (karena dari siang 
sampai pada sore hari, sinar matahari datang menyinari sisi 
barat rumah sehingga suhu dinding barat cenderung lebih 
� nggi). Begitupula sebaliknya :). Selain itu, lay-out terbuka 
(open space) dapat memberikan kenyamanan visual dan 
thermal yang lebih baik (selama didukung aspek hijau lainnya).

Keberadaan kolam atau air mancuar dapat mengurangi 
ke� daknyamanan akibat udara yang lembab. Selain itu, 
Kehadiran taman dengan tumbuh-tumbuhan yang tepat dapat 
ikut mengurangi ke� daknyamanan.

Material dinding dan material atap dipilih yang memiliki 
konduk� vitas panas yang rendah sehingga mengurangi panas 
yang masuk. Pemilihan warna material yang tepat dapat juga membantu 
mengurangi sinar matahari yang masuk.

Bukaan yang luas memudahkan aliran udara dan cahaya sinar matahari masuk ke dalam rumah 
sehingga diharapkan dapat menghasilkan penghawaan alami dan pencahayaan alami. Penghawaan 
alami dapat terjadi jika memiliki dua bukaan pada dua sisi dinding.

Menurut saya, minimal bukaan jendela adalah 25% dari luas kamar. Tidak ada pembuk� an empiris 
kenapa harus 25%. Hanya saja, rasanya memberikan kenyamanan pencahayaan dan sirkulasi yang 
mungkin lebih baik. Jika luas kamar adalah 12m2 (4m x 3m), maka minimal luas bukaan (jendela) pada 
salah satu sisi adalah 3 m2.  Penggunan ven� lasi silang dapat dimaksimalkan dengan memperkecil 
tempat masuknya udara dan memperbesar tempat keluarnya udara untuk mempercepat pergerakan 
aliran udara sehingga menghasilkan efek dingin (venture eff ect).  Jadi, jika bukaan (jendela) tempat 
udara masuk adalah 3m2, maka bukaan yang terletak disisi lainnya haruslah lebih besar dari 3m2 dan 
sebaiknya dirancang � dak sejajar (bisa diletakkan lebih � nggi).

Perbanyak bukaan dan hindari bentuk yang masif (tertutup). Dinding, pagar dan garasi dapat menjadi 
teman untuk masuknya udara dan cahaya ke dalam rumah. Terapkan lah pada mereka, bentuk-bentuk 
yang terbuka, tetapi tetap terjaga dari sisi keamanan.

Peletakan � � k-� � k lampu dan alat elektronik haruslah tepat. Ti� k-� � k lampu sebaiknya 
disinkronisasikan dengan letak bukaan (pencahayaan alami) sehingga bisa mengurangi penggunaan 
listrik. Letak AC jangan diletakkan di dekat bukaan untuk mengefi siensikan daya listrik yang 
digunakannya. Begitu pula dengan teman AC, yaitu Kulkas. Sisakan jarak 15-30cm ke dinding yang 
terletak dibelakang kulkas. Banyak lagi, hal-hal yang harus diperha� kan dalam meletakkan alat 
elektronik. Biasakan membaca panduan sebelum melakukan pemasangan :)

Bagian Tengah Lainnya
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Bagian Atas
Perlu dibuatkan Lubang angin pada bagian atap 
untuk mengalirkan udara yang tertahan di atap 
(meminimalisasi tekanan udara yang terlalu 
�nggi). 

Jika memang harus datar, green roof a.k.a atap 
rumput dapat menjadi teman rumah hijau. 
Atap rumput dapat mengurangi tekanan panas 
matahari ke dalam bangunan (selama pengap-

likasian atap rumputnya tepat).

Skylight dapat dihadirkan di rumah untuk mem-
persilakan pencahayaan alami datang mampir.

Peletakkan atap yang �nggi (sehingga meng-
hasilkan ruang insulasi yang besar untuk panas 
yang datang dari atap) dapat menghadirkan 
nuansa dingin pada rumah.

Bagian Bawah
Rumah boleh besar. Tapi jangan lupa 
menyediakan luas yang cukup untuk 
taman. Yap, Taman! atau bisa disebut 
ruang terbuka hijau.

Cukup memang �dak pernah cukup. 
Cukup untuk saya belum tentu cukup 
untuk anda. Buat saya, luas taman 
yang cukup itu ar�nya menyediakan 
taman seluas minimal 40% dari luas 
tanah. Mungkin memang �dak ada 
pembuk�an empiris. Tapi dengan luas 
yang besar, ar�nya semakin besar 
daerah resapan air dan semakin luas 
tempat untuk menanam pepohonan.

Jangan lupa pula, meyediakan sumur 
biopori di perkarangan rumah kita, 
untuk mendukung daerah resapan di 
rumah kita. 

Jika terbatas, carport dapat dibuat 
dengan menggunakan material yang 
�dak masif, seper� paving blok se-
hingga memungkinkan air tetap dapat 
terserap ke dalam tanah.

Perha�kan tata letak sep�ktank, 
sumur resapan dan biopori yang 
benar sehingga mengurangi dampak 
kesehatan yang buruk.

Gaya Hidup!
Rumah boleh hijau. Namun selama manusianya �dak hijau, proses hijau itu �dak akan berjalan 
seimbang. Bisa berjalan �mpal. Rumah bukanlah hanya sebagai obyek sang manusia. Rumah dan sang 
imanusia merupakan satu kesatuan yang harus berjalan seiring, selaras dan semakna. TerIntegrasinya 
manusia hijau dan rumah hijau akan menciptakan nilai hijau yang diimpikan. Marilah kita mencoba 
sedikit menikma� gaya hidup yang bisa dibilang hijau.

Bijaklah dalam memilih teman rumah. Pilihlah alat-alat rumah tangga yang hemat energi. Jika ingin 
membeli sesuatu, perha�kan besaran energi yang diperlukannya dan dampak yang dapat dihasilkan-
nya. Bijaklah pula menggunakan alat rumah tangga. Jika memang �dak perlu dihidupkan, is�rahatkan-
lah mereka seutuhnya :)

Gunakan recycled material (daur ulang), seper� bambu, batu, aluminium hasil daur ulang, dan mate-
rial lain yang dapat diperbaharui atau bisa dibilang, memiliki sumber yang berlimpah di daerah terse-
but. Gunakan pula material yang banyak terletak di deket lokasi pembangunan rumah (atau produk 
lokal) sehingga mengurangi mobilisasi material dan dapat memberikan nilai hijau bukan hanya pada 
hasil, tetapi juga pada proses nya.

Cintailah bumi anda sebagaimana anda mencintai diri anda. Anda �dak akan aman selama bumi anda 
�dak aman. Save your own! Save your world! 
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Hari jumat, 11 Juni 2010, saya berkunjung ke Wisma Bakrie 1, untuk berbincang dengan Pak Hiramsyah 
Sambudhy Thaib, Presiden Direktur dan CEO Bakrieland Development. Beliau merupakan alumni Arsitektur 
ITB angkatan 1981. Beliau sempat melalangbuana di dunia perbankan selama belasan tahun sampai 
akhirnya kembali ke industri yang berhubungan erat dengan background pendidikannya, yaitu industri 
proper� melalui wadah Bakrieland Development.

Hari itu, kami berbincang di ruang beliau mengenai arsitektur hijau dan perkembangannya di Indonesia. 
Beliau menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa menerapkan arsitektur hijau. Kita 
harus melakukan pendekatan yang berbeda dibandingkan negara-negara maju dalam mengimplementasikan 
arsitektur hijau.

Menurut Bapak, apa itu arsitektur hijau?
Bagi saya, arsitektur hijau itu arsitektur yang ramah 
lingkungan. Arsitektur hijau mencakup bagaimana 
membuat lingkungan ini menjadi lebih bermanfaat untuk 
masa depan dengan memper�mbangkan berbagai aspek 
sebelum melakukan eksplorasi lingkungan.
 
Saat ini, orang sering melihat arsitektur hijau itu sebagai 
sebuah konservasi lingkungan. Sebenarnya yang paling 
pen�ng untuk dikonservasi itu manusia-nya. Konservasi 
manusia itu pen�ng supaya manusia itu tetap sustain. 
Sehingga ujungnya yang tetap sustain itu manusia, bukan 
hanya lingkungannya. Kalau lingkungannya sustain, tapi 
manusia habis, �dak ada guna juga kan? Jadi, esensinya 
kembali kepada manusia. Caranya adalah dengan 
melakukan arsitektur hijau, dimana konservasi melipu� 
manusianya sehingga kualitas hidup manusia masa depan 
jauh lebih baik daripada sekarang.

Saat ini, kecenderungan yang terjadi itu melihat arsitektur 
hijau iden�k dengan sebuah bangunan?
Sebenarnya apa ar� arsitektur? Pen�ng sekali kita 
mendefinisikan arsitektur karena akan berpengaruh pada 
pola pikir kita. Arsitektur itu bagaimana kita mewujudkan 
satu wadah agar manusia bisa melakukan ak�vitas secara 
op�mal. Arsitektur itu luas! Contohnya, ada arsitektur 

lanskap, arsitektur perbankan, dan arsitektur teknologi informasi. Tidak selamanya arsitektur iden�k dengan 
bangunan. Jadi, arsitektur itu sebuah sistem besar. Ke�ka kita berbicara arsitektur, harus terintergrasi antara 
aspek-aspek mikro dan makro dalam sebuah sistem. Tidak bisa kita berfikir hanya mikro atau makro saja.
 
Kata kunci dari arsitektur itu adalah integrasi. Selama ini kita masih berjalan parsial. Jika kita bicara manusia 
sebagai obyek utama, hal yang sama juga harus diberlakukan terhadap konservasi lingkungan. Kita harus 
memahami betul  supaya bisa menciptakan lingkungan yang baik. Kita harus bisa membayangkan manusia 50 
tahun ke depan seper� apa, jadi kita bisa membuat wadah yang bisa mengakomodasi kebutuhan manusia. 

Bagaimana dengan perkembangan arsitektur hijau di Indonesia?
Ada satu keuntungan untuk arsitektur hijau di Indonesia yaitu kita berkesempatan melakukan pendekatan 
pembangunan berkelanjutan (sustainibility development). Negara-negara barat itu rata-rata sudah lebih 

Presdir & CEO Bakrieland Development,  Hiramsyah S. Thaib
ruang bincang

“konsep one stop living 
inilah yang memberikan 
kontributor besar terhadap 
isu ramah lingkungan”
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maju dan sudah tertata rapi, sedangkan kita belum. Dengan 
adanya Undang-Undang UU Tata Ruang, ini bisa menjadi  sarana 
terpen�ng buat pemerintah untuk bisa menerapkan arsitektur 
hijau . 

Kita tahu bahwa salah satu kontributor terbesar dari global 
warming itu emisi gas buang dan efek rumah kaca. Efek rumah 
kaca turut berperan menghasilkan global warming, tetapi emisi 
gas buanglah yang berkontribusi nega�f terbesar untuk pelestarian 
lingkungan. Emisi gas buang itu pada dasarnya terjadi karena adanya 
mobilitas manusia yang menggunakan kendaraan yang  �dak ramah 
lingkungan. 

Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya manusia itu  
mengurangi  mobilitas dengan pendekatan ramah lingkungan? Sudah 
pas�, salah satunya dengan berjalan kaki atau bersepeda. Namun 
di Indonesia, mobilitas dengan jalan kaki kaki dan bersepeda belum 
op�mal, begitu banyak waktu yang nan�nya terbuang.  Sebenarnya, 
cara yang paling mungkin adalah dengan membuat membuat 
mobilisasi orang itu jauh lebih efisien. Kalau orang bekerja di Kuningan, 
ya sebaiknya �nggal di Kuningan. Namun saat ini, yang terjadi adalah 
orang bekerja di Kuningan, tetapi �nggalnya di Depok, sehingga se�ap 
hari terjadi pemborosan energi. Khususnya di Jakarta, orang-orang bisa 
menghabiskan waktu 2 jam di pagi hari dan 2 jam di malam hari untuk 
melakukan mobilisasi. Itulah sebenarnya an� arsitektur hijau yang paling 
utama.

Disini, arsitek dan urban planner diajak berperan besar dan paling 
pen�ng yakni dengan membuat satu konsep tata ruang yang harus ramah 
lingkungan. Bukan sekedar arsitektur hijau dalam ar� �dak menggunakan AC. Itu juga benar dalam satu 
aspek. Tapi perancangan konsep tata ruang yang mengambil porsi terbesar. Ini merupakan peluang yang 
sangat besar yang bisa dilakukan di Indonesia, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Indonesia 
masih dalam tahap bertumbuh sehingga bisa diterapkan konsep tata lahan yang berwawasan lingkungan. 
Berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang sudah terlanjur established, untuk membongkar lagi 
dan merubah itu semua pas�nya menghabiskan cost yang mahal sekali. Contohnya di Singapore, akan 
susah untuk memindahkan atau memecah CBD (Central Business District). Oleh karena itu, sebelum 
terlanjur semua masyarakat ingin �nggal di pusat kota, Pemerintah selaku regulator, harus mempunyai 
blueprint untuk memecah pusat-pusat kegiatan dan membuat kantung-kantung atau sentra-sentra yang 
sifatnya terintegrasi. Jadi, sudah �dak ada lagi daerah yang permukiman only, perkantoran only, dan lain 
sebagainya. Idealnya dimana orang �nggal, disitu dia bekerja. Apakah semua diatas bisa diwujudkan? Bisa! 
Asal pemerintah membuat satu kebijakan yang mendukung ak�vitas tersebut. 

Bentuk konkret apa yang bisa diterapkan untuk mewujudkan arsitektur hijau di kota besar, seper� 
Jakarta?
One stop living! Seper� yang banyak terjadi di superblok-superblok Jakarta, konsep one stop living inilah 
yang memberikan kontributor besar terhadap isu ramah lingkungan karena meminimalisasi pergerakan 
manusia. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan one stop living karena teknologi telah 
berkembang pesat dan sudah berpihak pada kita. Konsep SOHO (Small Office House Office) bisa diterapkan 
pada sentra-sentra yang ada. Selain itu, teknologi terbaru seper� teleconference atau telehologram 
telah menghasilkan sebuah teroboson yang bisa membuat komunikasi lebih efisien, sehingga bisa 
meminimalisasikan mobilisasi manusia.
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Selain konsep one stop living, desain fisik bangunan yang ramah lingkungan juga harus tetap diterapkan 
untuk konservasi lingkungan. Bagaimana kita meminimalisasi penggunaan AC melalui penghawaan alami. 
In�nya Bagaimana kita mewujudkan Reduce+Reuse+Recycle dan Reinvent.

Dari awal, seharusnya semua sudah direncanakan dengan baik sehingga cost-nya akan murah. Inilah 
yang kita sebut dengan arsitektur hijau. Bukan hanya di ujung proses , tapi bermula dari saat penentuan 
tata ruang. Pengefisiensian mobilitas orang dapat menekan emisi gas buang yang ujung-ujungnya akan 
mengurangi secara signifikan dampak global warming, dan setelah itu baru kita menerapkan arsitektur 
hijau lebih kepada bangunannya. Yang terjadi saat ini, orang lebih sering bekerja parsial dan �dak mau 
berkolaborasi.  Bagaimanapun juga,  arsitek, urban planner dan kalangan industri harus berkolaborasi guna 
menghasilkan arsitektur hijau. 

Beberapa negara menerapkan sistem standardisasi green tersendiri. India mencoba menerapkan LEED 
dan Singapore menggunakan Green Mark. Apakah kita bisa menggunakan standardisasi green tersebut 
di Indonesia? 
Bisa saja, tetapi kita harus mempunyai satu posi�oning sendiri, yakni harus mengandung local content. 
Karena belum tentu yang bisa diterapkan di Singapore, dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Kita 
harus mengetahui latar belakang mereka menggunakan standardisasi tersebut. Contoh, Singapore sangat 
terkenal dengan etos kedisplinannya (excellent execu�on)  sehingga mereka bisa menggunakan Green Mark 
sebagai standardisasi bangunan.  Kita harus cari iden�tas bangsa Indonesia. Kita negara kepulauan, yang 
mempunyai kekayaan biota laut dan darat terbesar di dunia. Kita harus membuat konsep hijau yang khas 
Indonesia!

Pemerintah Singapore pada tahun 2009 memberikan paket s�mulus untuk sustainibilty inisia�ve di dunia 
proper�? Bagaimana dengan kondisi proper� Indonesia?
Saat ini pembahasan insen�f masih sedang dalam proses. Bicara mengenai arsitektur hijau, �dak boleh 
dilepaskan dari tata ruang. Jadi bukan hanya pemda, seharusnya pemerintah dalam hal ini menteri PU, 
menteri kehutanan, menteri lingkungan hidup dan menteri terkait lainnya melakukan cross sectoral melalui 
SKB terkait tata ruang hijau. UU Tata ruang masih perlu disempurnakan karena masih banyak angle yang 
belum tercover, termasuk keberpihakan tata ruang yang berwawasan lingkungan seper� pemberian insen�f. 
Disitu, penal�nya sudah ada tetapi awardnya yang belum ada. Harusnya paket nya balance, ada reward dan 
ada penalty. Jadi ini bisa menjadi payung untuk semua perda. 

Saat ini kita sering sekali melihat pengembang-pengembang 
mengedepankan isu hijau sebagai marke�ng tools. Bagaimana 
Pak Hiram menyikapinya?
Menurut saya, paling �dak kita senang bahwa arsitektur hijau 
telah lazim digunakan sebagai tema banyak pengembang, 
Itu sudah bagus sekali karena ar�nya telah �mbul kesadaran 
arsitektur hijau. Hanya saja, �ngkat kesadarannya masih ada 
yang bernilai 10, ada yang bernilai 50 dan ada pula yang 
90. Tinggal bagaimana kita meningkatkan yang bernilai 10 
tadi menjadi di atas 90 karena �dak semua pengembang 
mempunyai spirit dan kemampuan yang sama utk menerapkan 
arsitektur hijau. Ini juga menunjukkan bahwa kesadaran 
masyarakat mengenai arsitektur hijau sudah mulai tumbuh. 
Dengan masyarakat yang sudah semakin pintar, maka akan 
menjadi tugas dari arsitek, pengembang dan pemerintah 
untuk bisa lebih menerapkan arsitektur hijau.

ruang bincang

Bakrie Tower
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Sebagai CEO Bakrieland, peran apa yang bapak ambil terhadap isu arsitektur hijau saat ini?
Di Bakrieland, kita memiliki program “Bakrieland Goes Green”, dimana terdapat 3 core value di dalamnya 
yaitu Green Architecture, Green Opera�on, dan Green A�tude.

Dari awal, kita sudah menghasilkan desain hijau, kemudiaan dioperasikan dengan cara yang hijau, dan 
ditambah dengan sikap ramah lingkungan. Karena kita bergerak di industri proper� dan infrastruktur, maka 
semua produk proper� dan infrastruktur harus ramah lingkungan. Bakrieland akan membuat jalan tol yang 
berbeda dengan jalan tol lainnya di Indonesia. Sepanjang tol akan menjadi daerah green belt. Jika orang 
bilang hutan lindung hanya ada di gunung, maka kita akan membuat another hutan lindung sepanjang 
jalan tol. Selain itu, kantor dan gerbang tol kita sayembarakan dengan pendekatan arsitektur hijau. Ar�nya 
arsitektur hijau akan jadi visible jika dilakukan sejak awal. Seper� tagline Bakrieland “Dream-Design-Deliver”, 
kalau dreamnya sudah hijau, maka design process akan hijau pula dan secara otoma�s pas� delivernya juga 
hijau. Disinilah pen�ngnya peran arsitek untuk sedari awal menggugah semua orang untuk berfikir hijau dan 
berperilaku hijau sehingga resultnya akan hijau juga.

Bagaimana ke depannya industri proper� Indonesia, terutama terkait dengan isu arsitektur hijau?
Luar biasa! Saya punya keyakinan bahwa masa depan industri proper� Indonesia dan lingkungan kita menjadi 
jauh lebih baik dari sekarang. Ada hikmahnya industri proper� baru bertumbuh pada saat ini, dibandingkan 
jika kita tumbuh di tahun-tahun sebelumnya. Jika �dak ada krisis moneter 1998, pertumbuhan sektor 
proper� bisa kebablasan. Krisis moneter membuat pertumbuhan sektor proper� terkoreksi, yang kemudian 
memaksa kita untuk kita berfikir ulang selama 6-8 tahun terakhir untuk bisa bertumbuh lebih baik. Saat 
ini, mindset generasi muda lebih berupaya untuk memberikan perha�an terhadap isu lingkungan karena 
adanya pengaruh global dari socio-media. Green a�tude inilah yang menjadi modal utama pembangunan 
saat ini. Jadi, jika mindset-nya sudah ramah lingkungan, maka masyarakat akan berfikir dan bekerja dengan 
framework ramah lingkungan, dan secara otoma�s hasilnya juga akan bersahabat terhadap alam. Saya yakin 
arsitektur hijau di indonesia akan berkembang dengan luar biasa.

Apa pesan bapak untuk masyarakat Indonesia untuk bisa menerapkan nilai green dalam kehidupan 
sehari-hari?
Please, haya� betul yang namanya green a�tude, dan kemudian lakukan green architecture dan terapkan 
green opera�on. Ke�ga hal tersebut mencakup gaya hidup yang berwawasan lingkungan. Berfikir, berjiwa 
hijau dan berperilakulah hijau!

Di akhir perbincangan, kami berbincang mengenai Piala Dunia 2010. Beliau memprediksi salah satu dari 
Jerman, Brasil atau Spanyol akan menjadi juara, sedangkan saya memprediksi Inggris. Ternyata, prediksi 
beliau lebih tepat daripada saya :). Selamat menikma� hijau!

giri narasoma suhardi  |  www.girinarasoma.com

Rasuna Episentrum
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KAWASAN GERBANG UTARA ITB:
SEBUAH BENTUK DIALOG URBAN 

TENTANG KAMPUS DAN KOTA
oleh : Pandega Desain Weharima

Memperkuat akses ITB utara-selatan

Paket 1 merupakan kawasan bangunan tinggi di ITB

Selasar dalam bangunan tinggi yang dimanfaatkan sebagai 
salah satu fitur desain

Pintu Utara ITB menjadi gerbang utama

Menempatkan kaki lima di plaza bawah tanah yang 
menghubungkan dengan Sabuga
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KONSEP PERLETAKAN MASA BANGUNAN

KONSEP UMUM BANGUNAN
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PENERAPAN MORFOLOGI KAMPUS ITB PADA SISTEM BANGUNAN

BANGUNAN EKSISTING FUNGSI DAN PROGRAM KEBERLANJUTAN DAN

program plat taman

CAS

CRCS

CADL

atap hijau - 
penangkap air

dan penghasil O 2

pengelolaan
air limpasan hujan
(grey water)

ruan
seba
di ka

Konsep bangunan mencoba menginterpretasi bangunan 
CAS (lab. Sains, Matematika, dan Astronomi) sebagai 
perwujudan dari komposisi bilangan ‘fibonacci’.

Sains
Matematika
Astronomi

Real
Logika

‘Fibonacci’
Golden Section

bilangan ‘fibonacci’

Lay-out Tipikal 
floor

Tampak

Sirip penahan
Sinar Matahari
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Fungsi
Kantor
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Fungsi
Serba 
Guna

Lay-out Ruang dan Massa 
membiarkan pencahayaan 
dan penghawaan alami 
menerobos bangunan Fungsi penunjang 

merupakan ruang antara
peralihan kedua massa

Sirip penangkal Sinar M
membentuk pola yang m
pembayangan dan sinar
seimbang untuk kenyam
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g terbuka / plaza
agai ruang aktivitas
ampus

pengelolaan
air limpasan hujan
(grey water)

pengelolaan
air limpasan hujan
(grey water)

atap hijau - penangkap air
dan penghasil O 2

Sabuga

Akses Utara
Kampus ITB

Arsitektur
masa Modern

(kampus utara)

Arsitektur
masa Kolonial

(kampus selatan)

dari Taman
Ganesha

interaksi bangunan dan fungsi hijau
menghasilkan bangunan yang mampi
“bernafas:

koneksi terowongan
penghubung ke utara

Kawasan Bandung Utara pada dasarnya adalah kawasan penyangga 
kota Bandung yang berfungsi dalam skala kota dan regional. AIR dan 
kualitas UDARA adalah beberapa hal terpenting dimana masyarakat 
kota Bandung secara kota bergantung pada pembangunan di kawasan 
Bandung Utara, walau belum merupakan kawasan lindung. KAMPUS 
ITB adalah sebuah esensi dialog sebuah kota dengan kawasan hijau 
nya. 
Keberadaan kampus ini juga secara konsisten dari waktu ke waktu 
mempunyai komunikasi SOSIAL secara spasial, dimana ruang-ruang 
yang diciptakan mampu dimanfaatkan bagi berbagai KOMUNITAS 
yang ada di Bandung.
Bandung sudah tidak dapat dipisahkan dari ITB begitu juga dengan 
sebaliknya, komunikasi secara spasial dalam konteks LINGKUNGAN 
dan SOSIAL dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan 
baik itu dalam skala Kota maupun secara Nasional dalam konteks pen-
ciptaan sumberdaya manusia.

sumbu imaginer besar pada pembangunan kampus Technische 
Hogenschool Bandung merupakan sebuah komunikasi spasial 
pada sebuah pembangunan kota dengan kondisi pembangunan 
dan geografis kota.

3

5

Fungsi
Kantor

Fungsi
Penunjang

Fungsi
Penunjang

Fungsi
Serba 
Guna

a  / 

atahari  
memberi 
r yang 

manan

titik temu antara Seni dan Bahasa ....

bahasa seni ....dan seni ber-bahasa

merupakan suatu unsur budaya,
hasil karya cipta manusia .......

suatu karya cipta mengandung unsur bentuk dan konteks.
Bentuk merupakan suatu perwujudan ide.
Konteks merupakan dasar pemikiran ide berdasarkan fakta yang ada.

Dalam hal ini suatu bentuk massa bangunan gedung CADL lahir karena 
pengenalan dan pemahaman fakta yang ada di site dalam lingkungan yang 
ada dengan mengacu kepada jejak masa lalu di lingkungan setempat.

Suatu hasil karya akan mengandung reaksi.... wujud reaksi yang ditampilkan 
adalah jawaban terhadap kebutuhan ruang komunal dan apresiasi pengguna 
bangunan untuk memanfaatkan ruang dan elemen pembentuk bangunan. 
salah satu contohnya adalah memanfaatkan elemen space frame yang 
dipakai kembali sebagai bagian fasad yang juga berfungsi sebagai wadah 
publikasi karya seni atau display bagi karya seni yang lahir. 

Pembagian 2 massa

Pengangkatan massa 
demi terciptanya ruang 
komunalRe-use space frame

Ruang komunal
tempat mahasiswa

Ruang komunal yang menyatu 
dengan lingkungan dalam ITB
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