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Dalam bentuknya saat ini, bangunan Hijau di Asia sangat perlu dicermati. 
Masalah utama yang mendasari Menghijaukan adalah suatu fragmentasi 
berpikir – gagasan baik berdampingan dengan yang buruk, yang mengarah pada 
hasil yang bertentangan, dan kadangkala tak berarti. Inilah yang memungkinkan 
sebuah bangunan dinyatakan Hijau: jika memiliki sistem pendingin hemat energi 
meskipun terbungkus dalam selubung kaca yang meningkatkan beban pendi-
nginan secara mencolok. Inilah yang memungkinkan sebuah bangunan menjadi 
tidak istimewa dalam kinerjanya sehari-hari, tetapi tetap dianggap Hijau karena 
disertifikasi begitu pada tahap desainnya. Sesuatu dalam pola pikir industri 
memungkinkan diterimanya hasil-hasil ini. Selagi Asia menerapkan bangunan 
Hijau – yang menggunakan istilah berkelanjutan secara bergantian dengan Hijau – 
kecenderungan ini semakin menjadi masalah.

Menghijaukan Asia dimulai dengan mempertanyakan efek plasebo dari Hijau 
yaitu diterimanya konvensi-konvensi tentang Menghijaukan secara luas. Hal 
itu dilanjutkan kemudian dengan melihat beberapa perkembangan baru yang 
melawan tren dan menyarikan prinsip-prinsip dari perkembangan-perkembangan 
tersebut untuk sesuatu yang mungkin menjadi suatu pendekatan baru terhadap 
desain berkelanjutan.

Pendahulu-pendahulu arsitektur Hijau di Asia – bioklimatisme, tropikalitas, 
regionalisme – muncul pada tahun 1960an, 1970an dan 1980an sebagai reaksi 
terhadap kekuatan urbanisasi dan globalisasi yang melanda kawasan.1 Tahun 
1990an membawa reformasi pasar dan privatisasi yang mempercepat perubahan 
dalam banyak masyarakat Asia, terutama di Cina dan India yang perekonomian-
nya pernah dikuasai oleh negara. Dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan 
lingkungan hidup dari transformasi ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai 
bagian yang dimainkan oleh bangunan dan kota. Kerentanan ekonomi nasional 
dan global terhadap fluktuasi harga minyak dan dampak dari perubahan iklim 
menegaskan bahwa bangunan, sebagai pengguna dan penghasil emisi utama, 
harus lebih efisien dan bertanggung jawab.

Konvergensi pemikiran tentang apa saja yang merupakan bangunan Hijau telah 
terjadi dengan cepat dan meluas; di Asia, langkah pengadopsiannya berlangsung 
sejak tahun 2005. Menurut penghitungan terakhir, ada 13 perangkat penilaian 
bangunan Hijau yang menawarkan audit dan sertifikasi dari pihak ketiga. Ada 
banyak hal yang tumpang-tindih dalam hal bagaimana perangkat-perangkat 

ini digunakan dan dijalankan. Masing-masing memiliki kategori penilaian yang 
hampir serupa – energi, air, tapak, lingkungan dalam bangunan – yang mewakili 
peluang bagi penanggulangan dampak. Kredit yang diperoleh untuk kepatuhan 
dikumpulkan menjadi sebuah skor yang kemudian menjadi dasar bagi peringkat 
sebuah proyek.

Hampir semua perangkat di Asia diadaptasi dari sejumlah perangkat induk yang 
dibentuk berdasarkan kondisi di Amerika Utara dan Inggris.2 Karena perangkat 
disesuaikan bagi konteks tertentu, skor yang ditetapkan untuk masing-masing 
kategori kepatuhan diubah untuk merefleksikan prioritas lokal. Ada cara-cara 
lain untuk melokalkan sebuah perangkat (misalnya, memasukkan kode lokal), 
tetapi lingkup sasarannya pada dasarnya sama: mengurangi penggunaan sumber 
daya dan dampak buruk terhadap lingkungan, meningkatkan kesehatan dan 
kenyamanan pengguna. Hal-hal yang berhubungan dengan arsitektur Hijau 
hampir selalu dinyatakan dalam bahasa angka – koefisien, konsentrasi, efisiensi 
dan pengembalian keuntungan – yang diargumentasikan sebagai optimasi pada 
proses desain.

Pertanyaan yang muncul dari sejumlah kecil perangkat – yang utamanya pent-
ing untuk kondisi Asia – adalah apa yang harus dilakukan bagi masyarakat 
yang tidak banyak mengonsumsi untuk memulainya. Bagaimana bila masalah 
mendesaknya bukanlah konsumsi tetapi, benar-benar, kualitas hidup? Ada 
sejumlah kritik bahwa pendekatan terhadap Menghijaukan berbasis perangkat 
tidak mengangkat “perbedaan daerah dan keragaman budaya dengan mema-
dai”, bahwa perangkat kebanyakan merupakan suatu “pendekatan atas-bawah 
yang teknokratis yang kekurangan kekhususan dan keterlibatan sosial-ekologi.3 
Apakah arsitektur Hijau, dengan penekanan pada teknologi dan pengoptimalan, 
menawarkan sudut pandang tentang apa artinya berkelanjutan di Asia?

Seharusnya dikatakan bahwa Hijau, menurut definisinya, tidaklah sama 
dengan berkelanjutan. Hijau adalah suatu ukuran relatif, sebuah argumen 
untuk melakukan hal yang lebih sedikit merugikan. Sebuah bangunan dipandang 
Hijau jika menyerap atau membuang kurang dari tolok ukur yang telah diten-
tukan sebelumnya. Keberlanjutan lebih sulit untuk diukur. Tidak ada indikator 
sederhana yang menyimpulkan maksud keberlanjutan dalam bangunan. Menjadi 
berkelanjutan berarti hidup dalam daya dukung planet kita, tidak menyerap atau 
membuang lebih cepat dari apa yang dapat digantikan atau diperbaiki secara 
alami. Dengan kata lain, tidak melakukan sesuatu yang merugikan. 

1_ Steele, J. (2005) 2_ Fowler, K.M. & Rauch, E.M. (2006)
3_ Cole, R.J. (2012a), hal. 3
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Desain berkelanjutan dimulai dengan suatu pemahaman tentang pertukaran 
antara bangunan dan lingkungan hidup pada umumnya. Keberlanjutan menyeru-
kan pandangan dunia yang holistik dan saling berhubungan di mana perhatian 
ekologis bersamaan kedudukannya dengan kebutuhan sosial dan ekonomi 
masyarakat.

Perbedaan operatif antara Hijau dan keberlanjutan adalah batasan sistem di 
mana sebuah bangunan dikatakan beroperasi. Sebuah sistem didefinisikan oleh 
batas-batas di mana unsur-unsurnya berinteraksi. Jika tujuan Menghijaukan 
adalah untuk menyeimbangkan kenyamanan dan konsumsi selama lima tahun 
(waktu sebagai batas untuk pertukaran), salah satu pilihannya adalah dengan 
pengadaan peralatan pendingin udara yang hemat energi karena ini menawarkan 
penurunan yang dapat ditentukan jumlahnya dalam penggunaan energi dan 
biaya operasional. Jika jangka waktu tersebut ditingkatkan menjadi 20 tahun, 
akan ada lebih sedikit kepastian, lebih berisiko, karena kita tidak dapat memasti-
kan ketersediaan atau harga energi. Karena itu, merancang kontinjensi diperlukan 
untuk mempertanyakan bagaimana kenyamanan di dalam ruangan akan diper- 
tahankan jika ketergantungan pada pendingin mekanis terganggu. Sistem yang 
terpasang tersebut mungkin masih merupakan pendingin udara, hanya sekarang 
didukung dengan suatu mode hibrida energi rendah atau ventilasi alami yang 
memungkinkan bangunan terus berfungsi tanpa harus diperbaiki atau diba-
ngun kembali. Proposisi nilai dengan batas waktu yang ditambah bukan hanya 
merupakan penghematan energi; tetapi merupakan ketahanan dan adaptasi. 
Mengubah batas secara dramatis mengubah cara kita menaksir keberhasilan dan 
wacana tindakan.

Buku ini berutang pinjaman intelektual kepada Peter Buchanan. Ten Shades 
of Green adalah sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Buchanan pada 
tahun 2000 dan kemudian, buku dengan judul yang sama diterbitkan. Kata-
kata kuncinya tentang arsitektur Hijau yang menakjubkan tetapi tampak naif 
diterbitkan beberapa tahun sebelum perangkat penilaian bersinonim dengan 
subyeknya. Buchanan memilih sepuluh bangunan berkinerja tinggi di Eropa dan 
Amerika Utara yang dari situ, dia menyarikan 10 karakteristik Hijau. Beberapa di 
antaranya yang pernah diramalkan dan kini menjadi yang utama bagi agenda 
Hijau: energi rendah/kinerja tinggi, daur ulang, kesehatan. Beberapa tidak populer: 
keterikatan yang sama, kebahagiaan, tahan lama/mudah beradaptasi. Apa yang 
menarik tentang pendekatannya pada subyek tersebut adalah keterkaitan antara 
beberapa dari seluruh gagasan yang dijalankan. Tahan lama/mudah beradaptasi, 

misalnya, berbicara tentang bangunan sebagai serangkaian kondisi yang berubah 
sepanjang masa pakainya. Ada juga penolakan tersirat untuk membatasi wacana 
terhadap metrika kuantitatif. Kesejahteraan penghuni bermakna lebih dari seka-
dar pengaturan suhu ruangan yang tepat; juga tentang posisi seorang individu 
dalam masyarakat. Ten Shades of Green, dalam hal ini, lebih mengacu kepada 
tiga landasan dasar keberlanjutan – manusia, planet, keuntungan – daripada 
sebagian besar kerangka kerja saat ini. Dalam satu dasawarsa sejak pameran 
diselenggarakan dan buku dipublikasikan, kita telah lupa bagaimana berinte-
grasi. Menghijaukan telah menjadi suatu tindakan dekonstruksi tanpa rencana 
permainan soal bagaimana mempersatukannya kembali.

Ada sejumlah kritik terhadap pendekatan Buchanan yang dapat pula ditujukan 
kepada buku ini. Layaklah memulai dengan sedikit kualifikasi mengenai jalan 
yang diambil.

Pertama, membahas keberlanjutan pada skala bangunan adalah problematik. 
Banyak hal penting terjadi pada tingkat lingkungan tetangga dan kota; banyak 
hal yang dilakukan pemerintah daerah juga penting. Banyak lembaga penelitian 
dan asosiasi profesional didedikasikan pada masalah perkotaan di Asia yang lebih 
besar. Mereka mengumpamakan masa depan dalam artian menghubungkan 
tipologi perkotaan dan arsitektur dengan konsumsi dan kualitas hidup. Walaupun 
demikian, sangatlah sedikit proyek yang dibangun saat ini terletak di suatu kota 
berwawasan lingkungan yang ideal. Tim-tim proyek masih mengerjakan satu 
bangunan pada satu waktu, seringkali dalam pengaturan yang dirancang buruk 
tanpa visi jangka panjang. Bangunan yang berdiri sendiri – unit diskusi dalam 
buku ini – mungkin menimbulkan batasan-batasan terhadap teori kota masa 
depan, tetapi terus menjadi fakta kehidupan pada tahap desain. Buku ini akan 
utamanya berguna bagi para praktisi dan pemangku kepentingan industri lainnya 
yang bergerak di bidang usaha pendirian bangunan dan para pendidik yang harus 
mengajarkan hal yang sama.

Kedua, buku ini menempatkan dirinya dalam suatu perubahan yang kompleks dan 
cepat yang melanda Asia. Pemicu dari perubahan ini, seperti yang kita tahu, adalah 
ambisi akan pertumbuhan – peningkatan produk domestik bruto (pdb) nasional 
tahun berjalan – dan harapan selanjutnya akan peningkatan kesejahteraan. Dialog 
ini, sebagian besar antara pasar dan pemerintah, diisi oleh kebingungan antara 
nilai bangunan jangka pendek sebagai wahana untuk investasi modal dan dampak 
jangka panjang dan biaya kesempatan bagi masyarakat dan bangsa. Buku ini 
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menawarkan suatu kritik atas retorika ini, atas bahasa yang digunakan, dan 
biasnya terhadap kepentingan sejumlah pemainnya. Sebuah kosa kata baru  diper-
lukan yang akan memungkinkan para pemangku kepentingan lainnya didengar.

Ketiga, ada risiko dalam menyajikan sebuah daftar pendek proyek-proyek dari 
suatu wilayah yang begitu luas dan dinamis. Saya mengakui bahwa untuk setiap 
proyek yang dibahas di sini, ada banyak contoh yang tidak penting. Sulit untuk 
mendapatkan informasi mendalam dan keterwakilan berbasis luas, terutama 
dari proyek-proyek yang memiliki sedikit dokumentasi. Campuran proyek yang 
disajikan di sini mewakili sebanyak mungkin keragaman Asia. Lima dari 13 proyek 
di bagian akhir buku ini adalah bangunan beranggaran rendah yang tidak memiliki 
kemewahan teknologi dan sarana. Delapan dari 13 proyek tidak disertifikasi 
oleh perangkat penilaian; tetapi proyek-proyek tersebut sesungguhnya berada 
di bawah radar Menghijaukan saat ini. Adalah harapan saya bahwa apapun 
konteksnya – perkotaan atau pedesaan, berteknologi tinggi atau rendah, 
bersertifikat atau tidak – prinsip dan pelaksanaannya tetap bersinar. Perencanaan 
tapak ekologi Vanke Centre, misalnya, dapat diterapkan untuk proyek-proyek 
lain bahkan dengan anggaran yang ketat. Adaptasi solusi kedaerahan di Pearl 
Academy of Fashion merupakan sebuah pelajaran bagi pembangunan proyek 
lain, bahkan yang beranggaran lebih besar.

Pemahaman bersama tentang arsitektur Hijau adalah dan terus menjadi 
penting. Ini yang benar-benar dimaksud buku ini. Saat ini, perangkat penilaian 
memberikan kemiripan kerangka kerja semacam itu. Pada tahun 1990an, wacana 
tentang arsitektur Hijau merupakan suatu celoteh kata yang membingung-
kan dan agenda yang saling bertentangan. Perangkat seperti leed dan yang 
muncul berikutnya merupakan suatu tindakan distilasi. Perangkat-perangkat 
itu meruntuhkan gagasan-gagasan rumit menjadi struktur-struktur sederhana 
yang memungkinkan terjadinya dialog baru antara para pemangku kepentingan 
di sektor bangunan. Sampai di sini, pertanyaan yang sekarang kita hadapi adalah 
bagaimana memanfaatkan kesadaran pasar dan diterimanya Menghijaukan 
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang meyakinkan tetapi lebih membi-
ngungkan tentang keberlanjutan. Inilah saatnya melangkah keluar dari zona 
nyaman kita lagi, kali ini untuk bertanya apakah konvensi-konvensi tentang 
Menghijaukan sudah cukup.

Peran saya sebagai praktisi desain dan konsultan lingkungan hidup di 
Asia Tenggara, disertai dengan pekerjaan mengajar dan redaksional yang 

menghubungkan saya dengan bagian-bagian lain dari Asia, mempengaruhi 
apa yang dikatakan di sini. Enam prinsip yang diusulkan mewakili baik suatu 
pergeseran mendasar dalam ideologi maupun keprihatinan berlarut tentang 
proses desain-konstruksi. Jalan tengah antara teori dan praktik ini tidak 
akan membuat nyaman banyak pihak. Beberapa dari mereka akan berpikir 
Menghijaukan Asia melangkah terlalu jauh dalam perubahan yang dianjurkan; 
yang lain akan berpendapat bahwa itu malah belum cukup.

Apapun reaksinya, buku ini akan dianggap berhasil jika dapat memancing suatu 
pembahasan tentang keberlanjutan di Asia. 

Nirmal Kishnani, 2012

Adendum untuk edisi Bahasa Indonesia
Edisi Bahasa Indonesia ini diterbitkan empat tahun setelah edisi Bahasa 
Inggrisnya dipublikasikan. Dalam rentang waktu tersebut, banyak perubahan 
terjadi dalam industri bangunan Hijau – secara regional dan global – yang tidak 
tercakup di sini. Contohnya adalah konferensi-konferensi Hijau tahunan – yang 
sekarang menjadi suatu ciri umum di sebagian besar pasar – dengan pernyataan, 
prakarsa, standar dan metrika baru. Yang paling signifikan dari semua ini adalah 
kesepakatan global baru tentang perubahan iklim di Paris yang saat ini sedang 
diratifikasi oleh negara-negara di seluruh dunia.

Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa masalah-masalah lebih luas yang 
diangkat oleh buku ini pada tahun 2012 tidaklah kurang relevan dan kurang 
menarik saat ini. Kita membutuhkan suatu peralihan dari Hijau ke keberlan-
jutan. Dan hal ini hanya dapat terjadi saat kita mempermasalahkan kosakata 
desain. Kata-kata yang mendefinisikan Hijau mengejawantahkan nilai-nilai dan 
keyakinan-keyakinan kita; kata-kata tersebut dapat memerdekakan pemikiran 
kita atau membuat kita terus diperbudak oleh pola-pola perilaku yang menggiring 
kita di sini sejak awal.

Kata-kata saya tidak akan menggapai khalayak sasaran tanpa dukungan 
individu-individu dan perusahaan-perusahaan terhadap penerbitan dan penye-
barannya. Untuk edisi Bahasa Indonesia ini, penghargaan saya sampaikan 
kepada pt Holcim Indonesia Tbk dan LafargeHolcim Foundation.
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4_ Dewan Bangunan Hijau (DBH) adalah 
organisasi nirlaba yang berafiliasi 
dengan Dewan Bangunan Hijau Dunia. 
Perangkat penilaian bangunan Hijau 
adalah protokol audit untuk penilaian 
bangunan; perangkat-perangkat ini 
biasanya dimiliki dan dijalankan oleh DBH. 
Sebuah bangunan diberikan peringkat 
atas dasar kepatuhan terhadap syarat-
syarat yang ditetapkan oleh perangkat 
tersebut.

5_ Leadership in Energy and Environmental 
Design; 1998, AS | Dewan Bangunan Hijau 
AS. www.usgbc.org

6_ Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method; 

1990, Inggris | BREEAM, Inggris. 
www.breeam.org

7_ Comprehensive Assessment System 
for Building Environmental Efficiency; 
2001, Jepang | Institute for Building 
Environment and Energy Conservation, 
Jepang. www.ibec.or.jp

8_ Hong Kong Building Environment 
Assessment Method; 1996, Hongkong, 
Republik Rakyat Cina | BEAM Society, 
Hongkong. www.beamsociety.org.hk

9_ Ecology, Energy, Waste and Health; 
1999, Taiwan | Architecture and 
Building Research Institute, 
Kementerian Dalam Negeri, Taiwan. 
www.abri.gov.tw

10_ Green Mark; 2005, Singapura | Building 
and Construction Authority, Singapura. 
www.bca.gov.sg

Masalah Menghijaukan tiba-tiba sering terdengar di seluruh Asia. Ini merupakan 
paradoks mengingat sebagian besar Asia hidup di dalam batas-batas ekologis-
nya; tetapi banyak dari bangunannya tidak (belum) mengonsumsi sumber daya 
yang berlebihan. Kebanyakan dibuat dengan bahan-bahan berdampak rendah 
yang dibangun dengan pengetahuan setempat yang diturunkan dari generasi ke 
generasi. Namun, kita berbicara tentang bangunan Hijau sebagai sesuatu yang 
baru.

Bangunan hijau di Asia, seperti kita ketahui, memerlukan sejumlah kualifikasi.
Pertama, Hijau sekarang berarti sertifikasi dengan perangkat penilaian bangunan 

Hijau. Tidak lagi jarang sekarang, dari Delhi hingga Bali, bahkan Beijing, suatu 
pembahasan tentang arsitektur Hijau menjurus kepada sebuah perangkat 
tertentu. Untuk mendapatkan selembar sertifikat, sebuah bangunan harus 
mengumpulkan kredit kepatuhan dengan sebuah daftar periksa tentang 
ketentuan yang memastikan perangkat tersebut. Sertifikasi membutuhkan uang 
dan menghabiskan waktu; namun juga menjanjikan penghematan dan ukuran 
status. Hal ini menarik sejumlah pengembang lebih dari yang lain, terutama 
pengembang yang melayani kalangan menengah yang makin meningkat di 
kota-kota di Asia. Daftar bangunan bersertifikat menegaskan kecenderungan 
ini: pusat perbelanjaan, hotel, kantor pusat perusahaan, pembangunan kawasan 
permukiman dan bangunan bersifat kelembagaan.

Kedua, Menghijaukan didasarkan pada peningkatan kinerja pembangunan dalam 
kaitannya dengan perkiraan biaya. Hampir semua keputusan yang dibuat atas 
nama Menghijaukan terikat pada biaya – pertimbangan utama bagi seorang 
pengembang atau pemilik. Sektor bangunan sendiri benar-benar terkait dengan 
konvensi-konvensi tentang Menghijaukan, sebuah penalaran reduktif dengan 
penekanan pada fitur dan teknologi yang dapat dinilai untuk keuntungan jangka 
pendek.

Bangunan Hijau di Asia
Lahirnya sebuah gerakan

Dasawarsa pertama abad ini menjadi saksi langsung aktivitas pembangunan 
Hijau yang cukup tinggi, yang banyak dipacu oleh pembentukan dewan-dewan 
bangunan Hijau (dbh).4 Pada tahun 2001, ada empat dbh (atau yang setara) 
yang aktif di Asia: Hongkong, Korea Selatan, India dan Jepang. Beberapa 
perangkat penilaian digunakan saat itu – leed,5 breeam,6 casbee,7 hk-beam,8 
eewh9 – yang terkait dengan kesadaran industri yang bertumbuh akan dampak 
bangunan terhadap lingkungan hidup. Karena asal-usulnya, leed dan breeam 
dianggap sebagai pemaksaan penggunaan perangkat impor pada proses desain-
konstruksi. Di sisi lain, casbee, hk-beam dan eewh tetap berada dalam lingkup 
nasional yang memang untuk itulah perangkat-perangkat tersebut dibuat.

Sejak tahun 2004, Asia telah menyaksikan lahirnya dbh-dbh baru dan yang 
sedang berkembang – Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan – dan 
kelompok-kelompok lain yang terkait di Cina, Hongkong, Sri Lanka, Thailand dan 
Vietnam. Beberapa perangkat penilaian telah menjadi pengubah permainan di 
pasar mereka masing-masing. Green Mark dari Singapura10 yang diluncurkan 
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pada tahun 2005 adalah salah satu dari sejumlah perangkat penilaian di Asia 
yang dimiliki oleh pemerintah; pada tahun 2008, semua bangunan baru di 
Singapura wajib disertifikasi oleh Green Mark. Pada tahun 2011, ada 25 juta m² 
ruang di Singapura yang disertifikasi oleh Green Mark yang mewakili sekitar 12% 
dari total area terbangun,11 ditambah 12 juta m² yang disertifikasi oleh otoritas 
Singapura di Vietnam, Cina dan Malaysia. Perangkat-perangkat lain – seperti 
lotus (Vietnam),12 Green Building Index (Malaysia),13 Green Building Evaluation 
Standard (Cina),14 dan leed-India15 – tetap bersifat sukarela dan terbatas di 
lingkup nasional.

Laporan jumlah sertifikasi tahun berjalan, tanpa diragukan lagi, sangatlah 
menggembirakan. Pada tahun 2011, Cina mengumumkan telah memiliki lebih 
dari 200 bangunan tersertifikasi dan 300 lainnya yang sedang dalam proses.16 
India memiliki 200 bangunan tersertifikasi dengan sekitar 1.300 lainnya sedang 
dalam proses.17 Pada tahun 2010, ruang yang tersertifikasi leed di India bertam-
bah menjadi lebih dari 2.300.000 m² area lantai terbangun, melonjak dari 1.800 
m² pada tahun 2003. Pada tahun 2009, hampir 200 properti di Hongkong telah 
tersertifikasi hk-beam yang mewakili lebih dari 37% area komersial dan 28% 
rumah yang dibangun dalam tahun tersebut. Singapura menargetkan 80% dari 
stok bangunannya tersertifikasi pada tahun 2030 – salah satu target nasional 
paling ambisius hingga saat ini. Lonjakan di seluruh kawasan tersebut sebagian 
disebabkan oleh kesuksesan pemasaran perangkat sebagai cara untuk memilah 
suatu pembangunan dan membuka nilainya yang tersembunyi – penghematan 
meningkat, pemborosan berkurang – dengan menjanjikan kembalinya modal 
investasi yang cepat.

Masalah biaya kesempatan menarik perhatian pemegang kepentingan 
yang lain: pemerintah. Lebih dari 40% dari seluruh energi dan 25% air 
di sebuah negara dikonsumsi oleh sektor bangunannya. Delapan puluh 
persen dari seluruh energi yang digunakan sebuah bangunan dikonsumsi 
sepanjang beroperasinya bangunan.18 Penurunan konsumsi dalam skala 
industri, seberapapun rendahnya,  dapat mengubah ketergantungan bangsa 
pada impor yang berpotensi menunda atau menghilangkan kebutuhan terha-
dap diperluasnya infrastruktur layanan umum. Sejumlah pemerintah mulai 
memandang bangunan sebagai bagian dari sebuah strategi untuk mengatasi 
masalah ketahanan energi dan air.

Politik perubahan iklim menjadi perhatian penting lain dari pemerintah saat 
ini. Baik Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (ipcc) Perserikatan 

Bangsa-Bangsa19 maupun laporan McKinsey20 berbicara tentang bangunan 
sebagai upaya mengurangi gas rumah kaca yang tidak sulit dicapai. Bangunan 
bertanggung jawab terhadap sepertiga dari seluruh emisi dan perubahan yang 
dibutuhkan untuk mengurangi emisi adalah mudah dan tidak mahal.

Dengan perubahan iklim di atas meja perundingan, sejumlah pemerintah merasa-
kan tekanan untuk mengumumkan target pengurangan emisi. India berkomit-
men menurunkan intensitas karbonnya sebanyak 24% pada tahun 2020 dari 
level tahun 2005. Dalam jangka waktu yang sama, Pemerintah Cina menjanjikan 
40% penurunan, sementara parlemen Taiwan menyerukan pembentukan empat 
daerah rendah karbon.21 Tak satupun target ini dapat terpenuhi tanpa keterli-
batan sektor bangunan.22

Terlepas dari pernyataan mereka, sejumlah pemerintah Asia juga berhati-hati 
untuk terlalu mengatur perekonomian mereka. Singapura, yang terdepan dalam 
soal pengawasan legislatif, hanya baru-baru ini saja mengumumkan kewajiban 
mengungkapkan penggunaan energi oleh seluruh pemilik bangunan,23 suatu 
langkah yang awalnya dikhawatirkan akan mengganggu sentimen pasar. Di seba-
gian besar wilayah Asia, situasinya lemah. Enampuluh lima persen dari seluruh 
kegiatan yang berhubungan dengan bangunan Hijau di Asia Tenggara, misalnya, 
bersifat sukarela atau berbasis pasar; hanya 32% dikendalikan oleh regulasi.24

Sejumlah pemerintah juga waspada terhadap sejumlah alasan lain. Di Vietnam, 
contohnya, pada awalnya ada kecurigaan terhadap lotus, perangkat yang dilun-
curkan oleh Dewan Bangunan Hijau Vietnam, karena dianggap sebagai pesaing 
bagi standar dan undang-undang nasional. Pemerintah India melangkah begitu 
jauh dengan meluncurkan perangkatnya sendiri, griha,25 sebagian sebagai tang-
gapan terhadap apa yang dipandang sebagai pengaruh dari leed-India yang telah 
diadaptasi oleh Dewan Bangunan Hijau India dari perangkat dengan nama yang 
sama di Amerika Serikat (AS). Di sejumlah tempat di mana aturan perundang-
undangan dan perangkat yang bersifat sukarela berjalan bersama-sama – aturan 
perundang-undangan yang menentukan standar minimum, perangkat yang 
menjelaskan pelaksanaan terbaik, pasarnya bergerak maju. Jika kesenjangan 
di antara keduanya lebar dan penegakannya longgar, industri menjadi lambat 
merespons.

Saat ini, hanya sedikit dari mereka yang bergerak di sektor bangunan akan 
mengakui secara terang-terangan bahwa mereka tidak peduli akan Penghijauan. 
Sejak tahun 2007, dalam sebuah survei terhadap 1.200 profesional di bidang 

11_ Keung, J. (2011, 13–16 September)
12_ LOTUS; 2010, Vietnam | Dewan Bangunan 

Hijau Vietnam. www.vgbc.org.vn
13_ Green Building Index; 2009, Malaysia | 

Green Building Index, Malaysia. 
www.greenbuildingindex.org

14_ Kementerian Pembangunan Republik 
Rakyat Cina & Kantor Pusat Nasional 
untuk Pengawasan Kualitas, Inspeksi 
dan Karantina Republik Rakyat Cina. 
(2006, 7 Maret)

15_ Leadership in Energy and Environmental 
Design, India; 2007, India | Dewan 
Bangunan Hijau India. www.igbc.in

16_ Li, B. (2011, 13–16 September)

17_ Dewan Bangunan Hijau India. 
www.igbc.in

18_ Analisa siklus hidup bangunan yang 
dilakukan di dua negara Asia – Thailand 
dan Jepang – menunjukkan bahwa 
energi operasional menyumbangkan 
sekitar 80% dari total energi yang 
digunakan selama lebih dari rentang 
usia 50 tahun. Energi yang melekat 
pada bahan-bahan adalah yang beri-
kutnya, yang terhitung sekitar 15–17%. | 
Kofoworola, O.F. & Gheewala, S.H. (2009) 
dan Michiya, S.T. & Tatsuo, O. (1998)

19_ IPCC. (2007)
20_ McKinsey & Company. (2008)
21_ Lewis, R. & Carmody, L. (2010, Maret) 

dan Environmental Protection 
Administration, R.C. (Taiwan) (2009)

22_ Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)

23_ Keung, J. (2011, 13–16 September)
24_ Anggadjaja, E. (2011, 13–16 September)
25_ Green Rating for Integrated Habitat 

Assessment, India. www.grihaindia.org
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bangunan di Asia, 45% dari seluruh responden mengatakan bahwa mereka 
memiliki tingkat komitmen tinggi hingga sangat tinggi terhadap arsitektur 
Hijau. Hampir semuanya mengatakan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari 
sebuah industri yang menghargai lingkungan hidup.26 Hal ini luar biasa mengingat 
banyak dari mereka mungkin saja baru mendengar tentang bangunan Hijau. 
Dalam sebuah survei lain, jumlah perusahaan di Asia yang didedikasikan terhadap 
Penghijauan – yang digambarkan memiliki tidak kurang dari dua pertiga dari 
proyek mereka yang mengejar hasil Hijau – diperkirakan meningkat dua kali lipat 
dari 36% pada tahun 2008 menjadi 73% pada tahun 2013.27

Pernyataan publik tentang keyakinan akan bangunan Hijau ditanggapi dengan 
keraguan pribadi. Argumen terhadap penghematan operasional yang keba-
nyakan menguntungkan proyek-proyek yang biaya-biayanya semacam – layanan 
umum, perawatan dan tenaga kerja – tinggi dan pengembang juga merupakan 
pemilik-penghuni bangunan. Insentif berkurang bila anggaran ketat, biaya tenaga 
kerja rendah dan dorongan bertindak untung-untungan besar. Proposal pengem-
bangan usaha untuk Menghijaukan - bahwa sebuah bangunan Hijau merupakan 
investasi yang lebih baik dengan keuntungan yang lebih cepat – gagal menarik 
peminat di sebagian Asia yang sedang berkembang, di mana tantangannya 
bukan hanya biaya dan investasi, namun juga kualitas hidup dan penghidupan.

Sebuah Teka-Teki Asia
Ketika yang lebih menjadi kurang

 Asia sedang mencari kehidupan yang lebih baik. Ini berarti hal-hal 
berbeda untuk kelompok-kelompok berbeda karena adanya kesenjangan lebar 
dalam hal kekayaan dan kesejahteraan di kawasan ini.28 Asia merupakan rumah 
dari separuh penduduk dengan kemiskinan mutlak di dunia yang hidup dengan 
penghasilan kurang dari US$1,25 per hari. Asia menyumbang saham terbesar di 
dunia dalam hal penduduk yang tinggal di daerah kumuh – lebih dari setengah, 
sekitar 505,5 juta jiwa.29 Asia juga merupakan rumah bagi kelompok jutawan 
yang berkembang paling pesat di dunia. Pada tahun 2011, Singapura dilaporkan 
memiliki jumlah jutawan per kapita tertinggi di dunia; satu dari setiap enam 
rumah tangga memiliki aset lebih dari satu juta dolar.30

Dalam perjalanan menuju suatu kehidupan yang lebih baik – atau baik, Asia 
mendapati dirinya dihadapkan pada meningkatnya biaya lingkungan. Saat ini, 
Cina merupakan produsen gas rumah kaca terbesar di dunia31 walaupun emisi per

kapitanya di bawah rata-rata dunia. Antara tahun 1990 dan 2007, yang ditandai 
dengan pesatnya pertumbuhan, produk domestik bruto (pdb) per kapita mening-
kat hampir delapan kali lipat,32 sementara emisi per kapita meningkat lebih dari 
160%. Pada rentang waktu yang sama, pdb India per kapita meningkat tiga kali 
lipat karena emisinya naik 130%.

Hubungan antara kemakmuran dan dampak lingkungan ditemukan dalam 
metrika-metrika lainnya. Negara-negara dengan jejak ekologis terbesar, misalnya, 
juga merupakan negara-negara dengan pdb dan Indeks Pembangunan Manusia 
tertinggi (demikian pula sebaliknya). Negara-negara terkaya juga merupakan 
yang paling urban. Pada tahun 2010, 42,2% penduduk Asia hidup di kota-kota 
yang menyumbang 80% dari pdb-nya.33 Dibaca secara keseluruhan, angka-
angka ini menunjukkan bahwa kemakmuran berhubungan dengan kehidupan 
perkotaan dan tuntutan akan kesejahteraan tergantung pada menjadi bagian 
dari ekonomi perkotaan. Persepsi ini memicu migrasi ke kota-kota.

Sejak tahun 2005, populasi perkotaan Asia meningkat 37 juta setiap tahun, 
yang melampaui 100.000 per hari. Pada tahun 2010, tujuh dari 10 kota dengan 
penduduk terpadat di dunia berada di Asia.34 Pada tahun 2025, Cina akan memiliki 
221 kota dengan populasi melebihi satu juta jiwa; Eropa sebaliknya hanya akan

26_ Kerr, T. (2008)
27_ McGraw Hill Construction. (2008)
28_ Pada tahun 2010, Asia mewakili 30% 

dari massa tanah dunia, tetapi juga 
60% dari populasinya atau 1,76 miliar 
orang. | Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)

29_ Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)

30_ “Seiring membaiknya pasar keuangan 
(pada tahun 2010), kekayaan dunia 
tumbuh di hampir setiap wilayah di dunia. 
Yang tercepat, pada 17,1%, berasal dari 
wilayah Asia Pasifik (tidak termasuk 
Jepang), diikuti oleh Amerika Utara 
 

pada 10,2%... Sementara Cina dan India 
menggerakkan penciptaan kekayaan 
di Asia, Singapura juga tumbuh dengan 
cepat. Jumlah rumah tangga kaya di 
Singapura melonjak sekitar 38,6% 
pada tahun 2010 menjadi 170.000, 
dari hampir 123.000 pada tahun 2009... 
Negara tersebut telah memiliki proporsi 
rumah tangga kaya terbesar selama 
beberapa tahun dan terus tumbuh. 
Rumah tangga kaya di Singapura mening- 
kat menjadi 15,5% dari total rumah 
tangga pada tahun 2010 dari 11,4% pada 
tahun 2009.” | Wong, V. (2011, 2 Juni)

31_ “Cina menghasilkan lebih banyak emisi 
CO² dibandingkan AS dan Kanada jika 
disatukan – naik 171% sejak tahun 2000... 
India kini adalah penghasil emisi CO² 
terbesar ketiga di dunia – menggeser 
Rusia ke posisi keempat... Sebagai 
perbandingan, seluruh dunia meng-
hasilkan emisi 4,49 ton per orang. Cina, 
sebaliknya, menghasilkan emisi di 
bawah 6 ton per orang, India hanya 1,38.” | 
Roger, S. and Evans, L. (2011)

32_ www.imf.org
33_ Program Permukiman Manusia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(UN-HABITAT) (2010)

34_ Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)
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memiliki 25.35 Pada tahun 2011, India dilaporkan memiliki 350 juta jiwa yang 
hidup di kota, angka yang diperkirakan mencapai 600 juta pada tahun 2003.36 
Diperkirakan pada tahun 2050, 64% penduduk Asia akan tinggal di perkotaan.37 
Peningkatan ini akan menimbulkan dampak berkelanjutan yang mendorong 
perumahan, industri dan pertanian merambah ke daerah pinggiran dan pedesaan 
di mana kawasan tersebut, pada gilirannya, akan diganti menjadi permukiman 
dan ekosistem yang lebih kecil.

Setiap hari di Asia, 1.000 hektar lahan pertanian produktif diubah menjadi fungsi 
perkotaan.38Di Asia Tenggara, khususnya, juga terlihat lenyapnya hutan hujan
tropis dalam skala besar karena lahan dibuka untuk diubah menjadi daerah

35_ Economist Intelligence Unit. (2011)
36_ Gopal, K. (2011)
37_ ADB. (2011, Agustus)
38_ Program Permukiman Manusia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)

pertanian dan bahan bakar hayati, yang pada akhirnya, telah berdampak 
langsung dan signifikan pada perubahan iklim.39 Dari tahun 2000 hingga 2005, 
contohnya, Vietnam kehilangan lebih dari 50% hutan primernya yang menem-
patkan negara tersebut di antara negara-negara dengan tingkat deforestasi 
terburuk di dunia.40 Lebih dari 366.400 hektar lahan pertanian di sepanjang 
dataran pantai dan delta yang berbatasan dengan Kota Ho Chi Minh telah 
berubah menjadi kawasan industri dan perkotaan.41 Dalam rencana induk 2010 
untuk Hanoi, 110 km² lahan pertanian diubah untuk fungsi yang terkait perko-
taan,42 yang berujung pada hilangnya mata pencaharian lebih dari 150.000 petani 
yang banyak di antara mereka bermigrasi ke kota sehingga menambah kepa-
datan kota.

39_ “Asia Tenggara, dengan 203 juta hektar 
hutan, mewakili 5,2% dari total hutan 
dunia. Perluasan tanaman pangan komer-
sial skala besar adalah pemicu deforestasi 
yang signifikan di wilayah ini, utamanya 
karena harga makanan biji-bijian naik 
dan budidaya kelapa sawit tumbuh untuk 
memenuhi meningkatnya permintaan 
akan bahan bakar hayati. Pada awal 
tahun 2000an, sekitar 3 juta hektar 
lahan gambut di Asia Tenggara terbakar, 
menghasilkan antara 3–5 petagrams 
karbon (PgC). Pengeringan lahan gambut 
telah mempengaruhi 6 juta hektar lahan 
lainnya dan melepaskan 1–2 PgC lagi.” | 
ADB. (2010a, November)

40_ Butler, R.A. (2005, 16 November)
41_ ADB, Komite Rakyat Kota HCM & DONRE. 

(2009, 25 April)
42_ Nguyen, V.S. (2009, Januari)
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Karena semakin banyak yang memilih kehidupan kota, kota-kota di Asia mulai 
merasakan tekanan. Kesenjangan sosial menjadi berurat akar dan berkembang; 
banyak penduduk miskin dan kurang berpendidikan yang pindah ke geto-geto 
kota mengalami kesulitan untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Kesejahteraan 
mereka terdampak oleh gangguan lingkungan fisik – kepadatan, kesesakan, 
polusi – dan diperparah oleh fragmentasi dan pemisahan sosial.

Dengan kepadatan kota yang mencapai 20.000 orang per km²,43 infrastruktur 
publik berjuang untuk menjaga situasi tetap terkendali dan pemerintahan kota 
menjadi semakin kompleks.44 Gelombang masuk penduduk migran berakibat 
pada siklus pemekaran dan degradasi yang sungguh-sungguh buruk di mana 
saluran air kota merangkap sebagai selokan terbuka dan kualitas udara luar 
ruangnya memburuk hingga ventilasi alami menjadi bahaya kesehatan. Kualitas 
udara yang buruk, misalnya, menyebabkan lebih dari setengah juta kematian 
setiap tahun di seluruh Asia.45

Ketika sebuah kota berkembang, berkembang pulalah jejak ekologisnya. Di 
sebagian besar kota di Asia, perkembangannya adalah sekitar 5 hektar global per 
kapita. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekarang ini, jejak ekologis 
setiap orang di planet ini seharusnya tidak lebih dari 1,7 hektar global.

Kota yang terlalu padat dengan infrastruktur melebihi kapasitas normal sangat 
rentan terhadap cuaca ekstrem dan vektor-vektor alam lainnya. Banjir pada tahun 
2011 di Bangkok menjadi sebuah contoh pelajaran mengenai saling ketergan-
tungan antara sebuah kota dengan pedesaan dan konektivitasnya dengan 
ekonomi dunia. Hingga akhir tahun, lebih dari 600 orang dari berbagai wilayah 
di Thailand yang terdampak banjir meninggal dan lebih dari 5.000 lapangan 
pekerjaan hilang. Sekitar 790.000 orang yang dipekerjakan oleh 20.000 perusa-
haan terdampak oleh banjir dalam satu atau lain hal dan 70% dari daerah yang 
dilanda banjir mengalami kenaikan harga pangan. Diperkirakan bahwa lama 
setelah banjir surut, konsumen di seluruh dunia akan merasakan kenaikan harga 
cakram keras luar karena pelambatan produksi di kawasan industri di Bangkok.46

Kutukan ganda dari peningkatan kepadatan kota dan perubahan iklim yang 
drastis diramalkan akan memburuk. Para pakar memprediksi bahwa pada tahun 
2050, 15 dari 20 kota yang paling rentan terhadap perubahan iklim berada di Asia. 
Kenaikan permukaan laut setinggi 1 meter, misalnya, mengakibatkan hilangnya 
hingga 25.000 km² daratan di Vietnam dan 340.000 km² di Indonesia.47 Pada

43_ Kepadatan perkotaan di Asia dua kali 
lipat lebih besar daripada Amerika Latin, 
tiga kali lipat dari Eropa dan sepuluh 
kali lebih tinggi daripada AS. | Program 
Permukiman Manusia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. (2010)

44_ “Percepatan urbanisasi adalah sesuatu 
yang India tidak siap untuk menghadapi- 
nya... Sistem urban terbesar kedua di 
dunia tersebut dicirikan oleh infrastruktur 
yang rapuh, pembangunan yang timpang, 
penyebaran daerah kumuh, kemacetan 
lalu lintas, juga defisit air dan sanitasi. 
Kota-kota sudah mulai bergabung dengan 
kotamadya-kotamadya dan desa-desa 
menjadi kota-kota yang lebih besar. 

Mumbai, Delhi, Bangalore dan Hyderabad 
berkembang kemanapun antara tiga 
hingga empat kali lipat... Hyderabad, 
ibukota Andhra Pradesh, dinyatakan 
sebagai kota yang lebih besar pada 
tahun 2007. Karena jumlah penduduknya 
menjadi dua kali lipat, kota tersebut 
membengkak 174–625 km². Kota tersebut 
seperti mengalami kesulitan dalam 
memberikan pasokan air dan layanan 
pembuangan kotoran ke daerah-daerah 
di batas-batas kodya-kodya tua – “Kota 
Berteknologi Tinggi” tersebut yang 
menyombongkan infrastrukturnya yang 
mutakhir dan bangunan-bangunan 
ikonisnya memiliki suatu labirin jalur 

serat optik untuk komunikasi tetapi tidak 
memiliki saluran selokan bawah tanah.” | 
Gopal, K. (2011)

45_ Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)

46_ Berbagai lembaga berita daring: BBC, 
Xinhua, Reuters dan Associated Press

47_ Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)
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tahun 2070, diperkirakan bahwa 95 juta orang di Asia akan terkena dampak 
negatif dari kenaikan permukaan laut.48

Cukupkah Menghijaukan?
Mempertanyakan masalah

 Tampaknya ada dua wacana yang sedang berlangsung – yang satu 
mempertanyakan alasan untuk bangunan Hijau, yang lainnya berargumentasi 
untuk pembangunan berkelanjutan. Perbedaan di antara keduanya cukup besar 
sehingga perlu menjadi perhatian.

Perangkat penilaian Hijau di Asia, contohnya, menentukan bahwa suatu peningkatan 
efisiensi energi sebesar 30–45 % harus dicapai sebelum sebuah proyek dapat lolos ke tahap 
sertifikasi berikutnya.49 Para pakar memperkirakan bahwa suatu pengurangan emisi gas 
rumah kaca sebesar 50–80% bersih diperlukan untuk menstabilkan pemanasan global pada 
tahun 2100 (angka lebih rendah dapat diterapkan untuk negara-negara sedang berkem-
bang, angka lebih tinggi untuk negara-negara maju50). Karena penggunaan energi dan emisi 
di Asia saling berhubungan – 80% dari seluruh energi primer pada tahun 2006 berasal dari 
pembakaran bahan bakar fosil – ada ketidakcocokan di sini. Bangunan-bangunan Hijau 
berperingkat tertinggi di Asia berada pada pola yang kurang ketat, apalagi dibandingkan 
dengan apa yang dikatakan perlu oleh para pakar. Yang juga mengganggu adalah tidak 
adanya target energi yang ditentukan untuk sertifikasi tingkat rendah hingga sedang yang 
harus dipenuhi.

Harapan rendah dari kinerja bangunan Hijau terlihat dari jumlah sertifikasi yang relatif 
rendah dibandingkan dengan kecepatan pembangunan. Duaratus bangunan tersertifikasi di 
Cina, misalnya, hanya mewakili sebagian kecil dari 2 miliar m² dari total luas lantai baru yang 
ditambah setiap tahun ke stok sebesar 44 miliar m² yang sudah ada. Bahkan jika peraturan 
diberlakukan – dengan prospek 1.000 sertifikasi baru setiap tahun – hal itu tidak akan cukup 
untuk mengatasi perubahan iklim.

48_ Nicholls, R.J., Hanson, S., Herweijer, C., 
Patmore, N., Hallegatte, S., Jan Corfee-
Morlot, Jean Chateau & Muir-Wood, R. 
(2007)

49_ Lima perangkat penilaian Asia yang 
merupakan titik acuan di sini dan dalam 
bagian-bagian berikutnya adalah: [1] 
LEED-India, Abridged Reference Guide for 
New Construction and Major Renovations, 
Versi 1.0, 2007; [2] HK-BEAM Versi 4.04 
New Buildings, 2004; [3] BCA Green 
Mark for New Non-Residential Buildings, 
Versi 4.0, 2010; [4] Green Building Index 
Assessment Criteria for Non-Residential 
New Construction Versi 1.0, 2009; [5] 
LOTUS Sustainable Building Assessment 
System Versi 1.5.5, 2008.

50_ ADB. (2011, Agustus)
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    Pasar Hijau
    Dewan Bangunan Hijau dan perangkat penilaian
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    Kekayaan
    Pendapatan nasional bruto per kapita 2010
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    Kesejahteraan dan Urbanisasi
    Indeks Pembangunan Manusia versus Persentase populasi perkotaan

    

Indeks Pembangunan Manusia 2010
Rata-rata pencapaian dalam tiga 
dimensi dasar pembangunan manusia: 
usia panjang dan hidup sehat, 
pengetahuan dan sebuah standar 
hidup yang layak
hdr.undp.org

Urbanisasi
Persentase penduduk yang hidup di 
kota pada tahun 2010
www.unstats.un.org
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51_ Energy Efficiency Index (EEI) juga 
dinormalisasi untuk jumlah rata-rata jam 
beroperasinya bangunan setiap tahun.

52_ Prasyarat untuk peringkat Platinum 
untuk Green Mark, Non-Residential 
New Building, Versi 4.0. | Building 
and Construction Authority, Singapura. 
www.bca.gov.sg

53_ “Kilowatt hour per m² adalah suatu 
ukuran penggunaan, bukan efisiensi. 
Anda tidak dapat mencampuradukkan 
keduanya. Penggunaan yang efektif dari 
sebuah bangunan (seharusnya adalah) 
energi yang melekat padanya... dibagi 
oleh semua orang yang bekerja di sana... 
Jadi, ketika gedung LEO di Malaysia 

mengklaim 100 kWh/m²/tahun, Anda 
perlu membandingkannya terhadap 
kepadatan orangnya yang setara... 
Menggunakan (indikator) energi 
per m²… apa lagi yang dapat lebih 
efisien daripada... sebuah gudang tak 
terpakai? Tidak ada air, listrik, tidak 
ada apa-apa. Benar-benar hijau!” | 
Lee, E.L. (2011)

54_ “Hal yang paling nyaring bersuara adalah 
kinerja terukur. Apa yang tidak subyektif 
adalah pengukuran dengan akurasi 
tinggi... Ukurlah secara akurat dan biarkan 
itu menjadi acuan. Tapi tidak ada yang 
suka itu (karena) apapun yang mengon-
sumsi energi harus dipertimbangkan... 

tak seorang pun memikirkan masalah 
terlalu rinci.” | Lee, E.L. (2011)

55_ “Data terbaik yang tersedia menunjukkan 
bahwa rata-rata, (bangunan-bangunan 
LEED) menggunakan lebih banyak energi 
daripada bangunan-bangunan seban-
ding. Apa yang telah diciptakan adalah 
gambaran bangunan-bangunan hemat 
energi, tetapi bukan hemat energi yang 
sebenarnya... Sistem LEED melakukan ini 
dengan memberikan penghargaan kepada 
para pendesain untuk memprediksi 
bahwa bangunan akan menghemat 
energi, bukan untuk membuktikan bahwa 
sebuah bangunan benar-benar menghe-
mat energi.” | Gifford, H. (2008)

Di seluruh kawasan, konvensi-konvensi tentang Menghijaukan membuktikan 
bahwa konvensi-konvensi tersebut tidaklah cukup. Hal ini mungkin karena 
suatu kesepakatan yang baik dari apa yang dilakukan atas nama arsitektur Hijau 
mengikuti pola pikir industri yang telah ada sebelum arsitektur Hijau membuat 
terobosan pada pemikiran arus utama. Untuk mewujudkan pergeseran para-
digma yang dibutuhkan ke arah arsitektur berkelanjutan, harus ada refleksi kritis 
terhadap apa yang dipandang sebagai bangunan Hijau dan mengapa. Sama pen-
tingnya adalah memahami bagaimana sektor bangunan mengetahui saat apa 
yang telah mereka lakukan sudah cukup. Pertanyaan-pertanyaan berikut menguji 
konvensi-konvensi ini dan batas-batas sistem yang membingkai mereka.

Seberapa efisienkah yang dianggap cukup efisien?
Akankah kita memperoleh kenyamanan semu dari angka-angka?
Efisiensi adalah inti dari Menghijaukan di Asia. Hal ini didukung oleh 

fakta bahwa dalam hampir semua perangkat penilaian, tim proyek didorong 
untuk memilih peralatan dan teknologi yang efisien sumber daya dan di saat 
beberapa komponen disatukan untuk membentuk sebuah sistem, tujuannya 
adalah untuk optimasi sistemis.

Indeks efisiensi yang paling umum adalah kilowatt hour (kWh) per m² dari total 
luas lantai (tll).51 Ini mencakup seluruh energi yang digunakan oleh bangunan 
(pendinginan, pemanasan, pencahayaan dan beban steker) yang menormalkan-
nya ke luas lantai dan jam operasional. Target untuk efisiensi energi bervariasi 
pada seluruh perangkat penilaian; Green Mark Singapura menetapkan suatu 
prasyarat penurunan 30% untuk peringkat tertingginya,52 sementara hk-beam 
menentukan 45%.

Pendekatan ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Haruskah, misalnya, efisiensi 
diperkirakan berdasarkan total luas area unit53 yang diizinkan atau haruskah 
sesuai dengan konsumsi per pengguna? Haruskah ada ketergantungan pada 
kWh sebagai satuan ukuran mengingat bahwa emisi gas rumah kaca merupakan 
keprihatinan yang nyata?

Sejumlah diskusi sedang berlangsung mengenai kemungkinan arti ekonomi 
rendah karbon di Asia tetapi hampir semua perangkat penilaian terus bergantung 
pada satuan daya listrik pada saat penggunaan. Para pakar juga mengeluhkan 
buruknya pengukuran kinerja jika dan saat seluruhnya diukur.54 Dalam beberapa 
tahun setelah selesai dibangun, sebuah bangunan yang tersertifikasi mungkin 
mengonsumsi lebih banyak daripada bangunan-bangunan tetangganya dan 
meskipun demikian, terus menyandang label Hijau.55

Banyak perangkat menuntut agar kebutuhan energi diperkirakan dengan meng-
gunakan peranti lunak model di mana sebuah model maya diciptakan yang 
menggambarkan geometri dan tata letak sebuah bangunan, ketergantungannya 
pada sistem elekromekanis dan jam operasionalnya. Kemudian, ini dibandingkan 
dengan suatu penghitungan kedua yang menampilkan bangunan yang sama 
dengan peralatan dan sistem yang melampaui standar yang ditetapkan dan 
teknologi dan karakteristik Hijau yang ditambahkan. Efisiensi adalah perbedaan 
dari kedua model tersebut. Pendekatan ini menuai kritik. Efisiensi di sini sebagian 
tergantung pada seberapa buruk model awal didesain; sebagian lagi tergantung 
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pada seberapa banyak tambahan diperoleh. Strategi pengurangan permintaan 
tidak dibahas. Sebuah proyek, misalnya, mungkin mendapat penilaian baik 
karena menggunakan kaca berkinerja tinggi tetapi tidak dijatuhi sanksi karena 
memiliki jendela-jendela besar yang menghadap ke barat. Beberapa perangkat 
akan meninggalkan perbandingan ini dengan sendirinya dan sebaliknya, menun-
tut perbandingan dengan rerata industri. Green Building Index (gbi) Malaysia dan 
lotus Vietnam, contohnya, menetapkan tolok ukur penggunaan energi oleh 
bangunan-bangunan khas.

Ada juga kekhawatiran bahwa penekanan pada efisiensi elektromekanis 
mendorong ketergantungan pada sistem-sistem yang sama ini. Kredit untuk 
pencahayaan alami versus pencahayaan dan pengaturan listrik hemat energi, 
contohnya, cenderung lebih memihak kepada yang terakhir. Sementara lotus 
memberikan kredit yang setara pada keduanya, gbi Malaysia dan hk-beam 
memberikan lebih banyak kepada yang terakhir (empat kredit untuk pencahayaan 
listrik, tiga untuk pencahayaan alami). Green Mark Singapura memberikan kredit 
dua kali lipat lebih banyak untuk pencahayaan listrik daripada pencahayaan alami 
(12 versus enam). Adakah cukup insentif di sini bagi sebuah tim proyek untuk 
menggunakan desain alami – sebuah keputusan di muka yang mempengaruhi 
bentuk, orientasi, bukaan sebuah bangunan – ketika pencahayaan listrik dan 
pengadaan peralatan hemat energi memperoleh kredit dalam jumlah yang sama 
atau lebih?

Efisiensi didefinisikan sebagai tingkat konsumsi dalam tapak dan 
bangunan. Pendekatan untuk memperkirakan efisiensi memperkuat 
pemikiran tentang sebuah bangunan sebagai suatu kumpulan dari 
bagian-bagian yang masing-masing memiliki keuntungan jangka 
pendeknya sendiri. Teknologi adalah pendukung kinerja. Strategi pasif 
yang ketergantungannya pada sistem elektromekanis lebih rendah kurang 
dihargai. Ada kekhawatiran dari industri mengenai bagaimana konsumsi 
diukur dan dipatok yang memunculkan pertanyaan tentang kegunaan 
data pascahunian.

Bagaimana bangunan mendorong kesejahteraan?
Cukupkah ini untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan penghuni?
Kesejahteraan penghuni bangunan diukur dengan menggunakan 

metrika-metrika yang diberikan oleh ilmu mengenai kenyamanan dan kesehatan. 
Hal-hal ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan tercipta dalam rentang 
tertentu yang menggambarkan kondisi-kondisi lingkungan tertentu – termal, 
visual, akustis, kimia dan biologis – yang secara kolektif dikenal sebagai Indoor 
Environmental Quality (ieq). Menyimpang dari rentang tertentu yang ditetapkan 
dapat mengakibatkan masalah kesehatan, atau setidaknya,  ketidaknyamanan 
dan ketidakpuasan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas. 
Gejala-gejala ini, bila terjadi, dapat kerapkali dilacak kepada keputusan-keputusan 
yang dibuat saat dalam tahap desain atau di lokasi pembangunan. Patogen-
patogen dan aroma-aroma tertentu, misalnya, terkait dengan bahan baku dan 
bahan salutan akhir tertentu atau pengoperasian sistem elektromekanis.

Perangkat-perangkat penilaian di Asia sangat berbeda dalam hal pemberian 
kredit yang ditetapkan untuk kesejahteraan. Green Mark, Singapura, menetap-
kan 8% dari seluruh kredit yang dapat dicapai untuk ieq. Untuk leed-India, 
persentasenya adalah 21,7%; gbi Malaysia 24,4% dan lotus, Vietnam, 27%. 
Kecuali hk-beam – yang mengharuskan pemenang platinumnya menunjukkan 
setidaknya 65% kepatuhan dengan syarat-syarat ieq yang terdaftar, dalam 
praktiknya, tidaklah sulit untuk mengecilkan aspek kesejahteraan dan masih 
tersertifikasi.

Bobot kredit hanya bagian dari masalah. Ada juga pertanyaan-pertanyaan 
tentang asumsi yang mendorong persyaratan ini. Kondisi-kondisi kenyamanan, 
khususnya, tidaklah umum atau semata-mata fisiologis. Respons seorang 
penghuni terhadap suatu kondisi lingkungan dipengaruhi oleh harapan- 
harapannya yang sebagian adalah mengenai preferensi dan kebutuhan. Para 
pakar berbicara tentang kenyamanan adaptif,56 proses di mana penghuni secara 
aktif mengelola kenyamanan mereka sendiri. Teori kenyamanan adaptif menga-
rah pada kepentingan dalam menghubungkan bangunan-penghuni. Pengatur 
pencahayaan dan pendinginan yang dipersonalisasikan, misalnya, memungkin-
kan penghuni memutuskan berapa banyak yang mereka butuhkan dan kapan 
mereka membutuhkannya. Hal ini merupakan suatu pergeseran penting dari prin-
sip penghindaran – saat suasana dalam ruangan dirancang untuk tidak melebihi 
batas-batas yang ditentukan – ke penguat – saat atribut dan penghubung yang 
mengangkat kebutuhan dan preferensi individu tersedia.
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57_ “Sebagian besar arsitektur di India sebe-
lum tahun '91... bersifat sangat alami, 
Hijau. Arsitektur tersebut merespons 
matahari, memiliki perangkat peneduh, 
massa termal, halaman berpagar tembok, 
dll. Pasca-'91, terjadi suatu pergeseran 
dramatis; kami mulai mendapati 
bangunan-bangunan yang didesain oleh 
berbagai arsitek internasional yang memi-
liki pengaruh besar terhadap arsitek-
arsitek dalam negeri dan klien-kliennya. 
Para klien mulai menganggap bahwa 
bangunan yang seluruhnya berkaca seba-
gai sebuah lambang kekuasaan korporasi 
meskipun sebagian besar India beriklim 
panas. Kemudian, LEED muncul, yang 

bersamanya, membawa suatu mekan-
isme untuk memberi peringkat bangunan 
dengan Silver, Gold atau Platinum tanpa 
pertimbangan iklim, di mana lokasi proyek 
tersebut di India, apakah kondisi iklimnya 
hangat-lembab atau panas-kering atau 
iklim campuran dengan syarat-syarat 
ketat terkait kualitas udara dalam 
ruangan yang mengharuskan gedung 
berpendingin udara tertutup rapat. Tidak 
ada penekanan pada arsitektur pasif dan 
rendah energi yang selanjutnya memu-
luskan izin bagi blok-blok yang sangat 
mengonsumsi energi, pembaharu, tidak 
responsif iklim untuk selanjutnya memilih 
melalui negara dengan mengualifikasikan 

diri mereka sebagai arsitektur Hijau. 
Hal ini juga memuluskan izin bagi 
banyak perusahaan perekayasa untuk 
memproklamirkan diri sebagai penguasa 
Hijau. Dalam rentang 20 tahun yang 
pendek, kita meninggalkan ribuan tahun 
pengetahuan tentang arsitektur pasif 
dan rendah energi. Di sebuah negara di 
mana sebagian besar bangunannya masih 
berventilasi alami – dan Anda tidak dapat 
mencapai suatu peringkat LEED untuk 
sebuah bangunan berventilasi alami – 
perangkat peringkat ini telah menyebab-
kan, saya pikir, kerusakan yang tak dapat 
diperbaiki.” | Rastogi, M. (2011)

Masalah lain dari pendekatan ieq adalah bahwa pendekatan ini kerap dikaitkan 
dengan desain sistem elektromekanis. Dengan menetapkan bahwa kenyamanan 
dicapai pada suhu udara sekitar 25°C adalah sama saja dengan mengatakan 
bahwa pendingin udara dibutuhkan setiap saat di banyak bagian Asia. Para peng-
kritik berpendapat bahwa penekanan pada standar kenyamanan internasional 
dalam perangkat penilaian lebih berpihak pada ketergantungan pada sistem 
elektromekanis daripada strategi pasif atau sistem pendinginan rendah energi 
yang asli bagi suatu tempat.57

Kesejahteraan, seperti halnya efisiensi, mengadopsi suatu pendekatan 
di mana teknologi menjadi pendukung. Pembingkaian kesejahteraan seba-
gai suatu respons fisiologis terhadap atribut-atribut dalam ruangan bersifat 
psikologis dan karenanya, tidak dapat dikurangi menjadi serangkaian resep 
IEQ yang universal. Prinsip penghindaran yang mendukung syarat-syarat 
kesejahteraan tidak mendorong pertimbangan mengenai apa yang mungkin 
dibutuhkan atau dipilih oleh orang-orang yang berbeda yang tinggal dan 
bekerja di berbagai kondisi di Asia.

Adakah suatu pendekatan universal terhadap Menghijaukan?
Haruskah Menghijaukan tidak bergantung pada lokasi bangunan?
Mengapa begitu banyak bangunan di segenap penjuru Asia – walau-

pun berbeda iklim dan konteks – terlihat sama? Dan mengapa sulit membedakan 
bangunan tersertifikasi Hijau dengan yang lain? Bagaimana tampak sebuah 
bangunan menggambarkan sesuatu tentang bagaimana fungsinya? Bagaimana 
seharusnya fungsi-fungsinya menggambarkan sesuatu tentang lokasi bangunan 
tersebut? Apakah maraknya bangunan dengan lapisan luar kaca dan dikendalikan 
cuaca di seluruh Asia menunjukkan adanya suatu ciri gagasan yang universal?

Selama beberapa dasawarsa, sektor bangunan di Asia telah digerakkan oleh arus 
gagasan dan produk melalui jaringan global dan rantai pasokan yang meng-
hubungkan benua. Ketersediaan sistem dinding tirai yang luas, misalnya, berarti 
bahwa seorang arsitek di Manila akan memiliki pilihan selubung bangunan yang 
sama dengan yang lain di, katakanlah, Guangzhou. Jika keduanya berbagi kesu-
kaan yang sama terhadap garis-garis tajam dan geometri sederhana, mungkin 
saja mereka akan mendesain dua buah bangunan yang tampak mirip yang 
menyerupai sesuatu yang mungkin mereka kagumi di New York.

Tumpang tindih ketersediaan teknologi dan preferensi gaya ini digerakkan oleh 
keampuhan liputan media di Asia. Cakupan ini menggambarkan modernitas 
sebagai tindakan pembelajaran yang biasanya dari negara-negara yang lebih 
maju. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang bagaimana dinding kaca bekerja 
dalam iklim di Manila atau Guangzhou menjadi suatu pertimbangan sekunder.

Sistem-sistem elektromekanis – yang tersedia dengan mudah di seluruh dunia – 
memperkuat pandangan ini. Sistem-sistem tersebut tidak membatasi kedala-
man rencana (sehingga memungkinkan seorang arsitek mengikuti bentuk atau 
gaya apapun) karena tidak adanya kebutuhan untuk mengalirkan udara atau 
memberikan pencahayaan melalui kulit bangunan. Bangunan-bagunan dengan 
perencanaan matang dan latam berbiaya lebih rendah per luas permukaan 
selubung unit (untuk suatu area lantai terbangun yang diberikan) dan bangunan-
bangunan tersebut membuat penggunaan layanan pendukung utama, seperti 
lift, lebih efisien. Pelat lantai yang lebih luas dapat juga dibagi menjadi konfigurasi 
unit apapun untuk dijual atau disewakan. Pendingin ruangan menjamin suatu 
harga jual atau sewa yang lebih tinggi karena banyak pembeli di Asia mengharap-
kan ini dari sebuah kelas bangunan yang lebih baik.
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Dalam konteks ini, sulit untuk mempersoalkan desain pasif, prinsip-prinsip peng-
aturan iklim yang menawarkan berbagai jenis kenyamanan. Perangkat penilaian 
tidak menyediakan insentif untuk mempertimbangkan, katakanlah, peranti 
peneduh tradisional dibandingkan kaca impor rendah energi. Keduanya terlihat 
dapat mengurangi penerimaan panas matahari. Tidak ada masalah jika sebuah 
bangunan menggunakan tabung pendingin tanah – yang menggunakan sedikit 
energi atau tidak sama sekali – atau pendingin ruangan hemat energi. Beberapa 
perangkat, pada kenyataannya, memberikan kredit untuk yang terakhir tetapi 
tidak untuk yang lainnya.

Seharusnya disebutkan bahwa ada beberapa pengakuan dalam Menghijaukan 
untuk pembelian bahan lokal yang menghubungkan sebuah bangunan dengan 
tapak dan lokasi. Hampir semua perangkat penilaian memberikan kredit untuk 
energi terbarukan, penggunaan teknologi angin atau matahari di tapak. Banyak 
yang mendorong penggunaan bahan-bahan daerah. Sebagian kecil memberikan 
penghargaan pada penadah air hujan. Tetapi hal-hal ini terus menjadi pertim-
bangan ringan. Kredit untuk pembelian bahan lokal atau daerah hingga delapan 
poin kredit dari maksimum 100 diberikan oleh gbi Malaysia. Untuk energi terbaru-
kan yang disebut-sebut oleh hampir semua perangkat penilaian, ekspektasinya 
cukup moderat: bahwa hingga 7% lebih dari total kebutuhan energi akan dipenuhi 
dengan yang terbarukan.

Sektor bangunan di Asia terkurung di dalam ketergantungan pada rantai 
pasokan global yang mempengaruhi bagaimana bangunan didesain dan 
berpautan dengan iklim dan lokasinya. Dalam tahun-tahun mendatang, 
rantai pasokan ini akan terganggu oleh kekurangan pasokan atau tingginya 
harga sumber daya yang banyak di antaranya tergantung pada ketersediaan 
bahan bakar fosil.58 Ketergantungan pada perangkat keras yang bersum-
ber global diperdalam oleh suatu preferensi terhadap gaya-gaya arsitektur 
tertentu dan kecenderungan konsumen dalam tanah dan bangunan. Secara 
keseluruhan, hal-hal ini menurunkan nilai sumber daya dan pengetahuan 
lokal.

58_ “Kita membuat makanan kita dengan 
minyak, kita membuat pakaian dengan 
minyak, dan kita pasti membangun, 
menyalakan, mendinginkan dan mema-
naskan bangunan kita dengan minyak. 
Anda mungkin mengenakan pakaian 
petrokimia, baru-baru ini makan makanan 
yang tumbuh dengan pupuk gas alam, 
akan segera menggunakan sebuah 
kendaraan bertenaga gas, dan akan tidur 
malam ini dalam suatu iklim yang diken-
dalikan dengan energi bahan bakar fosil. 
Semua ini mungkin baik-baik saja kecuali 
untuk segelintir masalah yang hanya 
muncul baru-baru ini ke permukaan: 
banyaknya dan besarnya bahaya beracun 

bagi manusia dan lingkungan yang 
merupakan suatu ekonomi berbasis 
minyak dan produk-produk sampingan-
nya, perubahan yang tiba-tiba dan tak 
terduga pada iklim global yang disebab-
kan oleh kenaikan karbon dan zat-zat 
lain di udara belakangan ini, dan, terakhir 
tetapi tentu bukan yang paling tak pen-
ting, fakta bahwa pasokan terbatas: kita 
sudah menggunakan hingga setengah 
dari minyak yang pernah kita miliki.” | 
King, B. (2008), hal. 97

59_ Kishnani, N. (2002)

Haruskah semua hasil terukur?
Apakah sebuah bangunan bukan pula sebuah obyek kebudayaan?
Kuantifikasi penting untuk Menghijaukan. Lebih jelasnya, ketepatan 

dan kepastian menjadi perlu. Terdapat suatu keyakinan tersirat di sini bahwa jika 
kinerja dapat diperkirakan secara ilmiah pada tahap desain, bangunan tersebut 
akan berfungsi sesuai yang direncanakan.

Menara umno adalah sebuah bangunan perkantoran di sebuah pulau di lepas 
pantai barat Malaysia yang dibangun pada tahun 1990an. Bangunan ini adalah 
yang pertama menawarkan dua moda kenyamanan termal kepada para 
penghuninya. Saat hari panas, penghuni dapat menyalakan pendingin ruangan 
dan ketika udara dingin, dapat membuka jendela. Hal ini didukung oleh dinding-
dinding yang menyalurkan angin, brise-soleil (suatu fitur arsitektur dari sebuah 
bangunan yang mengurangi serapan panas di dalam bangunan tersebut dengan 
membelokkan cahaya matahari) dan taman langit. Bangunan tersebut juga 
merupakan salah satu proyek pertama yang menggunakan peranti lunak simulasi 
untuk memperagakan aliran udara di seputar sebuah bangunan.

Pada saat masuk, mereka memasang partisi – sebagaimana yang sering mereka 
lakukan di ruang kantor yang disewakan – dengan menutup jalur aliran angin. 
Keengganan mereka untuk bergantung pada ventilasi dan pencahayaan alami 
diperumit oleh kenyataan bahwa kulit bangunan menyerap lebih banyak panas 
daripada yang telah diperkirakan. Bangunan yang sedang beroperasi tersebut 
menghabiskan dua kali lipat energi lebih banyak dari yang diperkirakan saat tahap 
desain.59

Sangatlah mungkin bahwa bangunan yang sama, jika dinilai sekarang meng-
gunakan perangkat penilaian yang ada di Asia, akan disertifikasi. Perangkat-
perangkat ini terus memberikan penilaian positif kepada asumsi-asumsi saat 
perancangan, terutama jika didukung oleh permodelan ilmiah.

Variabel yang membingungkan di sini adalah penghuni. Penghuni bukanlah 
penerima yang pasif. Mereka memiliki harapan dan preferensi dan mereka 
berperilaku dengan cara yang sulit ditebak. Ketika penghubung antara sebuah 
bangunan dan para penghuninya tidak dirancang dengan baik, kinerjanya berbe-
lok jauh dari perkiraan awal.

Walaupun Menara umno tidak terhubung baik dengan para penghuninya, ba- 
ngunan ini menerima liputan luas di majalah-majalah dan buku-buku arsitektur. 
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Bangunan pencakar langit untuk daerah tropis ini menjadi sebuah simbol desain 
bioklimatik yang berbicara tentang aspirasi untuk terhubung dengan tempat 
menurut iklim dan secara budaya. Dalam mengupayakan ini, gedung tersebut 
berbicara kepada sebuah generasi arsitek di Asia Tenggara.

Saat ini, tidak ada bangunan Hijau di Asia yang mencoba untuk menyampaikan 
aspirasi atau posisinya. Kebanyakan tampak berfungsi umum atau paling tidak, 
biasa-biasa saja. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada bangunan ikonis 
di Asia yang berbicara kepada khalayak umum. Kantor pusat cctv di Beijing dan 
Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur berbicara tentang kebangkitan Asia 
di panggung dunia, ketegasannya dan kemakmurannya.

Namun, tak satupun berbicara tentang peran Asia sebagai warga dunia yang 
bertanggung jawab. Para arsitek tampaknya berjuang untuk mengekspresikan 
diri ketika menyusun sebuah bahasa Hijau. Dan saat bangunan diturunkan 
menjadi entitas teknis, mereka berhenti menjadi alat komunikasi. Tanpa komu-
nikasi, bisa jadi tak ada kepercayaan; tanpa kepercayaan, arsitektur Hijau tidak 
dapat bertahan untuk memenuhi janjinya.

Sebuah bangunan Hijau kebanyakan dibahas sebagai suatu obyek teknis 
dengan hasil terukur, jarang sebagai suatu kekuatan budaya yang memben-
tuk masyarakat. Ada beberapa upaya oleh perangkat penilaian untuk 
membentuk perilaku (katakanlah, pengadaan rak sepeda) tetapi sedikit 
yang menyarankan bahwa hal ini efektif atau bermakna di Asia. Ketika tidak 
ada kepercayaan penghuni – atau kurangnya perhatian kepada penghubung 
bangunan-penghuni – sebuah bangunan tidak akan digunakan sesuai 
dengan rancangannya. Sebuah bangunan Hijau tanpa kepercayaan seperti 
suatu kesempatan yang hilang untuk melibatkan penghuni sebagai pemang- 
ku kepentingan.

Apa nilai dari Menghijaukan?
Apakah nilai bergantung pada prioritas dari proses desain?
Nilai didefinisikan oleh sektor bangunan di Asia, utamanya dalam 

hal biaya dan keuntungan. Pembahasan-pembahasannya cenderung berputar 
di sekitar berapa banyak lagi biaya sebuah bangunan Hijau dan seberapa cepat 
investasi tambahannya akan kembali.60 Biaya dibahas sebagai belanja modal, 
uang yang dihabiskan sebelum sebuah bangunan selesai dibangun. Dalam 
sebuah survei baru-baru ini terhadap para pemilik modal di sektor bangunan 
Asia,61 peningkatan dalam belanja modal dinyatakan sebagai satu-satunya 
kekhawatiran terbesar yang menghambat penggunaan praktik dan sistem Hijau. 
Satu-satunya alasan terpenting mereka yang ingin masuk bursa Hijau adalah 
pula biaya, yang digambarkan sebagai belanja operasional yang lebih rendah. 
Ketika ditanya apa yang mereka pikir mungkin akan menjadikan kenaikan biaya 
karena Menghijaukan, kebanyakan mengatakan tidak tahu. Ketika ditanya 
apa yang mungkin menjadi penghematan, sebagian besar menjawab lagi tidak 
tahu. Biaya tampaknya menjadi alasan paling utama dari ketidakpastian dalam 
Menghijaukan.

Dalam survei yang sama, perusahaan yang menunjukkan tingkat komitmen 
yang lebih rendah terhadap Menghijaukan juga termasuk yang ingin tahu lebih 
banyak mengenai teknologi Hijau dan yang tampaknya mulai berpikir tentang 
arus tengah Menghijaukan dalam proses desain-konstruksi. Perusahaan dengan 
tingkat komitmen yang lebih tinggi memperlihatkan ketertarikan dalam nilai 
jangka panjang bangunan Hijau dan tampaknya akan memulainya lebih awal. Hal 
ini menunjukkan adanya suatu persimpangan antara bagaimana nilai didefinisi-
kan dan bagaimana prosesnya dikelola.

Ada sedikit faktor pendorong di Asia untuk mempertimbangkan kembali proses 
desain-konstruksi bahkan dalam proyek-proyek di mana sertifikasi dicari. Dalam 
banyak kasus, waktu utama untuk pemikiran yang menentang arus – rumusan 
singkat dan desain sketsa – dapat bukan alang kepalang singkat. Tukang ba- 
ngunan seringkali diminta menetapkan harga pekerjaan dan memulai pemba-
ngunan bahkan ketika desainnya belum selesai yang menciptakan kemungkinan 
besar kesalahan pemberian harga, dan dengan begitu, ada suatu kemungkinan 
besar pula bahwa gagasan akan diubah atau dibuang selagi proyek berjalan.
Diterimanya suatu risiko kesalahan dikaitkan dengan tenaga kerja berbiaya 
murah dan tingkat suku bunga tinggi. Jam mulai berdetak pada hari tanah diper-
oleh, seringkali disertai denda keterlambatan. Dalam konteks ini, bor juga menjadi 
penghapus.62

60_ Bangunan-bangunan berperingkat Green 
Mark dilaporkan menunjukkan laba atas 
investasi. Penambahan biaya modal 
yang besarnya 2–8% untuk peringkat 
Platinum akan diperoleh kembali 
dalam 2–8 tahun, 1–3% untuk Gold Plus 
dalam 2–6 tahun, 1–2% untuk Gold 
dalam 2–6 tahun, 0,3–1% untuk 
Bersertifikat dalam 2–5 tahun. | 
Keung, J. (2011,13–16 September)

61_ BCI Asia. (2008)
62_ “Di dunia Barat, di mana Building 

Information Modelling (BIM) berasal, 
sebagian besar biaya konstruksi 
adalah dari tenaga kerja. Para pekerja 
yang menganggur sebagai akibat dari 

kesalahan koordinasi itu mahal dan 
kebutuhan untuk meningkatkan produk-
tivitas di tempat menciptakan suatu 
dorongan untuk menemukan cara yang 
lebih baik dalam mendokumentasikan 
dan mengoordinasikan desain... Di Asia, 
semuanya berbanding terbalik. Para 
pekerja konstruksi asing tidak mahal 
dan berlimpah. Kesalahan di lapangan 
sering diperbaiki baik dengan bor atau 
angkat bahu dan sedikit penyesuaian 
pada desain. Dalam praktik arsitektur 
dan rekayasa, legiun perancang 2D selalu 
tersedia dan suatu model bisnis yang 
menambah orang di suatu pekerjaan 
sampai semua gambar selesai adalah 

hal yang lumrah. Koordinasi menye-
luruh tidak terlalu penting; kecepatan 
produksi mendorong proses tersebut. Ini 
tidak terjadi dengan sendirinya. Di Asia, 
para klien ingin memulai tiang pancang 
mereka sebelum tinta kering pada 
tanda tangan mereka yang dibubuhkan 
di lapangan. Jadwal proyek sering tidak 
memungkinkan suatu proses koordinasi 
yang cermat. Klien dan pembangun 
ingin gambarnya selesai kemarin, 
tetapi bersikeras menunda keputusan 
desain yang penting selama mungkin.” | 
Lazarus, P. (2012)
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Proses desain-konstruksi biasanya bersifat linear dan terfragmentasi. Saat 
sebuah konsep arsitektur disetujui oleh seorang pengembang, konsep tersebut 
terkunci. Para konsultan bergabung dan berkontribusi untuk tahap pemba-
ngunan selanjutnya. Konsep tersebut direkayasa untuk memberikan tempat 
bagi struktur, peralatan dan perubahan pikiran. Tetapi pada titik manapun, sketsa 
pertama sangat jarang ditolak sepenuhnya. Menghijaukan di sini adalah suatu 
pelapisan teknologi dan fiturnya. Perangkat penilaiannya pada umumnya adalah 
proses-netral; dengan kata lain, suatu pemikiran ulang tentang bagaimana hal-
hal dilakukan tidak memperoleh ganjaran atau penghargaan. Walaupun jarang, 
ada yang memperoleh persetujuan untuk melanjutkan ke proses; hk-beam, 
misalnya, adalah salah satu dari segelintir yang memberikan penghargaan atas 
pemrograman modular dan praolah dari komponen-komponen bangunannya.

Tolok ukur nilai yang utama di sektor bangunan di Asia adalah pengembalian 
investasi modal yang dipatok untuk suatu kerangka waktu yang secara signifi-
kan lebih singkat dari umur sebuah bangunan. Hal ini memisahkan proses 
desain dan membatasi pemikiran jangka panjang di mana, sebaliknya, prioritas 
bersaing dan potensi sinergi – yang timbul dari suatu keterkaitan antarbagian 
dari waktu ke waktu – mungkin dipertimbangkan. Tim-tim proyek di Asia, yang 
hampir selalu tergesa-gesa, mencari fitur ‘nilai tambah’ tetapi pada hakikatnya, 
tidak bernilai. Proses desain yang umum tersebut, di mana Menghijaukan 
menjadi suatu lapisan tambahan, tidak memberi mereka waktu untuk bertanya 
tentang bagaimana hal-hal berhubungan dan mengapa sebuah bangunan 
berpengaruh kepada suatu konteks atau masyarakat tertentu.
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Saat ini, konvensi-konvensi tentang Menghijaukan tidak mempertanyakan 
aturan-aturan desain bangunan konvensional yang mendahului lahirnya arsitek-
tur Hijau. Sebagaimana lingkungan sekitarnya yang konvensional, bangunan 
Hijau dirancang untuk beroperasi dalam serangkaian batas-batas fisik dan 
temporal. Hal-hal ini menggambarkan bangunan Hijau sebagai suatu sistem 
yang dapat secara kuantitatif diukur dan dijadikan patokan terhadap dirinya atau 
yang setara, yang biaya dan imbal investasinya merupakan tolok ukur nilai yang 
utama. Komponen-komponen dalam sistem ini dipandang sebagai entitas-
entitas yang terpisah dengan metrika-metrika kinerja mereka sendiri. Kinerja 

63_ “Bukannya dipahami sebagai suatu obyek 
mandiri, desain berfokus pada menjabar-
kan suatu jaringan hubungan simbiosis 
rumit yang padat dengan semua aspek 
pengaturan bangunan. Kondisi ideal 
yang menginspirasi adalah memba-
yangkan sebuah bangunan yang tampak 
tumbuh di tempat terjadinya interaksi 
intim dengan lingkungan sekitarnya, dan 
sering pula yang dalam berakar dalam 
akumulasi kearifan akan budaya lokal 
dan bangunan-bangunan daerahnya.” | 
Buchanan, P. (2000)

64_ “Waktu adalah bahan yang diperlukan 
untuk membangun sebuah kota yang 
baik. Tetapi keuntungan sesungguhnya 

bekerja dengan cara lain. Semakin cepat 
Anda membangun sesuatu, semakin 
banyak uang yang Anda peroleh. Dan saya 
pikir Cina adalah sebuah contoh klasik dari 
dikotomi tentang mengejar keuntungan 
versus mengejar pembangunan kota yang 
baik. Gagasan sebuah kota ekologis itu 
baik, tetapi akan menarik untuk melihat 
bagaimana kota itu benar-benar dihuni, 
apa yang tampak 30 hingga 50 tahun 
dari sekarang. Itulah kerangka waktu 
minimum sebuah kota; butuh beberapa 
generasi untuk mengetahui apakah kota 
tersebut telah beradaptasi dengan orang-
orang atau orang-orang telah beradaptasi 
dengan kota.” | Rastogi, M. (2011)

komponen-komponen yang disatukan diasumsikan sebagai kinerja bangunan 
secara keseluruhan.

Tiga batasan sistem menentukan batas-batas Menghijaukan: Ruang, Waktu dan 
Pertukaran.

Ruang | Di balik ruang dan dinding
 Sebuah bangunan bukan merupakan suatu entitas yang teri-
solasi bahkan saat menjadi milik pribadi. Dia terlibat dengan lingkungan-
nya, dengan ekonomi perkotaan dan dalam ekologi buatan dan alam. Dia 
dapat menghubungkan (atau mengisolasikan) orang dan masyarakat. 
Memperluas batas ruang fisik – dari ruang dan dinding ke lingkungan dan 
kota – menawarkan suatu kesempatan untuk mengatasi konteks yang 
lebih luas di mana bangunan bergantung. Tempat adalah suatu istilah 
yang digunakan oleh Buchanan63 untuk menggambarkan pertalian dari 
kondisi-kondisi di mana bangunan beroperasi: cuaca, sosial, budaya, perkotaan 
dan ekologis. Merancang Tempat dimulai dengan suatu pemetaan atas jaringan-
jaringan atau kisi-kisi yang ada dengan tujuan membatasi gangguan dan mening-
katkan konektivitas. Perhatian utama adalah keterikatan. Ini merupakan syarat 
pada penggunaan bahan-bahan lokal dan ketergantungan pada pengetahuan 
setempat – khususnya untuk yang bersifat lokal – yang mencakup keterampilan 
konstruksi dan respons cuaca.

Waktu | Di balik keuntungan fiskal jangka pendek
 Sektor bangunan terbiasa mencari kepastian dan keuntungan fiskal 
jangka pendek yang dalam Penghijauan berakibat pada lahirnya suatu budaya 
paham jangka pendek. Dalam sebuah dunia yang ambigu dan tidak menentu, 
dunia yang tidak pasti, paham jangka pendek menciptakan kelambanan di 
banyak bidang. Sebuah tim proyek mungkin memilih sistem air panas tenaga 
surya jika sistem tersebut menawarkan suatu pengembalian investasi dalam lima 
tahun. Dengan harga saat ini, teknologi tenaga surya jarang – bahkan tidak – 
dipertimbangkan. Jika skala waktu penilaian dinaikkan menjadi 50 tahun, energi 
terbarukan menunjukkan suatu signifikansi yang berbeda. Pertanyaannya kemu-
dian adalah bukan jika tapi kapan dan bagaimana mengadopsi dan mengadap-
tasi. Memahami hasil jangka panjang sangatlah penting untuk membuka nilai 
bangunan dan kota.64 Paham jangka panjang – di mana batas waktu diulur hingga 
setidaknya sepanjang perkiraan usia sebuah bangunan – mencari keuntungan 
dan menghadapi risiko dengan berupaya, bilamana mungkin, memperpanjang 
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usia sebuah bangunan, komponen-komponennya dan bahan-bahannya. 
Dibutuhkan suatu pandangan yang lebih luas mengenai kesejahteraan – yang 
menggabungkan produktivitas dan kepuasan penghuni, hubungan masyarakat 
dan konektivitas dengan alam. Paham tersebut mengikuti prinsip-prinsip 
ketahanan dan adaptasi, dan berurusan dengan risiko dan ketidakpastian yang 
terkait dengan perubahan iklim dan urbanisasi.

Pertukaran | Di balik hasil kuantitatif dan gabungan
 Sebuah bangunan umumnya dipandang sebagai serangkaian 
unsur-unsur terpisah – lapisan luar, struktur, sistem elektromekanis – 
yang dipadukan mengelilingi suatu gagasan desain yang memenuhi suatu 
kebutuhan program tertentu. Para konsultan bertanggung jawab untuk 
sebagian dari seluruh elemen dan ditugaskan menetapkan suatu anggaran 
dan jadwal. Dalam konteks ini, Kehijauan merupakan kumpulan capaian 
dari beberapa bagian.

Pendekatan akan penilaian ini, sebagai agregasi bawah-atas, sering membawa 
hasil yang kurang dari jumlah seluruh bagian karena tim-tim desain hanya 
memilih apa yang ingin mereka lakukan dan meninggalkan apa yang tidak ingin 
mereka lakukan. Sebuah proyek diberikan penghargaan atas apa yang dijalankan 
dengan benar; hukuman jarang diberikan untuk apa yang tidak dilakukan atau 
bila yang dilakukan salah.65 Pertukaran antara bagian-bagian dan para pemang-
ku kepentingan diabaikan atau kurang dihargai. Konvensi-konvensi tentang 
Menghijaukan tidak mendorong pengintegrasian. Ada pula suatu ketiadaan 
yang mencolok tentang pertimbangan atas hasil kualitatif.

65_ Ada beberapa pengecualian untuk ini. 
Perangkat peringkat Jepang – CASBEE – 
adalah satu-satunya perangkat peringkat 
di Asia yang skor akhirnya adalah rasio, 
bukan agregat. Menghijaukan di sini 
menjadi suatu tindakan mengelola tukar 
pilih – beberapa faktor akan diminimal-
kan (konsumsi, limbah, emisi, dll.), yang 
lain harus dimaksimalkan (kenyamanan, 
masyarakat, kefungsionalan, dll.).Hal 
ini menciptakan kalkulasi kompleks 
tetapi memungkinkan perangkat yang 
sama diterapkan untuk jenis dan 
kondisi bangunan yang beragam, dari 
gedung perkantoran baru di Tokyo 
hingga perumahan daerah di Malaysia 

(Murakami, S. & Ikaga, T., 2008). Di 
Amerika Utara, Living Building Challenge 
(International Living Building Institute, 
2008) adalah satu-satunya perangkat 
yang menuntut seluruh 20 syarat dipe-
nuhi, sehingga mustahil bagi tim untuk 
memilih apa yang mereka anggap mudah 
atau menguntungkan. Ini juga satu-
satunya perangkat yang atribut-atribut 
keindahan dan inspirasi subyektifnya 
menjadi persyaratan.



Kesulitan sesungguhnya dalam mengubah 
usaha apapun tidak terletak pada
pengembangan ide-ide baru tetapi pelarian
dari gagasan-gagasan lama.

John Maynard Keynes



6160

dengan ini adalah bahwa hal ini terus menjelaskan di mana kita berada, bukan 
di mana kita ingin berada.

Peralihan dari Hijau menuju berkelanjutan membutuhkan alat-alat baru 
untuk berpikir. Asia membutuhkan sebuah kosakata baru untuk memulai lagi 
percakapan, bahasa yang merangkul kedua dimensi kualitatif dan kuantitatif 
dari lingkungan binaan; kata-kata yang dapat memicu suatu respons yang 
selaras dengan vektor-vektor keberlanjutan.

Sejumlah proyek di Asia didesain lebih dari sekadar Hijau. Secara kolektif, 
proyek-proyek tersebut mewujudkan enam prinsip yang dapat menjadi 
jembatan menuju keberlanjutan.

Bangunan Hijau di Asia, dalam suatu rentang waktu yang singkat, menjadi 
ortodoksi; seperangkat aturan yang mewakili suatu penghalang terhadap 
desain berkelanjutan.

Banyak dari apa yang kita ketahui mengenai Hijau adalah hasil dari perbin-
cangan yang terjadi antara pasar dan pemerintah. Pertukaran-pertukaran 
ini menjelaskan kepada kita apa bangunan Hijau itu dan bagaimana menilai 
dengan metrika-metrika kinerja yang ditentukan. Tata nama Menghijaukan, 
seperti efisiensi dan kualitas lingkungan dalam ruangan, menjelaskan apa 
yang dapat dikelola saat ini dan menguntungkan dalam jangka pendek. Hal-hal 
tersebut menggambarkan ruang untuk bertindak yang berkaitan dengan 
prinsip-prinsip optimasi teknis dan pengembalian investasi. Masalahnya
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Mengingat, efisiensi menggambarkan rasio masukan-ke-keluaran dari 
sebuah proses, manfaat adalah keefektifan atas sebuah tindakan terhadap 
maksudnya yang sudah ditetapkan. Manfaat mempertanyakan ini: Apa 
maksudnya? Suatu selubung bangunan dalam suatu cuaca yang hangat 
dikatakan lebih efisien daripada yang lain jika memperlambat berjalannya 
panas dari luar ke dalam. Jika selubung itu dimaksudkan demi kenya- 
manan yang lebih baik di dalam ruangan, atribut-atribut lainnya (selain 
perpindahan panas) turut terlibat karena kenyamanan juga bergantung 
pada cahaya matahari, udara dan pemandangan. Manfaat, berbeda dari 

66_ Para pemilik bangunan di Singapura, 
misalnya, kini diwajibkan oleh undang-
undang untuk mengungkapkan peng-
gunaan energinya. Green Mark Singapura 
dikenakan sertifikasi ulang setiap tiga 
tahun. Jika sebuah bangunan gagal 
memenuhi target kinerjanya, pering-
katnya dapat ditanggalkan.

67_ Lim, C. & Lee, B.L. (2012), hal. 72–73

efisiensi, adalah suatu tindakan penyatuan yang mengelola pertukaran 
yang menghasilkan kompromi dan sinergi secara keseluruhan.

Supaya berjalan, manfaat harus dianggap sebagai vektor waktu karena 
efektivitas hanya dapat diukur jika ada suatu kerangka waktu yang ditetap-
kan. Untuk menilai manfaat, perlu memahami hasil lewatan dan pertukaran 
sepanjang usia bangunan. Ada banyak yang tidak diketahui yang menghambat 
penerapan gagasan ini: biaya energi masa depan, berbagai skenario perubahan 
iklim, perilaku penghuni sebuah bangunan. Namun, ada juga suatu sentimen 
yang berkembang di kalangan Hijau bahwa yang penting adalah building-in-
use (gedung-dalam-penggunaannya), bukan sekadar building-as-designed 
(gedung-sebagaimana-didesain).

Upaya untuk memberikan pengaruh terhadap building-in-use kadang terlihat 
di Asia. Bisa jadi, ini merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan atau 
suatu syarat untuk sertifikasi ulang dengan sebuah perangkat penilaian.66 Asia 
juga menyaksikan jenis-jenis perjanjian sewa baru – yang dikenal sebagai penye-
waan Hijau – yang mengikat penghuni dan pemilik tanah dengan tujuan peduli 
lingkungan bersama.67

Manfaat sebagai suatu proposisi kehidupan (bangunan) secara keseluruhan 
hampir tidak pernah terlihat. Jika dipertimbangkan, mungkin akan terbuka 
kemungkinan bahwa arus sumber daya dirancang sebagai lingkaran tertutup 
atau untuk sinergi. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa setiap 
keping peralatan seharusnya mengerjakan satu hal dengan baik. Dalam 
pemikiran yang berkelanjutan, sebuah elemen tunggal mungkin melakukan 
beberapa hal dengan baik (selubung bangunan dapat melindungi dari hujan 
dan menghasilkan tenaga listrik); suatu sumber daya tunggal dapat digunakan 
beberapa kali (limbah dari satu proses menjadi suatu sumber daya di yang lain). 
Dalam sistem kombinasi panas daya (kpd), misalnya, baik tenaga listrik maupun 
energi panas yang dihasilkan, dimanfaatkan. Sebaliknya, energi yang mungkin 
dibuang ke atmosfer sebagai panas buangan ditangkap dan disalurkan ke pendi- 
ngin udara atau peralatan air panas.

Manfaat penggunaan air sama pentingnya. Sistem penampungan air hujan 
dan pendaurulangan air limbah rumah tangga yang dapat digunakan kembali 
tanpa purifikasi dapat diakali untuk mengurangi permintaan akan air minum dari 
jaringan perkotaan.
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2001 Phuket,   Resor Evason
 Thailand   Lingkaran limbah-ke-sumber daya

Saluran-saluran besar kawasan Evason 
digunakan khusus untuk tangkapan air dan 
pendaurulangan. Air limbah rumah tangga 
yang dapat digunakan kembali tanpa dan 
dengan proses purifikasi dari 260 kamar 
tamu dan beberapa dapur restoran diolah 
dalam sistem  mekanis dan kemudian di 
dalam kolam terbuka yang diisi dengan eceng 
gondok dan tanaman teratai, suatu teknik 
pembersihan alami yang dikenal sebagai 
fitoremediasi. Air yang telah diolah dan kini 
bersih tersebut dikembalikan ke muka air 
tanah melalui sistem irigasi yang mendukung 
tanaman hijau di resor yang hampir semuanya 
terdiri dari spesies tanaman asli lokal. Resor 

tersebut juga memiliki  penampung air 
tawarnya sendiri. Dari sini, air disalurkan 
lewat pipa ke sebuah kilang osmose terbalik 
yang memproduksi air yang dapat diminum. 
Semua limbah padat resor tersebut dipisah-
kan untuk didaur ulang. Selain kertas, plastik, 
logam dan kaca, ada juga tangkapan minyak 
jelantah, sampah makanan dan kebun. 
Sebuah konverter mengubah minyak (dari 
dapur-dapur Evason dan restoran-restoran 
di Phuket) menjadi bahan bakar hayati. 
Sebuah mesin peniras menghancurkan 
limbah kebun. Bahan lunak dari limbah ini 
dicampur dengan limbah makanan untuk 
membuat kompos yang kemudian digunakan 

di kebun-kebun herba dan sayurannya. 
Resor ini 100% berswasembada dalam 
kebutuhan airnya. Kebun-kebunnya menyum- 
bangkan sebanyak 30% dari kebutuhan 
makan karyawan dan 5% dari kebutuhan 
makan tamu. Upaya pendaurulangan limbah 
tersebut mengurangi jejak karbon sebesar 
15 ton CO

²
e per tahun.

2007 Bandung,   Rumah Botol
 Indonesia   Limbah konsumen berubah menjadi bahan bangunan

Dalam sebuah operasi penyelamatan yang 
berlangsung lebih dari enam bulan, 30.000 
botol dikumpulkan dari tempat-tempat 
pembuangan di dalam dan sekitar Bandung. 
Botol-botol tersebut dibersihkan dan kemu-
dian digunakan sebagai bahan fasad dalam 
pembangunan rumah ini. Hal ini membuat 
kebutuhan akan bahan bangunan baru lebih 
rendah; botol-botol tersebut yang tadinya 
akan dikirim ke sebuah tempat pembuangan 
sampah juga diberi jangka usia yang lebih 
panjang. Hal ini sesungguhnya mengurangi 
energi terpasang dari pembangunan, yakni 
energi yang dikonsumsi dalam mengerjakan 
dan mengangkut bahan ke lokasi. Botol-botol 

tersebut dikirimkan dengan cara yang 
mempergandakan kepedulian bangunan 
tersebut terhadap lingkungan hidup. Rumah 
berhalaman pagar tembok dan lantai berjen-
jang tersebut, dengan total luas lantai 320 m², 
memiliki suatu tata ruang terbuka dengan 
partisi dinding minimal yang meningkatkan 
aliran cahaya dan udara. Botol-botol tersebut 
melapisi sebagian kulit bangunan yang 
menghubungkan kondisi luar dan dalam 
ruangan. Berperan sebagai suatu penapis 
lingkungan, dinding botol tersebut memung-
kinkan cahaya alami yang terbaur saja yang 
memasuki ruangan, bahkan pada saat-saat 
ketika sinar matahari bersudut rendah. Udara 

yang terjebak di dalam botol menciptakan 
suatu penyangga termal yang mengurangi 
transmisi panas. Pintu dan jendela geser di 
samping dinding botol dapat sepenuhnya 
dibuka bila diperlukan. Dengan tiga halaman 
dalam bertembok, udara segar bersirkulasi 
secara bebas. Fitur-fitur air dan sebuah 
kolam renang yang terletak di pinggiran 
rumah bersifat mendinginkan pada hari-hari 
panas; Penguapan memoderasi mikroklimat 
tempat tersebut yang membawa udara sejuk 
ke tengah rumah ini. Hasilnya, pendingin 
ruangan tidak diperlukan di dalam rumah; 
hanya ada sedikit ketergantungan pada 
pencahayaan buatan sepanjang siang hari.

1 Siklus limbah ke sumber daya
2 Resor Evason, tampak udara
3 Fitoremediasi air limbah
4 Reservoir air tawar

5 Dinding-dinding dan fasad- 
fasad perimeter yang terbuat 
dari botol-botol yang 
diselamatkan

6 Bagian luar Rumah Botol
7 Fasad botol berfungsi 

menyesuaikan masuknya 
cahaya dan panas ke dalam 
bangunan

2 3 4 6 7

5
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2011 Singapura   United World College of South East Asia
    Aliran energi dan kualitas udara

Kampus the United World College (uwc) 
adalah sebuah sekolah seluas 76.000 m² 
yang dibangun di atas sebuah lahan seluas 
5,2 hektar dengan populasi 2.500 siswa. 
Blok-blok belajarnya memiliki koridor-koridor 
berbeban ganda – dua baris ruang kelas 
dengan akses sirkulasi bersama – agar 
bangunan cukup kompak untuk muat 
pada lahan yang sempit. Konfigurasi ini 
mengakibatkan meningkatnya tuntutan akan 
pendingin mekanis. Sejumlah pertanyaan 
sebelumnya diajukan dalam proses desain 
tentang manfaat sistem pendingin udara 
konvensional. Misalnya, haruskah udara yang 
didinginkan disirkulasikan kembali? Adakah 

cara yang lebih efektif untuk memindahkan 
volume udara yang besar yang dibutuhkan? 
Dalam suatu pola yang tampaknya kontra-
intuitif terhadap pendingin udara di daerah 
tropis yang panas-lembab, sistem uwc 
beroperasi dengan 100% udara segar. Artinya, 
tidak ada udara disirkulasi kembali. Hal ini 
seharusnya secara substansial meningkatkan 
konsumsi energi tapi kenyataannya tidak dan 
sebaliknya, memiliki beberapa efek berganda. 
Sistem ini melenyapkan seluruh saluran 
udara yang kembali dan kipas angin, hampir 
separuh dari peralatan pendingin udara. Hal ini 
mengurangi beban energi dari sistem pendi-
ngin udara sekitar 30% yang mengimbangi 

kenaikan dalam beban tersembunyi. Hal ini 
menjamin kualitas udara dalam ruangan yang 
tinggi yang memberi manfaat kesehatan 
bagi penghuni. Seluruh udara segar tersebut 
berarti bahwa kamar-kamar disuplai udara 
pada tingkat aliran rendah. Ketimbang udara 
dingin berkecepatan tinggi, udara berkece-
patan rendah dialirkan masuk pada suhu 
yang lebih tinggi. Kipas angin yang bergerak 
lambat meningkatkan pergerakan udara 
ketika dibutuhkan oleh penghuni. Udara yang 
dibuang dari ruang-ruang kelas mengalir ke 
koridor-koridor dan kemudian ke ruang-ruang 
berkumpul seperti serambi. Delapan ratus 
meter persegi ruang berpendingin udara  

8 Koridor-koridor diventilasi 
secara alami dan dilindungi 
dari paparan sinar matahari

9 Bagian dalam ruang kelas 
dengan rak-rak cahaya

10 Bagian luar, kampus UWC
11 Konfigurasi blok mengajar 

dengan koridor-koridor 
berbeban ganda dan ruang-
ruang interstisial

12 Bagian dalam ruang kelas, 
di mana udara yang dipasok 
pada kecepatan rendah dan 
temperatur lebih tinggi yang 
telah diatur, didukung oleh 
kipas angin di langit-langit

8

9

10

 
 
primer – terutama ruang-ruang kelas – 
digunakan juga untuk mendinginkan 
300 m² ruang sirkulasi sekunder. Efek 
kumulatif dari seluruh gagasan Hijau yang 
diterapkan – dan ada banyak lagi selain 
pendingin – adalah bahwa biaya untuk 
membangun kampus uwc jauh lebih 
rendah. Pembangunannya selesai dalam 
masa konstruksi 24 bulan dan menghemat 
lebih dari 60% energi dibandingkan dengan 
pembangunan-pembangunan serupa di 
Singapura. Ini berarti penghematan opera-
sional tahunan sebesar S$1 juta pada harga 
energi tahun 2011 yang setara dengan pengu-
rangan emisi sekitar 2.200 ton CO

²
e/tahun.

12

  Blok-blok ruang kelas dengan koridor-koridor
  berbeban ganda
  Halaman dalam berpagar tembok
  Serambi

1

1

2
3

1

1

1

3

2

3

2

2

3

11
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69_ World Resources Institute. (2005)
70_ “Pertumbuhan terus-menerus dari jejak 

ekologis manusia pada sebuah planet 
yang terbatas memiliki konsekuensi 
dramatis bagi organisme-organisme 
lain. Habitat dan bioproduktivitas yang 
disesuaikan untuk digunakan manu-
sia tidak dapat lagi tersedia untuk 
untuk spesies lain. Oleh karena itu, 
bertentangan dengan mitologi populer, 
pertumbuhan kegiatan manusia yang 
terus-menerus selalu berarti pemiskinan 
alam.” | Rees, W.E. (2008)

71_ du Plessis, C. (2012)
72_ “Beberapa kota Asia, seperti Singapura, 

yang telah kehilangan ekosistem mereka, 

sedang mencari suatu keseimbangan 
baru antara alam dan kota. Singapura 
telah mengalami suatu peningkatan lebih 
dari 10% dalam tutupan hijaunya dari 
1986 hingga 2007, meskipun populasinya 
hampir naik dua kali lipat dalam periode 
yang sama. Sekitar 100 km koridor-koridor 
hijau menghubungkan taman-taman dan 
ruang-ruang hijau; angka ini diharapkan 
mencapai 360 km pada tahun 2020. 
Koridor ekologi pertama Asia Tenggara 
sedang berlangsung; sebuah jembatan, 
yang akan selesai dibangun pada tahun 
2013, akan menghubungkan kembali dua 
cagar alam Singapura yang dipisahkan 
oleh sebuah jalan raya. Cetak biru nasional 

untuk keberlanjutan menetapkan bahwa 
50 hektar taman pencakar langit – taman 
atap dan fasad hijau – akan dibangun 
pada tahun 2030. Pada tahun 2010, 
Konvensi PBB tentang Keragaman 
Hayati, bersama dengan Singapura, 
meluncurkan perangkat penilaian diri 
pertama untuk kota-kota yang menakar 
keragaman hayati – Singapore Index on 
Cities’ Biodiversity – yang disahkan secara 
resmi oleh Konferensi Para Pihak ke-10 di 
Nagoya, Jepang, pada tahun yang sama.” | 
Koh, H.Y. & Kishnani, N. (2009)

73_ Yeang, K. (2006)
74_ Forman, R.T. (2002)

Ekologi merujuk pada jaringan masyarakat yang tinggal. Sebuah ekosistem 
adalah suatu jaringan kehidupan tumbuhan dan hewan yang hidup berdam-
pingan bersama rantai makanan aktif yang didukung oleh sumber daya abiotik. 
Keseimbangan ekologi adalah pertukaran antara penghuni suatu jaringan yang 
stabil tetapi dinamis. Umat manusia adalah suatu bagian integral dari ekosistem; 
tindakan apapun oleh manusia yang mempengaruhi ekosistem pada gilirannya 
berdampak pada manusia.68

Setelah permukiman manusia meluas, jejak geografis dan ekologis mereka mele-
bar. Petak-petak di zona pinggiran kota bergeser semakin jauh dari titik awalnya. 

68_ “Orang-orang merupakan bagian integral 
dari ekosistem dan bahwa suatu interaksi 
yang dinamis terjadi di antara mereka 
dan bagian-bagian lain dari ekosistem, 
dengan kondisi manusia yang berubah 
yang menentukan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, perubahan 
dalam ekosistem dan dengan demikian, 
menyebabkan perubahan dalam kese-
jahteraan manusia.” | World Resources 
Institute. (2005), hal. V

Industri dan pertanian komersial menggunduli tutupan hutan dan menghancur-
kan habitat. Sebagai akibat dari tindakan manusia, diperkirakan bahwa hingga 
70% dari biomassa asli di seluruh ekosistem Bumi akan hilang pada tahun 2050.69 
Daerah-daerah yang paling rentan adalah di sabuk-sabuk tropis dan subtropis 
Asia. Kehilangan ini menandakan lenyapnya keragaman hayati, ketidakstabilan 
ekologi dan perubahan iklim yang saling berhubungan. Hutan adalah salah satu 
muara karbon dunia yang terpenting; berkurangnya hutan – karena pembukaan 
lahan dan penebangan pohon – menyamai penumpukan konsentrasi karbon 
dioksida yang lebih besar di atmosfer yang mengakibatkan percepatan pema-
nasan global.

Model-model pembangunan saat ini kebanyakan eksploitatif: tindakan manusia 
berlangsung dengan mengorbankan ekosistem yang mendukung kehidupan 
di Bumi.70 Para pengkritik hal ini telah memperdebatkan cara-cara baru untuk 
melihat dan menilai alam.71 Dorongan dari argumen mereka adalah bahwa 
pembentukan kembali lingkungan alami atau intervensi terbangun apapun harus 
mendukung proses dan alur yang sudah ada. Gagasan ini sedang menemukan 
bentuknya di Asia72 di mana dua pendekatan terlihat.

Jaringan Hidup | Koeksistensi
 Ini merupakan sebuah argumen untuk melangkah dengan ringan. 
Setiap tempat merupakan bagian dari siklus hidrologis, karbon dan gizi. Beberapa 
situs melestarikan flora dan fauna yang merupakan bagian dari rantai makanan; 
semua dipengaruhi oleh perubahan musim dan aliran panas.73 Tim desain mulai 
dengan menggambarkan jaringan – siklus dan aliran energi dan materi – dan 
kemudian berupaya memposisikan perkembangan baru sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan sedikit gangguan atau tidak sama sekali. Hujan, 
misalnya, dibiarkan secara alami mengisi ulang air tanah. Tanaman hijau yang 
baru ditanam menawarkan perlindungan terus-menerus dan makanan bagi 
serangga dan hewan.

Bergantung pada skala pengembangan dan ekologi sekitarnya, prinsip jaringan 
hidup dapat diperluas melampaui batas-batas lahan. Urbanisme ekologis dimulai 
dengan menggambarkan sistem alam yang lebih luas dari suatu daerah – 
misalnya, daerah aliran sungai di sekitar sebuah sungai – yang kemudian menjadi 
struktur pengorganisasian yang membentuk perkembangan baru. Proses ini 
akan mencakup identifikasi spesies, proses dan peristiwa dengan kelangsungan 
hidup dan kesinambungan sebagai tujuan yang ditetapkan.74 Ini dimulai dengan 
suatu pemetaan pola – aliran, migrasi, penyerbukan, penyebaran – yang harus 
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dipertimbangkan oleh intervensi. Kualitas tata ruang dan formal yang dihasilkan 
dari pendekatan ini sesungguhnya berbeda dari kisi-kisi ortogonal yang terlihat 
dalam rencana induk konvensional.

Desain Regeneratif | Kemitraan
 Desain regeneratif menekankan pentingnya baik modal sosial maupun 
modal alam setempat. Hal ini berakar dalam argumen – beberapa dasawarsa 
yang lampau – bahwa kota-kota dan bangunan-bangunan seharusnya diran-
cang dengan cara sedemikian rupa sehingga memulihkan atau memperbarui 
ekosistem-ekosistem yang hilang.75 Tindakan pembaruan ini mungkin termasuk 
penghilangan pencemar dari tanah atau air yang menggunakan tumbuhan 
(fitoremediasi). Sebuah proyek dapat menggunakan permakultur sebagai cara 
memulihkan keseimbangan gizi. Beberapa perkembangan memperkenalkan 
keragaman hayati – tumbuhan, serangga, burung, ikan – yang menjadi bagian 
dari suatu rantai makanan yang tercipta bersama kegiatan manusia.

Serangkaian pemikiran regeneratif baru sedang muncul yang menguji  perten-
tangan antara manusia dan alam lebih dalam. Diargumentasikan bahwa 
manusia, “artefak dan konstruksi budaya” mereka “merupakan bagian-bagian 
dari ekosistem yang tidak dapat dipisahkan”, dan bahwa semua “tindakan 
seharusnya memberikan sumbangan positif kepada fungsi dan evolusi ekosis-
tem dan siklus biogeologis... yang memungkinkan penyembuhan diri”.76 Apa 
yang membedakan hal ini dari argumen-argumen regenerasi sebelumnya adalah 
bahwa yang ini mengupayakan suatu evolusi bersama dari kebudayaan dan 
kehidupan manusia. Hal ini bertujuan “bukan hanya untuk melestarikan dan 
melindungi, tetapi juga berfungsi mengembalikan kelimpahan yang hilang”.77

75_ Lyle, J.T. (1994)
76_ du Plessis, C. (2012)
77_ Van der Ryn, S. & Cowan, S. (2007), 

hal. 37

KESEIMBANGAN EKOLOGI ADALAH PERTUKARAN YANG 
STABIL TETAPI DINAMIS ANTARA PENGHUNI SUATU 
JARINGAN. UMAT MANUSIA ADALAH SUATU BAGIAN 
INTEGRAL DARI EKOSISTEM; TINDAKAN APAPUN OLEH 
MANUSIA YANG MEMPENGARUHI EKOSISTEM PADA 
AKHIRNYA BERDAMPAK PADA MANUSIA.
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2009 Hongkong,   Hongkong Wetland Park
 Republik Rakyat Cina  Konservasi dan restorasi

Terletak di bagian Tin Shui Wai di New 
Territories, lahan seluas 61 hektar ini merupa-
kan suatu kegiatan ekologi yang memulihkan 
lahan basah yang dikompromikan lewat 
suatu pengembangan kota baru di dekatnya. 
Sembari meningkatkan upaya konservasi, 
pihak berwenang menambahkan beberapa 
fasilitas yang melayani pengunjung lokal dan 
luar negeri. Bangunan utamanya, sebagai 
pintu gerbang menuju taman, terdiri dari 
pusat pengunjung dengan tiga galeri utama, 
pusat sumber daya, pusat penemuan, area 
bermain anak, kantor-kantor, kedai kopi dan 
toko. Ada juga sebuah gedung satelit dan tiga 
menara pengamat burung sepanjang jalan 

setapak di mana pengunjung dapat menga-
mati kehidupan satwa liar di taman dengan 
diam-diam. Semua bangunan baru dirancang 
untuk meminimalkan dampak. Kayu yang 
dihasilkan secara berkelanjutan digunakan 
di seluruh area. Tujuhpuluh lima persen dari 
total volume beton mengandung agregat 
yang didaur ulang atau abu bahan bakar 
yang dilumatkan sebagai pengganti semen 
sebagian. Gedung satelitnya mengumpulkan 
air hujan untuk pembilasan. Spesies tanaman 
asli digunakan di seluruh lanskap baru. Lahan-
lahan basah dan habitat-habitat yang dicipta 
ulang adalah jantung dari taman yang bertu-
juan melestarikan keragaman ekosistem 

Hongkong. Berdasarkan angka-angka dari 
pemantauan awal, taman ini sedang menuai 
keberhasilan dalam hal: total 129 spesies 
burung, 32 spesies capung, 55 spesies kupu-
kupu, sembilan spesies ikan, sembilan spesies 
amfibi, tujuh spesies reptil dan lima spesies 
mamalia ditemukan.

2003 Singapura   CleanTech Park
     Bermitra dengan alam

Kebutuhan bisnis hari ke hari dari kawasan 
industri ini akan dipenuhi oleh gugusan-gugu-
san bangunan di atas lahan seluas 50 hektar 
di Singapura, yang saat pembangunannya 
selesai, akan menjadi rumah bagi 20.000 
populasi pekerja. Inilah yang terjadi di antara 
bangunan-bangunan ini yang membeda-
kan pengembangannya dari yang lain yang 
sejenis. Rencana induknya berkomitmen 
bagi konservasi dan regenerasi keragaman 
hayati. Lahan ini akan menjadi suatu tempat 
perlindungan bagi kehidupan satwa liar yang 
ada di wilayah itu, termasuk trenggiling asli 
Sunda dan kupu-kupu harlequin. Desain 
lanskap tersebut disesuaikan dengan medan 

yang bergelombang dan tanaman hijau 
dewasa dengan alur-alur alaminya dan meng-
gabungkannya dengan hutan lahan basah 
air tawar tropis yang akan mencakup spesies 
pohon langka asli Singapura. Spesies-spesies 
ini dan tanaman-tanaman penghasil buah 
tertentu lainnya akan menarik lebih banyak 
satwa liar. Perencanaan tapak ditujukan pada 
siklus-siklus hidrologi yang ada. Tangkapan air 
hujan dan proses penyaringan di seluruh pro-
perti direncanakan untuk: air hujan dari patus 
pinggiran akan diolah di parit-parit penya-
ringan hayati, disimpan di kolam-kolam dan 
lahan-lahan basah dan kemudian dimurnikan 
oleh sebuah biotop pembersih. Air limbah 

rumah tangga yang dapat didaur ulang tanpa 
purifikasi akan didaur ulang dan, dengan air 
hujan yang dikumpulkan, diharapkan sekitar 
38% dari kebutuhan bukan minuman dari 
pembangunan tersebut dapat dipenuhi. 
Desain aliran dan tangkapan hidrologi 
mengikuti peraturan Singapura yang baru78 
agar saluran air dapat diakses oleh publik 
yang digabungkan dengan pos pengamatan, 
paviliun dan papan jalan.

78_ Singapura memiliki lebih dari 7.000 km 
kanal dan saluran air yang menyalurkan 
air hujan ke 15 reservoir dan 32 sungai. 
Program Perairan Active, Beautiful, Clean 
(ABC) diluncurkan pada tahun 2007 untuk 
mengubah semua saluran hidrologi dan 
badan air di pulau tersebut menjadi 
atraksi publik yang melampaui peran 
mereka sekarang sebagai infrastruktur 
untuk pengendalian banjir dan penyim-
panan air tawar. Perubahan-perubahan 
ini mengadopsi langkah-langkah Water 
Sensitive Urban Design (WSUD) yang 
mengintegrasikan proses-proses hidrologi 
alami. Kanal-kanal beton dan basin-
basin penyimpanan diubah menjadi 

saluran-saluran yang dinaturalisasi, 
bioswale (fitur lanskap di tanah rendah 
dan lembab untuk menyalurkan air) dan 
lahan basah. Infrastruktur Hijau yang baru 
ini akan berperan ganda sebagai sarana 
sosial dan rekreasi bagi masyarakat. | 
Badan Layanan Umum, Singapura. 
(2011, Juli)

1 Tampak udara pusat 
pengunjung dan taman

2 Jalan setapak melalui 
lahan-lahan basah yang 
direhabilitasi

3 Jalur-jalur pejalan kaki yang 
menghubungkan gedung-
gedung satelit dan titik-titik 
pengamatan

4 Menciptakan sebuah oase bagi 
masyarakat dan alam

5 Memadukan hidrologi tapak 
dan pengolahan air limbah

6 Tumbuhan hijau yang 
terintegrasi bangunan

7 Tampak udara, gugus-gugus 
bangunan diatur dalam 
sebuah lanskap hijau

1 4

2 5 6 7

3
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2012 Singapura   Gardens by the Bay
    Alam sebagai oasis perkotaan

Gardens by the Bay (gb) adalah sebuah contoh 
dari alam yang direkonstruksi di dalam sebuah 
kawasan perkotaan dengan kepadatan 
tinggi. Dirancang sebagai suatu daya tarik 
hortikultura pada lahan yang direklamasi dari 
laut, gb merupakan sebuah jaringan hidup 
flora dan fauna. Gardens terdiri dari tiga kebun 
tepi laut – Bay South, Bay East dan Bay Central 
– yang mencakup total 101 hektar di kawasan 
pusat kota Marina Bay. Lahan ini mengga-
bungkan beberapa ekosistem: hutan hujan 
akuatik dan tropis, ditambah dua biomassa 
rumah kaca yang mempertahankan suhu 
udara sejuk yang berisi koleksi tanaman pegu-
nungan beriklim sedang dan tropis. Danau di 

Gardens tersebut bertindak sebagai sebuah 
sistem penyaringan air alami dan memberi-
kan sebuah habitat air bagi keragaman hayati, 
seperti ikan dan capung. Air yang mengalir 
dari dalam Gardens ditampung oleh danau 
dan dibersihkan oleh tanaman air sebelum 
dibuang ke Reservoir Marina di sebelahnya. 
Air yang dibersihkan secara alami ini juga 
digunakan untuk irigasi Gardens. Kedua 
biomassa didukung oleh sistem-sistem pendi-
ngin mekanis yang hemat energi dan meniru 
aliran alami. Kubah-kubahnya dilengkapi 
kaca yang memungkinkan masuknya cahaya 
secara optimal tetapi mengurangi panas 
dalam jumlah besar. Pendinginan hanya 

disediakan untuk zona-zona yang sedang 
dipakai sehingga mengurangi volume udara 
yang didinginkan. Tutup sungkup pada atap 
membuka ketika terjadi peningkatan panas 
yang berlebihan; tabir surya yang dapat ditarik 
masuk bergeser dari bawah rangka struktur 
ketika sinar matahari terlalu terik. Untuk 
memangkas jumlah energi yang dibutuhkan 
dalam proses pendinginan, udara dihilangkan 
kelembabannya dengan pengering cair sebe-
lum didinginkan oleh beberapa pendingin. 
Pendingin-pendingin ini digerakkan oleh 
sebuah turbin uap yang dijalankan pada 
limbah hortikultura. Berdasarkan studi awal 
pemodelan energi, rangkaian teknologi hemat 

energi ini dapat membantu mencapai peng-
hematan setidaknya 30% dalam konsumsi 
energi, dibandingkan dengan teknologi 
pendinginan konvensional. Menjulang di atas 
pohon-pohon alami di Gardens adalah 18 
supertree yang bertindak sebagai kebun-
kebun vertikal, yang menopang dinding 
hidup dari benalu, pakis dan tanaman bunga 
merambat. Sejumlah supertree dilengkapi 
dengan fitur-fitur lingkungan yang meniru 
fungsi ekologis pohon. Sel-sel tenaga surya, 
misalnya, menghasilkan energi matahari 
untuk menyalakan supertree pada malam 
hari; yang lain terkait dengan biomassa dan 
berfungsi sebagai saluran pembuang udara. 

Cara sistem-sistem ini dirancang dan diinte-
grasikan – berdasarkan pelajaran yang diambil 
dari alam – adalah bagian penting dari apa 
yang diinginkan gb.

9 10

11

8 Simbiosis bioma, supertree 
dan lanskap

9 Supertree sebagai taman 
vertikal. Beberapa berfungsi 
sebagai saluran keluar gas 
buang untuk bioma

10 Bagian dalam bioma 
sejuk-kering

11 Supertree dan bioma

8

Udara hangat yang 
lembab dikeluarkan

Hubungan dengan kehidupan liar

Pengumpulan 
dan penggunaan 
kembali air hujan

50% dilindungi dari 
matahari dengan 
balok-balok

Peneduhan
rumah kaca

yang dijalankan 
oleh balok-balok 

pendukung

Udara panas 
yang dibersihkan
ke atmosfer

Kipas-kipas angin 
yang diletakkan di 
bawah jalan setapak 
untuk menciptakan 
pergerakan udara

Angin yang diciptakan
di bawah lantai

Gas buang menggerakkan 
ventilasi di supertrees

Biowaste dari kebun yang terba-
kar untuk menciptakan tenaga

Abu dari perapian biomassa 
yang digunakan sebagai pupuk

Limbah hijau 
dari kebun

Penyemaian dan pemotongan

Bahan tanaman baru 
untuk kebun dan pasar

Penyimpanan dan pembersihan air

Irigasi untuk konservatori

Air bersih yang 
dilepaskan ke reservoir

Pupuk

Irigasi

Panas untuk alat pengering udara

Listrik yang dihasilkan untuk tapak dan konservatori

Udara panas dari konservatori
dibersihkan untuk supertree

dan atmosfer
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Ada keprihatinan yang meningkat bahwa bangunan seharusnya melakukan 
lebih dari sekadar merekayasa kesehatan; perkembangan kesehatan seharusnya 
didukung.79 Kesehatan terkait dengan batasan-batasan ieq yang untuk itu, 
respons penghuni mungkin diukur secara obyektif. Kesehatan menerima 
keprihatinan ini, tetapi juga mempertimbangkan tanggapan-tanggapan 
subyektif terhadap ciri-ciri khas, seperti tanaman hijau dan cahaya matahari, dan 
masyarakat dan budaya yang mempengaruhi kualitas hidup yang dirasakan. 
Buchanan adalah salah satu yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya 
respons subyektif terhadap bangunan Hijau.80 Lebih dari satu dasawarsa kemu-
dian, hal ini diangkat kembali81 dan dibahas sebagai suatu tandingan terhadap 

79_ “Kesejahteraan adalah keadaan optimal 
kesehatan individu dan kelompok. Ada dua 
fokus perhatian: realisasi dari potensi penuh 
seorang individu secara fisik, psikologis, 
sosial, spiritual dan ekonomi, dan pemenuhan 
harapan peran seseorang dalam keluarga, 
masyarakat, tempat ibadah, tempat kerja dan 
pengaturan-pengaturan lainnya.” | Smith, B.J., 
Tang K.C. & Nutbeam, D. (2006)

80_ “Penghuni seringkali tidak hanya kehilangan 
kenikmatan akan udara segar dan cahaya 
alami, dan tidak memiliki kontrol pribadi 
atas pengganti buatan untuk mereka, tetapi 
mereka bahkan tak memiliki pemandangan 
ke luar. Dirancang hanya untuk efisiensi... 
bangunan-bangunan semacam itu tidak 

memberikan apapun untuk meningkatkan 
jenis kehidupan masyarakat apapun di 
dalamnya... tidak memberikan apa-apa 
untuk tanah yang dipijak atau memperluas 
masyarakat dalam arti hubungan dengan 
lingkungan dan alam, dengan satu sama lain 
atau bahkan dengan bangunan itu sendiri. 
Tetapi bangunan-bangunan semacam itu 
terbukti tidak hanya membuat terasing 
dan muram, dan begitu tidak sehat secara 
psikologis, tetapi juga buruk bagi kesehatan 
fisik masyarakat... Jadi, penciptaan suatu 
arsitektur Hijau jauh dari hanya sekadar 
suatu masalah teknis: pada dasarnya, hal itu 
berkaitan dengan memberikan suatu kualitas 
hidup yang jauh meningkat untuk dinikmati 

sekarang dan yang dapat berlanjut hingga ke 
masa depan. Hanya visi perubahan budaya 
yang lebih luas yang dijanjikan oleh suatu 
arsitektur yang benar-benar hijau yang akan 
meyakinkan orang untuk melangkah menuju 
gaya hidup yang berkelanjutan.” | Buchanan, 
P. (2000)

81_ The Centre for Bhutan Studies, yang didirikan 
oleh pemerintah Bhutan 12 tahun yang lalu, 
saat ini mengelola hasil wawancara dengan 
lebih dari 8.000 orang Bhutan. Wawancara-
wawancara merekam baik faktor-faktor 
subyektif, seperti seberapa puas responden 
dengan kehidupan mereka, maupun faktor-
faktor obyektif, seperti standar hidup, kese-
hatan dan pendidikan, juga partisipasi dalam 

kebudayaan, vitalitas masyarakat, kesehatan 
ekologi dan keseimbangan antara pekerjaan 
dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetap harus 
dilihat apakah faktor-faktor yang beragam 
semacam itu berkorelasi dengan baik satu 
sama lain. Mencoba untuk mengurangi hal-
hal itu menjadi sebuah angka tunggal akan 
membutuhkan beberapa penilaian yang sulit.” 
| Singer, P. (2011)

82_ “Pertanyaannya... adalah bagaimana menca-
pai kebahagiaan di sebuah dunia yang diciri-
kan oleh urbanisasi yang cepat, media massa, 
kapitalisme global dan degradasi lingkungan. 
Pertama, kita seharusnya tidak merendahkan 
nilai kemajuan ekonomi. Ketika orang lapar, 
kehilangan kebutuhan dasar seperti air bersih, 

pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan 
tanpa pekerjaan yang berarti, mereka mende-
rita. Pembangunan ekonomi yang mengen-
taskan kemiskinan merupakan suatu langkah 
penting dalam mendorong kebahagiaan. 
Kedua, pengejaran PNB tanpa henti dengan 
mengesampingkan tujuan-tujuan lainnya 
juga bukan jalan menuju kebahagiaan. Di AS, 
PNB telah meningkat tajam dalam 40 tahun 
terakhir, tetapi kebahagiaan tidak. Sebaliknya, 
pengejaran PNB sebagai tujuan tunggal telah 
menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan dan 
kekuasaan yang besar, memicu pertumbuhan 
jutaan anak-anak kelas bawah yang besar 
yang terperangkap dalam kemiskinan, dan 
menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

serius. Ketiga, kebahagiaan dicapai melalui 
suatu pendekatan berimbang pada kehidupan 
baik oleh individu maupun masyarakat. 
Sebagai individu, kita tidak bahagia jika kebu-
tuhan materi dasar kita diabaikan, tetapi kita 
juga tidak bahagia jika mengejar pendapatan 
yang lebih tinggi menggantikan perhatian 
kita pada keluarga, teman, masyarakat, kasih 
sayang dan 
menjaga keseimbangan internal.” | Sachs J.D. 
(2011, 29 Agustus)

83_ Deuble, M. & de Dear, R. (2010, 9–11 April)
84_ Ulrich, R.S. (1984)
85_ Bell, P.A., Greene, T.C., Fisher, J.D. & Baum, A. 

(1996)

kekayaan materi dan dampak negatif dari urbanisasi.82 Penerimaan subyektif ini 
memungkinkan suatu pemikiran kembali tentang bagaimana bangunan dihargai.

Argumen untuk melestarikan bangunan tua, misalnya, jarang dibuat dengan 
alasan bahwa ieq-nya optimal. Nilainya terletak pada bagaimana orang 
memandang bangunan tua sebagai bagian dari sebuah kesatuan masyarakat 
dan sejarah. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa suatu penghargaan terha-
dap bangunan secara keseluruhan sering diterjemahkan sebagai penerimaan 
atas apa yang dilakukan bangunan tersebut secara sebagian-sebagian, walaupun 
yang terakhir merupakan sebuah kondisi di bawah standar.83

Vektor-vektor kepuasan atau penerimaan manusia menunjukkan bahwa ba- 
ngunan berkelanjutan bukan hanya mengenai kebutuhan fisiologis; tujuan-
nya juga untuk berhubungan dengan penghuni pada tingkat psikologis dan 
emosional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertahanan terbaik terha-
dap kekunoan bangunan – tontonan bangun-dan-hancurkan yang bersifat 
tak berkelanjutan yang terlihat di seluruh Asia – adalah mereka yang secara 
emosional berinvestasi pada apa yang mereka miliki. Agar menjadi berkelanjutan, 
perlu untuk meningkatkan nilai yang dirasakan sehingga kecenderungan pemilik 
dan penghuni untuk meruntuhkan bangunan yang ada atau membuat penam-
bahan pada bangunan menjadi berkurang. Beberapa obyek sebuah bangunan 
terkait dengan kesehatan.

Konektivitas dengan lingkungan luar
 Akses visual terhadap cuaca dan cahaya alami mempengaruhi 
bagaimana individu merasakan dan bertindak. Dalam sebuah studi yang kerap 
dikutip mengenai masa pemulihan pascaoperasi di bangsal rumah sakit, pasien 
yang memiliki akses pemandangan ke luar kamar dipulangkan lebih cepat 
daripada mereka yang tidak memiliki pemandangan yang sama;84 bukti bahwa 
suatu keterkaitan dengan lingkungan luar dapat mempengaruhi pikiran dan 
tubuh. Agar konektivitas ini memberikan suatu hasil positif, harus ada sebuah 
penghubung antara dalam dan luar ruangan yang didesain dengan baik di mana 
bentuk dan selubung sebuah bangunan menyatu untuk menyesuaikan penca-
hayaan matahari, panas matahari yang diterima, aliran udara dan pemandangan.

Akses ke alam
 Biofilia merupakan suatu kebutuhan intuitif untuk berhubungan 
dengan hal-hal yang bersifat alami.85 Jika sebuah lahan memiliki unsur-unsur 
alami yang sudah ada sebelumnya – pohon yang sudah tumbuh besar, perairan 

KESEJAHTERAAN

HUBUNGAN DENGAN
LINGKUNGAN LUAR, 
    KOMUNITAS,
    ALAM
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– lahan tersebut berpotensi kuat untuk berurusan dengan kebutuhan ini. Jika ada 
sedikit atau tidak ada kebun sama sekali, atap hijau dan fasad yang ditanami 
merupakan sesuatu yang umum mewakili alam. Sebuah studi di Singapura 
menemukan bahwa kehadiran unsur-unsur ini dalam bangunan memberikan 
pengaruh positif terhadap kesehatan walaupun unsur-unsur tersebut adalah 
buatan manusia.86

Hubungan ke masyarakat dan tempat
 Banyak orang di kota-kota Asia merasa terkucil dan terputus dari 
masyarakat dan budayanya. Pembongkaran bangunan tua untuk memberi 
jalan bagi realestat baru semakin menghilangkan suatu kemampuan untuk 
merasakan nilai dari sebuah tempat, ciri-ciri khas fisik dan sosial dari suatu 
lingkungan yang berbicara tentang di mana bangunan berada dan bagaimana 
sebuah lokasi telah berkembang sepanjang waktu. Desain berkelanjutan berperan 
terhadap perlindungan atau penciptaan hubungan masyarakat, biasanya dengan 
menilai interaksi masyarakat di mana mereka berada. Hal ini juga menegaskan 
hubungan-hubungannya dengan budaya dan tempat. Satu-satunya perangkat 
Asia yang secara gamblang membuat daftar warisan budaya dan masyarakat 
sebagai suatu keharusan adalah LOTUS Vietnam. Hal ini terkait dengan 
pengakuan bahwa bangunan dan ruang tertentu seharusnya dilestarikan untuk 
keberlangsungan dan konektivitas yang mereka tawarkan. Perangkat penilai-
an lainnya umumnya tak terdengar suaranya terkait ciri-ciri khas sosial-budaya 
setempat.

86_ Sng P.L. (2011)

KESEHATAN TERKAIT DENGAN BATASAN-BATASAN 
IEQ YANG UNTUK ITU, RESPONS PENGHUNI MUNGKIN 
DIUKUR SECARA OBYEKTIF. KESEHATAN MENERIMA 
KEPRIHATINAN INI, TETAPI JUGA MEMPERTIMBANGKAN 
TANGGAPAN-TANGGAPAN SUBYEKTIF TERHADAP CIRI-CIRI 
KHAS, SEPERTI TANAMAN HIJAU DAN CAHAYA MATAHARI, 
DAN MASYARAKAT DAN BUDAYA YANG MEMPENGARUHI 
KUALITAS HIDUP YANG DIRASAKAN.
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2006 Manila,   Kantor Pusat Bank Pembangunan Asia 
 Filipina   Akses cahaya matahari dan konektivitas dengan lingkungan luar

Kantor pusat Bank Pembangunan Asia (adb) 
merupakan sebuah gedung perkantoran 
berlantai sembilan yang dibangun pada tahun 
1991 dengan luas lebih dari 143,000 m². Para 
stafnya mengeluh bahwa bagian dalam gedung 
memiliki terlalu sedikit pencahayaan alami yang 
pada akhirnya mempengaruhi suasana hati dan 
kenyamanan mereka. Penambahan dua atrium 
pada gedung dilakukan pada tahun 2006. Sistem 
peningkatan pencahayaan matahari yang dipa-
sang terdiri dari reflektor-reflektor cermin besar 
yang ditempatkan pada atap bersama dengan 
clerestory windows (jendela-jendela atas) yang 
ada. Setiap reflektor tingginya sekitar 2 meter. 
Panjang keseluruhan seluruh reflektor hampir 

seperempat kilometer yang menjadikannya salah 
satu sistem peningkatan pencahayaan matahari 
terbesar yang pernah dipasang di Asia. Sebelum 
penambahan bagian tersebut, pada suatu hari 
yang cerah, tingkat pencahayaan alami di lantai 
dasar atrium kurang dari 100 lux. Setelah penam-
bahan dilakukan, tingkat pencahayaan melonjak 
enam kali lipat pada saat langit cerah, empat kali 
lipat ketika cuaca mendung. Pada lantai-lantai 
atrium, tingkat pencahayaan 300 lux atau lebih 
tercatat selama 75% hari, cukup untuk membaca 
tanpa bantuan cahaya listrik (salah satu lantai 
atrium digunakan sebagai perpustakaan, yang 
lain sebagai ruang duduk staf). Sebuah survei 
terhadap pengguna menegaskan bahwa dengan 

sebuah atrium yang pencahayaan mataharinya 
lebih cerah, 66% dari stafnya mengatakan bahwa 
memiliki sebuah kantor yang menghadap ke arah 
atrium tersebut menjadi lebih dapat diterima, 
63% mengatakan semangat mereka meningkat 
dan 61% merasa bahwa mereka menjadi lebih 
produktif. Tingkat kepuasan keseluruhan dengan 
ruang dalam gedung meningkat lebih dari 90% 
dengan hampir semua staf mengatakan bahwa 
mereka lebih menyukai atrium yang sudah 
ditambahkan tersebut dibanding aslinya. Sejak 
saat itu, proyek tersebut menjadi sebuah simbol 
dari komitmen Bank terhadap arsitektur Hijau 
yang memperteguh misi ADB di Asia sebagai 
pendamping dan fasilitator perubahan.

2009 Delhi,    Kantor Induk India Glycols Limited
 India   Bentuk sebagai penghasil ekoklimat

Perbedaan antara gedung ini dan gedung 
perusahaan lainnya di India segera terlihat. 
Sementara yang lain memiliki deep plan (jarak 
horizontal dari dinding luar berkali lipat lebih 
besar daripada tinggi dari lantai ke lantai) dan 
fasad yang diglasir berlebihan, Gedung Glysols 
memiliki fasad luar buram dengan bagian 
dalam yang fleksibel, transparan dan permea-
bel. Gedung ini terlihat sebagai serangkaian 
blok yang ditumpuk. Ruang-ruang kerja 
terletak di dalam setiap blok yang lebarnya 
8 m, suatu kedalaman jarak yang menjamin 
ventilasi dan akses cahaya matahari bagi 
semua penggunanya. Susunan yang terlihat 
acak tersebut pada kenyataannya merupakan 

sebuah upaya sungguh-sungguh untuk 
menciptakan ruang-ruang interstisial – hala-
man berpagar tembok, beranda, teras, atap 
hijau – yang menghubungkan ruang dalam 
dengan luar, yang mengaburkan batas-batas 
antara gedung dan lanskap. Konfigurasi ini, 
berbeda dari tipologi bangunan tetang-
ganya yang monolitik dan berinti, melakukan 
beberapa hal sekaligus. Selama bulan-bulan 
musim dingin, jendela dapat dibuka untuk 
membiarkan angin masuk. Ruang-ruang luar 
ini kemudian bertindak sebagai perluasan 
bagian dalam gedung. Ketika musim panas 
yang terik di Delhi menerjang, pendingin 
ruangan dapat dinyalakan dan semua 

aktivitas berpindah ke dalam ruangan. 
Namun, pengguna tidak pernah jauh dari vista 
atau pemandangan. Bercahaya matahari 
berarti ketergantungan pada pencahayaan 
buatan jauh berkurang. Atap hijau dan taman 
teras memberikan penyekatan panas yang 
baik. Taman kabut, perairan dan tanaman 
membantu dalam pendinginan evaporatif 
yang meningkatkan ekoklimat tempat, teru-
tama di musim panas ketika ketergantungan 
pada pendingin mekanis jauh lebih rendah 
di sini dibandingkan di bangunan-bangunan 
lain serupa.

1 Tampak dalam atap atrium 
setelah perbaikan

2 Detail jendela clerestory 
dengan cermin

3 Bagian di seluruh atrium
4 Tampak luar sebuah atap 

atrium dengan cermin
5 Model kinerja yang menunjuk-

kan penyebaran cahaya mata-
hari dalam sebuah atrium

6 Halaman dalam dan jembatan 
penghubung

7 Bagian yang memperlihatkan 
halaman dalam, atap hijau 
dan kebun teras

8 Konektivitas ruang luar-dalam
9 Morfologi blok-blok yang 

ditumpuk selebar 8 m

1

4 6 73

5 8 9

2

  Atap hijau
  Halaman dalam berpagar tembok dengan lanskap

Atap miring
yang sudah ada

Kaca
fotometrik

Perpustakaan

Kantor Kantor

Jendela 
loteng utama

Jendela
clerestory

Jendela 
clerestory 

Atap datar yang sudah ada

1 1

2

2

1
2
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2009 Kolombo,   Komisi Tinggi Inggris
 Sri Lanka   Halaman berpagar tembok untuk konektivitas dengan iklim dan tempat

Dalam sebuah tata letak yang mengingat-
kan kepada arsitektur tradisional Sri Lanka, 
bangunan konsuler ini dibangun di sekitar 
serangkaian halaman berpagar tembok 
dengan total 16 ruang semitertutup dan 
terbuka yang dirancang untuk memaksimal-
kan konektivitas dengan lingkungan luar. 
Halaman-halaman ini bertindak sebagai paru- 
paru interstisial yang memungkinkan ruang-
ruang dalamnya menghirup udara segar dan 
memasukkan cahaya alami. Semua ruang 
kerja dan ruang rapat terletak di dalam ba- 
ngunan berbentuk tulang ikan yang terdiri dari 
tulang belakang pusat dan rusuk-rusuk yang 
menonjol. Hal ini memungkinkan pengaturan 

ruang-ruang yang hierarkis: salah satu ujung 
tulang belakang dapat diakses publik, yang 
lain berisi kegiatan konsuler yang lebih pribadi. 
Tidak ada pengguna, di kedua bagian itu, 
yang terhalang dari cahaya matahari atau 
jauh dari pemandangan air dan tanaman. 
Untuk memastikan bahwa koridor-koridornya 
yang berbeban ganda tidak memotong aliran 
udara, ruang-ruang di dalam rusuk bangunan 
ditutup dengan jack roof yang berfungsi 
sebagai cerobong asap matahari dan jendela 
clerestory. Ketika pendingin udara dinyalakan, 
sebuah peredam menghentikan aliran udara 
ke dalam cerobong asap. Ketika pintu kaca 
geser – yang didapati di setiap ruang kantor – 

dibuka ke halaman berpagar tembok di 
sebelahnya, peredam tersebut terbuka dan 
udara ditarik melewatinya. Saat matahari 
memanaskan bagian atas cerobong asap, 
udara hangat keluar. Pada akhirnya, udara 
ditarik ke atas dari ruang di bawahnya yang 
memfasilitasi aliran konvektif. Air digunakan 
secara ekstensif di kolam dan air mancur yang 
menciptakan ekoklimat di dalam halaman 
yang meringankan teriknya musim panas 
Kolombo. Dinding perimeter Komisi Tinggi 
dibuat dari granit lokal yang mengandalkan 
metode konstruksi tradisional. Atap yang 
menjorok dalam terbuat dari ubin terakota 
tradisional Sri Lanka; panel kayu kelapa 

digunakan sebagai dinding. Efek gabungan 
dari respons iklim dan materialitas adalah 
suatu arsitektur yang serasa sangat tropis 
dan lokal.

10 Jack roof dengan cerobong 
surya dan jendela clerestory

11 Halaman dalam berpagar 
tembok sebagai paru-paru 
interstisial

12 Tampak malam hari halaman 
dalam berpagar tembok

13 Arsitektur iklim dan tempat
14 Dinding perimeter yang 

dibangun dengan metode 
konstruksi tradisional

15 Air dan tanaman menyesuai-
kan ekoklimat tapak

13 14

1512

11

10
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Untuk menjadi terikat, suatu ukuran kemandirian perlu dicapai dengan sebagian 
(jika tidak sepenuhnya) bergantung pada sumber daya lokal. Sumber daya di sini 
merujuk kepada apa yang dibutuhkan dalam konstruksi atau selama operasi - 
energi, air, bahan-bahan dan makanan. Pembelian barang-barang lokal sudah 
dipraktikkan di sebagian Asia, utamanya di mana impor dianggap mahal, tetapi 
ada juga alasan-alasan yang sama menariknya untuk masuk bursa lokal.

Penggunaan bahan-bahan lokal dalam konstruksi, misalnya, dapat menghasil-
kan suatu arsitektur yang menghubungkan orang-orang dengan kerajinan dan 

87_ Suteethorn, K. (2009)
88_ Hui, C.M.S. (2011, 18–21 Maret)
89_ Lim, Y.A. & Kishnani, N.T. (2010)
90_ “Pada tahun 2009 ... Bangalore akhirnya 

terpaksa memandatkan pengumpulan 
air hujan baik pada kaveling komersial 
maupun permukiman yang luasnya lebih 
dari 223 m². Dalam waktu kurang dari 
dua tahun, setengah dari 60.000 rumah 
tangga yang tercakup dalam peraturan 
tersebut mulai memanen air hujan pada 
properti mereka... tingkat kepatuhan 
(tersebut) dapat dikaitkan dengan an- 
caman pemerintah untuk menghentikan 
pasokan air, sebuah langkah yang agak 
kejam... Solusi Singapura memiliki empat 

keran utama. Yang paling mengesankan 
(dari keempatnya) adalah sebuah sistem 
daur ulang air limbah senilai $3 miliar 
yang menyalurkan semua air dari toilet 
dan penggunaan rumah tangga lainnya 
(yang) dikirim ke empat pabrik daur 
ulang air yang menggunakan osmose 
terbalik dan penyaringan sinar ultra 
untuk pemurnian... Struktur pene- 
tapan harga berjenjang oleh pemerintah 
menghukum mereka yang menggunakan 
terlalu banyak air.” | Hamilton, A. (2011), 
hal. 47–50

tradisi. Hal ini juga dapat membantu melestarikan industri dan keterampilan 
lokal. Pembelian barang-barang lokal mengurangi emisi gas rumah kaca akibat 
pengangkutan bahan dari titik asal ke lokasi proyek (disebut sebagai mil karbon). 
Pengetahuan lokal mengenai respons iklim dapat meringankan ketergan- 
tungan pada sistem elektromekanis. Dalam jangka panjang, swasembada 
dapat meredam pukulan akan harga yang berlebihan atau kekurangan sumber 
daya yang sering terjadi di pasar global.

Makanan, untuk saat ini, adalah sumber daya lokal yang paling kurang diang-
gap di Asia, meskipun ada penelitian yang sedang berlangsung tentang 
bagaimana kota-kota dengan kepadatan tinggi, seperti Bangkok,87 Hongkong88 
dan Singapura89 suatu hari nanti mungkin mengintegrasikan pertanian dalam 
ruang perkotaan. Pembelian energi lokal adalah hal yang paling banyak dibahas. 
Penggunaan teknologi terbarukan di tapak – matahari, angin dan panas bumi – 
ditemukan di sejumlah proyek di seluruh kawasan. Ada juga minat pembangkitan 
listrik di tapak seiring meningkatnya ketergantungan pada generator, utamanya 
di tempat-tempat di mana jaringan listrik tidak dapat diandalkan. Untuk alasan 
yang sama, air diambil secara lokal juga. Beberapa kota di Asia sekarang mewa-
jibkan tangkapan air hujan dan manajemen aliran air bawah tanah di tapak untuk 
mengurangi daya dukung infrastruktur air.90

Tangkapan energi dan air di tapak memperoleh kredit dengan beberapa perang-
kat penilaian. Beberapa perangkat juga memberikan penghargaan untuk pembe-
lian bahan-bahan lokal. Yang terakhir, sebagian berarti pengadaan bahan dengan 
dampak lingkungan lebih rendah dan sebagian lagi, mengurangi mil karbon. 
Masalahnya dengan perangkat-perangkat ini adalah bahwa mereka mengurangi 
kerugian dengan bertaruh. Mereka memberikan penghargaan terhadap peng-
gunaan bahan-bahan dari dekat lokasi dan bahan-bahan dengan sertifikasi pihak 
ketiga, yang di beberapa bagian Asia, berarti impor. Keuntungan yang diperoleh 
dengan satu tindakan mungkin membatalkan yang lain. Dengan penggunaan 
energi dan sumber air, ada juga suatu preferensi tersirat terhadap teknologi. 
Penggunaan fotovoltaik, misalnya, dihargai dengan kredit; ketergantungan pada 
pendinginan menggunakan tanah (berdasarkan preseden daerah) tidak dihargai, 
meskipun yang terakhir – sebagai suatu solusi penanganan iklim yang spesifik 
lokasi – mungkin mengurangi beban pendinginan lebih manjur daripada energi 
yang dihasilkan oleh suatu peranti fotovoltaik.

  KETERIKATAN
  
KETERGANTUNGAN
  DAN
  SWASEMBADA
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2008 Gurgaon,   Institute of Rural Research and Development
 India   Regionalisme bertemu sertifikasi

Kantor pusat Institute of Rural Research 
and Development (irrad) yang baru adalah 
sebuah hibrida pandangan regional dan 
mantera perangkat penilaian. Arsiteknya 
terkenal dalam merancang bangunan yang 
pekakonteks dalam tradisi kedaerahan 
India. Sementara itu pihak pengembang 
menginginkan sertifikasi leed sebagai suatu 
cara untuk memposisikan bangunan tersebut 
di garis terdepan gerakan pembangunan Hijau 
India.91 Kedua pendekatan tersebut banyak 
bertumpang-tindih. Kayu lokal, seperti bambu 
dan kayu pohon karet, banyak digunakan 
bersama dengan batu dan bata. Seratus 
persen dari seluruh bahan yang digunakan 

adalah bahan lokal – banyak di antaranya 
berasal dari dalam radius 800 km dari tapak 
bangunan yang merupakan suatu kewajiban 
terkait leed. Desain arsitekturnya memung-
kinkan bangunan bersifat pasif yang mengan-
dalkan sepenuhnya pada cahaya alami dan 
angin bila memungkinkan. Ventilasi alami 
berada di beberapa tempat yang didukung 
dengan pendinginan evaporatif, suatu teknik 
yang biasa digunakan ketika musim panas 
di India menjadi kering dan panas. Pengguna 
bangunan juga memiliki akses ke pendingin 
udara yang dilaporkan hanya digunakan 60 
sampai 70 hari dalam setahun. Satu fitur yang 
jelas terinspirasi dari leed adalah susunan 

panel fotovoltaik pada atap: 35 kWp yang 
mengurangi lebih dari 20% dari seluruh kebu-
tuhan energi bangunan tersebut.

91_ Jayaraman, V. (2011)

2011 Guangzhou,  Pearl River Tower
 Republik Rakyat Cina  Digerakkan oleh angin dan matahari

Sebelum penyelesaiannya, Pearl River Tower 
(prt) yang berlantai 71 digembar-gemborkan 
sebagai pencakar langit berenergi bersih 
paling progresif di dunia.92 Menara perkan-
toran dengan luas 204.000 m² tersebut dide-
sain untuk menjadi sebuah gedung berenergi 
(mendekati) nol yang terletak di salah satu 
kota terpadat dan paling berpolusi di Cina. 
Pengembangannya mengadopsi berbagai 
strategi untuk penggunaan bahan di tapak, 
termasuk energi angin, fotovoltaik yang terin-
tegrasi fasad, mikroturbin, pendingin panas 
bumi dan ketergantungan pada cahaya mata-
hari. Yang paling mencolok dari semuanya 
ini adalah dua turbin angin yang dipasang di 

celah-celah di tengah ketinggian bangunan. 
Profil tutupannya yang sedikit melengkung 
mendorong udara melalui celah-celah ini yang 
meningkatkan kecepatan udara sebesar 
2,5 kali lipat, yang menghasilkan tenaga 
15 kali lipat dibanding sebuah turbin yang 
berdiri sendiri di lokasi yang sama. Lebih dari 
65% beban bangunan dikurangi dengan 
pengelolaan kebutuhan dan integrasi 
sistemik. Ini termasuk penerapan strategi 
pasif, seperti orientasi matahari, pencahayaan 
alami dan sebuah fasad berlapis ganda yang 
mengurangi panas yang masuk. Proses 
desain menuntut integrasi melalui efek 
berganda. Fasad berlapis ganda, misalnya, 

mencegah masuknya panas dengan 
menyalurkannya keluar dari lapisan dalam. 
Udara panas sama yang meningkat diguna-
kan untuk menghilangkan kelembaban udara 
bersih yang masuk untuk sistem pendingin 
udara sehingga mengurangi kebutuhan 
energi. Struktur beton di dalam bangunan 
digandakan sebagai bagian dari sistem 
pendingin. Pelat lantai dilengkapi dengan 
pipa air yang didinginkan yang mendinginkan 
strukturnya sehingga memungkinkannya 
bertindak sebagai sebuah sumber radiant 
cooling (pendinginan suhu permukaan 
dinding, lantai, dan langit-langit untuk 
menghilangkan panas).

92_ Low, C. (2008)

1 Jalan masuk cahaya matahari 
ke dalam atrium

2 Kerai kain yang menutup 
jendela luar

3 Halaman dalam tengah berpa-
gar tembok dengan pendingin 
evaporatif. Panel-panel 
fotovoltaik terlihat melalui 
bukaan atap

4 Menara Pearl River dalam 
tahap-tahap akhir konstruksi

5 Kesan artis terhadap Menara 
Pearl River

6 Pemodelan kinerja yang 
menunjukkan udara yang 
mengalir melalui turbin angin

1 2 3 4

5
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2010 Desa Suoi Re,   Rumah Komunitas Serbaguna Suoi Re 
 Vietnam   Tapak dan iklim

Rumah komunitas ini didesain untuk 
menyediakan suatu ruang pertemuan dan 
fasilitas bagi penduduk desa di suatu bagian 
pedesaan di Vietnam Utara, tidak jauh dari 
Hanoi. Tipologi arsitekturnya meminjam dari 
rumah-rumah tradisional suku-suku Kinh 
dan Muong yang merupakan penduduk asli 
daerah ini di Vietnam. Lapangan terbuka 
dari bangunan tersebut digunakan untuk 
permainan dan pertunjukan. Tersebar di 
dua lantai, ruang-ruang dalamnya di tengah 
bangunan digunakan untuk ruang-ruang 
kelas taman kanak-kanak dan sebagai 
tempat pertemuan. Sebuah ruang kosong 
berbentuk elips menghubungkan kedua 

lantai; tangga dan bidang miring berumput 
menghubungkan bagian depan ke belakang, 
bagian dalam ke luar yang menciptakan 
suatu rantai ruangan yang tak terputus. 
Hal ini meningkatkan rasa keterbukaan dan 
konektivitas secara keseluruhan. Bangunan 
tersebut memanfaatkan topografi tapak 
yang terlindung dari angin timur laut yang 
bisa kering dan dingin pada musim dingin, 
tetapi diuntungkan oleh angin tenggara yang 
menyejukkan pada musim panas. Dibangun 
dengan bahan dan tenaga kerja lokal, lantai 
dasar dibangun dengan batu alam. Bambu 
banyak digunakan pada kulit bangunan. 
Sebidang rammed earth wall (dinding tanah 

dari bahan baku alam yang dipadatkan) 
dengan batu-batu berat yang membentuk 
struktur dasar. Atapnya menggunakan 
atap jerami dari daun palem. Apa yang tidak 
biasa dengan struktur sederhana ini adalah 
pengintegrasian teknologi yang memberi-
kan suatu cerita yang unik terhadap prinsip 
keterikatan dalam konteks pedesaan. Sel-sel 
tenaga surya, tangki-tangki pengumpul air 
hujan dan sebuah sistem panas bumi tetap 
menghubungkan pusat bangunan dengan 
tanah dan langit. Proses desain bergantung 
pada model kinerja dari aliran udara dan jalan 
masuk cahaya matahari.

7 Taman kanak-kanak
8 Pekarangan depan
9 Belakang rumah

10 Bagian luar, siang hari
11 Bagian luar, malam hari
12 Palet bahan-bahan lokal
13 Buruh lokal saat konstruksi
14 Perspektif bagian luar 

bangunan
15 Pemodelan kinerja yang 

menunjukkan masuknya 
cahaya matahari pada lantai 
dasar

16 Pemodelan kinerja yang 
menunjukkan aliran udara 
melalui bagian dalam 
bangunan
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Bangunan berkomunikasi. Mereka berbicara secara tersirat atau tersurat kepada 
penghuninya dan yang berpapasan dengan mereka. Gedung-gedung pencakar 
langit di kota-kota Asia, misalnya, adalah lambang-lambang ketegasan korporat. 
Ikon-ikon Asia – stadion olahraga, pusat seni, hotel – berbicara tentang pengaruh 
dan kekayaan yang baru ditemukan di kawasan. Dalam lingkungan ini, potensi 
desain Hijau sebagai suatu tindakan pendampingan – yang mewakili kerja sama, 
batasan dan tanggung jawab – kurang dihargai. Sebaliknya, sebuah bangunan 
Hijau sering dipandang sebagai sebuah benda tumpul yang didesain untuk 
menjadi fungsional dan efisien.

93_ Pusat Bisnis Hijau CII-Sohrabji Godrej. 
www.greenbusinesscentre.com

94_ Yoong, E. (2008)
95_ Fa'atulo, W.R. (2010)

Pendampingan diperlukan jika ada kesadaran penghuni atau publik tentang 
peran ekologis bangunan. Sebuah bangunan Hijau yang tidak dipahami tidak 
akan digunakan sebagaimana didesain dan tidak akan dihargai seiring berjalan-
nya waktu. Dengan kesadaran, ada kemungkinan bahwa perilaku manusia akan 
menyelaraskan diri untuk menetapkan tujuan.

Ada dua nuansa pendampingan: tersurat dan tersirat. Pendampingan tersurat 
bergantung pada informasi yang dikemas untuk khalayak khusus, biasanya 
penghuni bangunan tersebut. Pada titik yang paling harfiah, hal ini dapat 
menjadi pengingat visual. Tempat sampah daur ulang menjadi pengingat 
akan perlunya mengelola sampah; tanda-tanda yang memberitahu kita untuk 
mematikan lampu juga memberitahu kita untuk melestarikan suatu sumber 
daya yang berharga; meteran pintar yang melaporkan berapa banyak yang 
dikonsumsi menunjukkan seberapa jauh kita dari suatu tujuan. Diasumsikan 
di sini bahwa ketika penghuni menemui suatu peringatan, mereka akan bertindak 
sesuai dengan itu.

Sebagai sebuah pesan, peringatan terkadang dipoles untuk suatu khalayak 
yang lebih luas di luar penghuni sebuah bangunan. Beberapa bangunan di Asia 
bertujuan mendidik dan mengubah industri pada umumnya. Dalam hal ini, ada 
tampilan terbuka dari teknologi dan strategi Hijau, kadangkala dengan umpan 
balik sewaktu mengenai konsumsi sehingga seorang pengunjung memahami 
kinerjanya. Contoh dari ini mencakup Pusat Bisnis Hijau cii-Sohrabji Godrej93 di 
India dan Gedung Green Energy Office di Malaysia.94

Pendampingan tersirat bergantung pada tanda-tanda isyarat yang melibat-
kan pancaindra atau pengalaman, yang menciptakan kesadaran tentang apa 
yang dilakukan bangunan tersebut. Sensor cahaya matahari yang mengatur 
sendiri terangnya lampu listrik, misalnya, memberitahu kita sesuatu mengenai 
bagaimana sebuah bangunan merespons iklim. Ukuran pelindung sinar mata-
hari yang berlebihan pada fasad Perpustakaan Nasional di Singapura berbicara 
tentang di mana bangunan tersebut menurut iklim. Tanda-tanda isyarat ini 
penting untuk menunjukkan bagaimana sebuah bangunan Hijau dibaca. Sebuah 
studi di Singapura95 menemukan bahwa para arsitek – ketika membaca sebuah 
rancangan arsitektur Hijau – mencari unsur-unsur yang menunjukkan respons 
iklim. Seorang awam, tanpa latar belakang apapun yang berhubungan dengan 
bangunan, mencari fitur-fitur alami seperti taman dan fitur air. Ini mungkin 
mengapa bangunan bersertifikasi Hijau, banyak di antaranya dengan penekanan 

PENDAMPINGAN

  BANGUNAN
SEBAGAI
    KEKUATAN
    BUDAYA
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pada sistem dan efisiensi elektromekanis, sering tidak mendapat suatu respons 
positif dari kelompok manapun.

Sebuah jalan lain yang penting menuju pendampingan adalah keterlibatan 
masyarakat. Beberapa proyek – khususnya perumahan sosial – melibatkan calon 
penghuni mereka dalam pengambilan keputusan selama proses desain dan 
konstruksi. Ini mungkin dalam bentuk formulir umpan balik mengenai gagasan-
gagasan atau lokakarya-lokakarya untuk menentukan apa yang dibutuhkan 
atau bagaimana sebuah unsur mungkin didesain. Asumsinya di sini adalah 
bahwa ketika pengguna terlibat, ini akan memperkuat kesadaran mereka dan 
meningkatkan komitmen mereka terhadap performa akhir sebuah bangunan. 
Usulan desain partisipatif, yang ramai dibahas pada tahun 1960an dan 1970an, 
menemukan sebuah peran baru dalam wacana keberlanjutan, khususnya di 
kalangan mereka yang memandang performa bangunan sebagai amanat pada 
kepercayaan penghuni.

PENDAMPINGAN DIPERLUKAN JIKA ADA KESADARAN 
PENGHUNI ATAU PUBLIK TENTANG PERAN EKOLOGIS 
BANGUNAN. SEBUAH BANGUNAN HIJAU YANG TIDAK 
DIPAHAMI TIDAK AKAN DIGUNAKAN SEBAGAIMANA 
DIDESAIN DAN TIDAK AKAN DIHARGAI SEIRING BERJALANNYA 
WAKTU. DENGAN KESADARAN, ADA KEMUNGKINAN BAHWA 
PERILAKU MANUSIA AKAN MENYELARASKAN DIRI UNTUK 
MENETAPKAN TUJUAN.
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2008 Rudrapur,   HOMEmade DESI
 Bangladesh   Keterlibatan masyarakat di latar pedesaan

Tiga rumah desa dibangun oleh sekelom-
pok siswa Austria dan Bangladesh yang 
dipimpin oleh guru-guru mereka dan sebuah 
lembaga swadaya masyarakat. Proses 
tersebut menjadi suatu pencarian untuk 
mendefinisikan kembali rumah dalam sebuah 
masyarakat dengan sumber daya sangat 
terbatas. Perjuangan untuk mengambil 
hati para pemangku kepentingan dimulai 
dengan pertanyaan mengenai bagaimana 
membangun. Penduduk setempat, yang 
sudah terbiasa melihat para elit desa 
membangun dengan bata dan beton, bercita-
cita menandingi menjadi yang lebih baik dan 
lebih dahsyat. Tim proyek tersebut sebaliknya 

malah mengusulkan lumpur, suatu bahan 
bangunan yang umum digunakan di bagian 
negara ini, dalam upaya menghubungkan 
kembali masyarakat dengan kerajinan dan 
keterampilan tradisional mereka. Argumen-
argumen mengenai daya tahan dan keefek-
tifan biaya dari lumpur tidak cukup untuk 
meyakinkan para tuan rumah.96 Tim tersebut 
beralih ke beberapa gagasan yang membuat 
mereka melihat bahan tersebut dengan 
suatu cara yang baru. Berfokus pada strategi 
untuk kenyamanan pasif – sebuah interior 
sejuk dalam udara panas tropis – tim desain 
membuat usulan bahwa rumah-rumah baru 
tersebut tidak seperti rumah lumpur yang 

mereka tahu. Rumah-rumah yang lebih baru 
akan memiliki insulasi serat kelapa, jendela 
kaca untuk pencahayaan alami dan bukaan 
untuk ventilasi silang. Konstruksi lumpur yang 
dilakukan secara benar mampu menahan 
hingga dua lantai, ketimbang struktur satu 
lantai yang biasa dijumpai di desa tersebut. 
Ini berarti bahwa lahannya dapat dibebaskan 
untuk budidaya tanaman, suatu kunci untuk 
bertahan hidup di masa-masa kekurangan 
pangan.

2009 Hongkong,   Pengembangan Ulang Lam Tin Estate, Tahap 7
 Republik Rakyat Cina  Keterlibatan masyarakat

Kawasan perumahan ini menempati sebuah 
area seluas 2,7 hektar dan terdiri dari empat 
blok berlantai 40 dengan lebih dari 3.000 unit. 
Tema yang diadopsi pada awal proses desain 
– hidup Hijau – menyampaikan maksud 
untuk mempengaruhi cara hidup calon 
penghuni. Maksud ini diterjemahkan ke dalam 
serangkaian lokakarya masyarakat sepanjang 
proses desain. Awalnya, dalam tahap desain 
skematis, tim proyek bertemu dengan warga 
dan meminta pandangan mereka mengenai 
gagasan-gagasan yang ada dalam proses 
desain. Ketika konstruksi bangunan dimulai, 
tim sekali lagi melibatkan warga dalam 
lokakarya-lokakarya yang berfokus pada

desain ruang bersama utama – sebuah 
area lanskap dua lantai untuk kegiatan 
masyarakat yang disebut Taman Dek. Para 
peserta juga diminta menentukan isi dari 
suatu napak tilas yang akan menceritakan 
kisah kawasan tersebut. Keterlibatan 
berlanjut melalui tahap konstruksi dengan 
kunjungan sekolah, lokakarya seni dan lomba 
menulis. Intuisi warga dengan menjadi 
pemangku kepentingan semakin terpupuk 
ketika mereka diminta merawat bibit ta-
naman selama tahap pembangunan. Setelah 
proses pembangunan selesai, bibit tanaman 
tersebut ditanam secara permanen di sekitar 
kawasan tersebut. Ini berarti bahwa setiap 

warga dapat menunjukkan tanaman atau 
pohon di kawasan tersebut sebagai sesuatu 
yang mereka bantu ciptakan. Hasil dari 
sebuah survei pascahunian sangat positif: 
lebih dari 96% mengatakan mereka puas 
dengan desain dan pengadaan fasilitas di 
dalam kawasan tersebut.

96_ Heringer, A. (2008)

1 Rumah desa yang sedang 
dibangun

2 Ketergantungan pada tenaga 
kerja dan bahan-bahan lokal

3 Beranda sebagai perpanjangan 
dari ruang aktivitas

4 Bagian luar, tampak samping
5 Bagian luar, tampak depan

6 Tampak atas estat yang telah 
selesai dibangun

7 Calon penghuni yang terlibat 
dalam sesi umpan balik 
selama proses desain

8 Kampanye Peduli Bibit

1

2 3 6 8
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2011 Kota Tainan,  Magic School of Green Technology, National Cheng Kung University
 Taiwan   Isyarat dan lambang

Julukan dari proyek ini – Magic School of Green 
Technology – adalah sefantastis tampak 
bangunannya. Desainnya berbicara dalam 
beberapa cara. Panel surya berbentuk daun 
pada atapnya (lengkap dengan kumbang 
lucu) menghasilkan energi listrik. Beberapa 
cerobong surya didekatnya menarik udara 
melalui bangunan tersebut yang mengurangi 
kebutuhan energi untuk pendingin udara. 
Sebuah kebun berteras dihubungkan dengan 
kolam-kolam pada lantai dasar yang menang-
kap air hujan dan mendinginkan bagian luar 
bangunan. Dan seandainya referensi kiasan 
untuk Bahtera Nuh terlewatkan, ada sebuah 
kemudi kapal pada halaman rumput depan 

yang digunakan untuk memutar panel-panel 
surya. Saat pengunjung berjalan melalui 
bagian dalam bangunan, mereka dapat 
melihat palet dari bahan-bahan hijau. Karpet-
karpetnya terbuat dari jagung. Betonnya 
memiliki suatu komposisi kimia yang disebut-
sebut untuk meningkatkan kualitas udara. 
Mungkin, yang paling mencolok dari pencapai-
an sekolah tersebut adalah bagaimana 
bangunan tersebut dibangun. Bangunan 
berlantai tiga dengan luas 4.800 m² ini 
merupakan sebuah kisah kemitraan industri 
yang instruktif. Dihadapkan pada kurangnya 
dukungan pemerintah, pengembangnya – 
National Cheng Kung University dari Taiwan – 

mencari pendanaan swasta. Proyek ini 
sekarang disebut-sebut sebagai sebuah 
lambang keterlibatan perusahaan, tentang 
membantu upaya Menghijaukan dalam 
sebuah dunia dengan pendanaan terbatas. 
Tak satupun dari ini akan memiliki makna jika 
performanya tidak baik sejak awal. Bangunan 
ini hanya membutuhkan 43 kWh energi listrik 
per m² luas lantai per tahun – sekitar 65% 
lebih sedikit dari gedung-gedung perkantoran 
sejenis di Taiwan. Bangunan ini dibuat dari 
100% bahan-bahan Hijau. Tukar guling emisi 
karbon (ditukar guling dengan penghutanan 
kembali) menjadikannya gedung netral 
karbon pertama di Taiwan.

9 Pemodelan kinerja yang 
menunjukkan paparan cahaya 
matahari sebuah fasad

10 Tampak luar
11 Fasad pelat yang berlipat yang 

mengingatkan pada lampion 
Cina

12 Fasad dari jarak dekat
13 Pemodelan kinerja yang 

menunjukkan aliran udara 
melalui bagian dalam 
bangunan

2008 Ningbo,   Centre for Sustainable Energy Technologies
 Republik Rakyat Cina  Budaya bertemu sains

Ini merupakan suatu jenis bangunan Hijau 
langka yang berbicara baik kepada orang 
awam maupun kalangan profesional 
bangunan. Berdiri menjulang setinggi 
22 meter, fasad Centre for Sustainable 
Energy Technologies (cset) terlipat 
membentuk bentuk-bentuk dinamis yang 
mengingatkan pada lampion tradisional 
Cina. Di balik eksteriornya yang terinspirasi 
oleh budaya tersebut adalah suatu ukuran 
kekakuan ilmiah yang pada intinya adalah 
mengenai pengelolaan aliran energi melalui 
bangunan dengan luas 1.200 m² ini. Ruang-
ruang di dalamnya telah dikonfigurasi untuk 
mendukung sejumlah strategi pemanasan, 

pendinginan dan ventilasi yang berbeda. 
Double-skin envelope (selubung berfasad 
ganda) – dengan pola-pola yang disablon 
pada kaca yang menghidupkan bangunan-
bangunan bersejarah di kawasan tersebut – 
berfungsi sebagai suatu penghalang panas 
pada musim panas dan suatu lubang ventilasi 
pada musim dingin. Teknologi-teknologi 
terbarukan seperti pengumpul panas 
matahari (yang terhubung dengan suatu 
sistem pendingin penyerap uap air) dan suatu 
pemompa panas bersumber tanah (yang 
terhubung dengan kumparan-kumparan 
pemanas/pendingin di dalam pelat lantai) 
memenuhi kebutuhan pemanasan dan 

pendinginan residu. Energi untuk kebutuhan 
pencahayaan listrik dan buatan dipenuhi oleh 
peranti fotovoltaik. Semuanya ini terinte-
grasi dengan lanskap tersebut dan pada 
umumnya, dapat dilihat oleh publik. Gedung 
ini mengakomodasi laboratorium dan ruang-
ruang kelas untuk program pascasarjana. Dan 
sementara bangunan tersebut menjalankan 
fungsinya, ditawarkan sebuah visi mengenai 
budaya-bertemu-sains kepada pengun-
jung yang bebas berkeliaran di lantai dasar 
dan ruang pameran. Ruang pamerannya 
menyediakan informasi sewaktu mengenai 
bagaimana bangunan tersebut, sistemnya 
dan strateginya bekerja.

14 Panel surya berbentuk daun 
dengan kumbang

15 Tampak luar
16 Taman atap berteras
17 Beton yang digunakan dalam 

struktur bangunan dilaporkan 
meningkatkan kualitas udara 
dalam ruangan

10 14

12

1611 15

13 17

9
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100_ Lihat bagian Manfaat, hal. 64–69 
101_ “Informasi digital dapat digunakan 

secara inferensial untuk menganalisa 
dan mengoptimalkan desain itu sendiri, 
memperoleh model matematis kinerja 
bangunan yang terinci untuk konsumsi 
energi atau kinerja pemanasan/penca-
hayaan, menyarikan instruksi-instruksi 
kontrol untuk pembuatan komponen-
komponen bangunan, mengoordinasikan 
interaksi sistem-sistem tutupan, struktur 
dan mekanis, atau membentuk dasar 
suatu strategi pengurutan konstruksi 
untuk kontraktor. Sementara industri 
bangunan berjuang dalam dasawarsa 
 

pertama abad ke-21 untuk peningkatan 
efisiensi, profitabilitas dan tanggung 
jawab lingkungan, industri tersebut 
beralih ke perangkat building information 
modelling (BIM) untuk mengatasi 
kebutuhan ini dalam mendukung 
suatu agenda pengembangan desain.” | 
Bernstein, P.G. (2010)

102_ Nilai dapat, misalnya, dievaluasi dalam 
hal daya tarik tambahan untuk seorang 
calon pembeli, dampak yang dirasakan 
pada merek perusahaan seorang penyewa 
atau perkiraan peningkatan dalam 
produktivitas penghuni.

Proses desain mendapat sedikit perhatian di Asia meskipun ada bukti bahwa 
urutan keputusan yang dibuat pada proses perencanaan dan kolaborasi berbagai 
pemangku kepentingan dapat sangat mempengaruhi hasil. Proses telah sering 
diperdebatkan menjadi salah satu pertimbangan paling penting dalam mengejar 
tujuan-tujuan berkelanjutan di sektor bangunan.97

The Integrated Design Process (idp) dipandang sebagai suatu kerja metodologis 
untuk memperbaiki kultur paham jangka pendek dan fragmentasi98 yang berlaku, 
yaitu dengan mendorong “pertukaran kolaboratif pada proses desain dan secara 
aktif mengaburkan batasan-batasan disiplin ilmu tradisional”.99

97_ Program Lingkungan Hidup Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. (2007)

98_ “Desain terpadu adalah suatu prosedur 
yang mempertimbangkan dan mengopti-
malkan bangunan sebagai sebuah sistem 
menyeluruh, termasuk peralatan teknis 
dan lingkungannya dan untuk sepanjang 
rentang hidupnya. Hal ini dapat dicapai 
bila semua pelaku proyek tersebut bekerja 
sama di seluruh disiplin ilmu dan menye-
tujui keputusan yang berjangkauan luas 
bersama-sama sejak awal. Integrated 
design process menekankan perulangan 
konsep-konsep desain terlebih dahulu 
dalam proses tersebut oleh sebuah tim 
 

pakar yang terkoordinasi.” | Lohnert, G., 
Dalkowski, A. & Sutter, W. (2003)

99_ Cole, R.J. (2012b)

Beberapa proyek di Asia mulai mencari suatu tatanan integrasi yang lebih tinggi 
dengan menerapkan idp, mencari sinergi, simpal-simpal tertutup dan efek 
berganda. Simpal air Resor Evason,100 misalnya, mendaur ulang air limbah lewat 
kolam-kolam terbuka yang menciptakan suatu ekoklimat yang lebih sejuk dan 
menawarkan sebuah lanskap menarik bagi para tamunya. Kolam-kolam ini juga 
mengisi ulang muka air tanah dan mendukung kehidupan tumbuhan dan burung. 
Sebuah intervensi tunggal, yang dimulai sebagai suatu cara mengelola air limbah, 
menawarkan imbal terkait kesehatan, keterikatan dan ekologi.

Di tempat lain, pencarian akan integrasi semakin didukung oleh perangkat 
lunak pemodelan performa. Ada suatu pengayaan perangkat komputasi yang 
menawarkan visualisasi dan diagnosis, yang membantu intuisi seorang pende-
sain. Perangkat-perangkat ini memungkinkan suatu diskusi mengenai performa 
lebih awal dalam proses desain yang membuat performa itu sendiri lebih mudah 
diakses dan dipahami dengan lebih baik. Building Information Modelling (bim) 
adalah contoh sebuah perangkat yang memungkinkan berbagai pemangku 
kepentingan bekerja dalam sebuah rencana kerja virtual tunggal. Sebuah 
model bim memungkinkan performa dipahami dalam sejumlah cara baru yang 
menyederhanakan perhitungan-perhitungan melelahkan yang diperlukan untuk 
memperkirakan hasil.101

Untuk suatu penyelarasan proses menuju integrasi, tiga perubahan diperlukan:

1. Performa harus dipandang sebagai sesuatu yang berlanjut lama setelah 
proyek selesai. Batas waktu seharusnya tidak kurang dari usia bangunan 
yang diperkirakan. 

2. Performa harus digambarkan sebagai sesuatu yang lebih dari keuntungan 
ekonomi; performa harus merangkul agenda sosial dan ekologi yang khas 
bagi suatu tempat dan terkait dengan prinsip-prinsip kesehatan, keteri-
katan dan ekologi. Dalam beberapa kasus, hal-hal ini ini dapat diberikan 
suatu nilai moneter.102 Tetapi nilai harus didefinisikan secara luas sebagai 
sesuatu yang berarti bagi para pengguna sebuah bangunan dan masyarakat 
pada umumnya. Penting untuk mengartikulasikan secara gamblang tujuan-
tujuan yang kurang nyata tetapi penting pada proses desain. 

3. Sebuah papan instrumen metrika sebaiknya diandalkan baik untuk menje-
laskan indikator kuantitatif maupun kualitatif dari kinerja. Sebuah target 
untuk pencahayaan hemat energi, misalnya, dapat ditetapkan bersama 

    INTEGRASI

  PROSES
PENYELERASAN
    MENUJU
    PRESTASI
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dengan target untuk kepuasaan penghuni dengan lingkungan dalam 
ruangnya. Penjajaran ini memungkinkan proses desain menjadi suatu 
tindakan kalibrasi di mana kebutuhan pada satu metrika diseimbangkan 
dengan yang lain. Metrika-metrika yang disesuaikan dengan sebuah proyek 
akan tergantung pada di mana proyek tersebut berada dan apa tujuannya 
sepanjang hidupnya.

THE INTEGRATED DESIGN PROCESS DIPANDANG 
SEBAGAI SUATU KERANGKA KERJA METODOLOGIS 
UNTUK MEMPERBAIKI KULTUR PAHAM JANGKA PENDEK 
DAN FRAGMENTASI YANG BERLAKU. HAL INI DILAKUKAN 
DENGAN MENDORONG “PERTUKARAN KOLABORATIF 
PADA PROSES DESAIN DAN SECARA AKTIF MENGABURKAN 
BATASAN-BATASAN DISIPLIN ILMU TRADISIONAL.”.
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Fitur air pada 
panggung apung

Fitur air pada 
gerbang depan

Kolam renang 
alam

Kolam lili

2007 Bangi,   Gedung Green Energy Office
 Malaysia   Melintasi batas-batas disiplin

Green Energy Office (geo) mengikuti jejak 
gedung Low Energy Office (leo), proyek 
sebelumnya yang berupaya mendorong 
penerapan praktik-praktik hemat energi 
dalam bangunan-bangunan di Malaysia. 
Gedung leo adalah yang pertama mengon-
sumsi kurang dari 100 kWh/m²/tahun, suatu 
ambang batas yang signifikan bagi gedung 
perkantoran berpendingin udara. Untuk 
meningkatkannya, proses desain geo dikaji 
ulang. Semua konsultan dan pemangku 
kepentingan dilibatkan sebelum dimulainya 
tahap desain sketsa. Bentuk bangunan 
tersebut – pertimbangan awal geometri 
dan orientasinya – dipandang sebagai 

strategi paling efektif untuk mengurangi 
kebutuhan energi. Profil bangunan yang 
dijejak dilahirkan sebagai respons langsung 
terhadap sudut-sudut matahari di Malaysia. 
Hal ini membawa kepada desain fasad yang 
terus ternaungi. Dengan panas matahari 
yang terkontrol, sebuah sistem pendingin 
inovatif dirancang untuk interiornya. Pelat 
strukturalnya didinginkan dengan air yang 
didinginkan. Pendinginan cahaya yang dihasil-
kan dikombinasikan dengan pendinginan 
ruang konvensional untuk memberikan 
kenyamanan termal dengan biaya energi yang 
jauh lebih rendah. Risiko dari sistem ini adalah 
pembentukan kondensasi pada pelat yang 

didinginkan. Kesuksesan berarti mendapat-
kan konsultan perencana (yang bertang-
gung jawab untuk pelat), insinyur mesin 
(yang bertanggung jawab untuk teknologi 
pendinginan) dan arsitek (yang bertanggung 
jawab untuk kekedapan udara dari selubung 
bangunan) agar dapat bekerja dengan cara 
yang integratif yang menghilangkan risiko 
kegagalan. Bangunan tersebut mencatatkan 
suatu indeks konsumsi 64 kWh/m²/tahun, 
salah satu yang terendah untuk sebuah 
bangunan yang berpendingin udara penuh di 
Asia Tenggara.

2012 Singapura   Two Astrid Hill
    Simpal dan sistem sumber daya

Pemilik dari pengembangan permukiman ini 
berusaha mendefinisikan kehidupan beretika 
bagi keluarganya melalui rumah multige-
nerasi baru ini yang dibangun untuk beberapa 
generasi terakhir. Menghijaukan dimulai 
dengan perumusan suatu ringkasan performa 
yang berupaya, pertama, menerjemahkan 
visinya bagi sasaran-sasaran khusus untuk 
rumah yang baru dan, kedua, untuk mengkaji 
peluang dari tapak dan konteks. Tolok ukur 
untuk pola konsumsi di Singapura dikumpul-
kan; ekoklimat dari tapak dibukukan. Sketsa 
awal berfokus pada potensi kenyamanan 
pasif dan memanfaatkan energi, air dan 
bahan yang tersedia di tapak. Proses 

desain-konstruksi yang mengikutinya diberi 
penekanan oleh serangkaian charrettes (sesi 
perencanaan intensif di mana para pemangku 
kepentingan bekerja sama tentang suatu visi 
pembangunan) desain, di mana seluruh tim 
proyek bertemu untuk meninjau strategi dan 
sasaran. Integrasi adalah inti dari diskusi-
diskusi ini. Ini berarti mencari sinergi antara 
arsitektur, sistem mekanis dan lanskap. Air 
hujan, misalnya, akan dikumpulkan untuk 
memenuhi kebutuhan air yang muncul dari 
irigasi lanskap, pengisian kolam renang dan 
pengguyuran toilet. Sistem penyimpanan air 
ini terdiri dari beberapa fitur air yang memben-
tuk sebuah ekosistem di mana tumbuhan 

baru dan yang sudah ada akan menarik kupu-
kupu dan burung. Penataan lingkungannya, 
yang mencakup hingga fasad dan atap 
bangunan, diharapkan akan meningkatkan 
ekoklimat dengan membuat tapak tersebut 
lebih sejuk, penyimpanan panas berkurang, 
yang memungkinkan bangunan terbuka 
untuk angin dan cahaya matahari. Untuk 
menilai hasil-hasil ini, tim desain bergantung 
pada perangkat pemodelan performa.

1 Kaca jendela loteng meleng-
kung untuk menghasilkan 
tenaga listrik

2 Jalan masuk cahaya matahari 
ditingkatkan dengan rak-rak 
cahaya

3 Bagian dalam atrium
4 Pelat-pelat beton di atas 

ruang-ruang kerja didinginkan 
untuk mengurangi ketergan-
tungan pada sistem pendingin 
udara konvensional

1

3

2 5

6 8

7

4

Bawah tanah/melalui bangunan

Tangki air (35 m³)

5 Maket arsitektur yang 
menampilkan bagian luar 
bangunan

6 Pemodelan kinerja yang 
menunjukkan penyebaran 
cahaya matahari di lantai 
bawah

7 Pemodelan kinerja yang 
menunjukkan paparan cahaya 
matahari pada selubung 
bangunan

8 Perpaduan dari lanskap, air 
dan bangunan

Beranda

Kamar Tidur Tamu

Kamar Tidur Utama

Lobi Masuk

Garasi

Beranda

Kamar Tidur

Beranda

Kamar Tidur

Ruang Keluarga

Ruang Olahraga

Pilates
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2014 Shanghai,   Shanghai Tower
 Republik Rakyat Cina  Building information modelling

Shanghai Tower adalah salah satu generasi 
baru dari bangunan-bangunan tinggi yang 
menampilkan bentuknya yang rumit dan 
hipertinggi sebagai suatu respons gamblang 
terhadap iklim dan energi. Geometri mena-
ranya yang berspiral diharapkan mampu 
mengurangi beban angin sebesar 24% dan 
membantu pengumpulan air hujan. Turbin-
turbin poros vertikal yang terletak di dekat 
puncak menara akan menghasilkan sekitar 
350.000 kWh energi per tahun. Pentingnya 
beban angin dan potensi untuk energi angin 
terkait dengan tinggi dan ukuran bangunan 
tersebut; tinggi sekitar 632 m, yang terdiri 
dari 128 lantai dengan total luas lantai 

380.000 m². Untuk membagi skala besar ini, 
menaranya terlahir sebagai sembilan bangun-
an berbentuk silinder yang ditumpuk secara 
vertikal, yang dibungkus dalam sebuah fasad 
berlapis ganda. Setiap segmen menara memi-
liki atriumnya sendiri dengan taman-taman 
langit yang menawarkan ruang komunitas 
dan komersial. Untuk membuat prosesnya 
lebih cepat dan lebih murah, perangkat lunak 
bim digunakan. Respons bangunannya terha-
dap angin, misalnya, dapat mudah dipahami 
dalam hal penghematan bahan; 25% lebih 
sedikit penggunaan baja struktural dan 14% 
lebih sedikit penggunaan kaca dibandingkan 
sebuah bangunan persegi konvensional 

dengan luas sama. Perangkat ini menawar-
kan suatu perkiraan tentang panenan energi 
dari teknologi terbarukan sehingga tim dapat 
langsung bekerja untuk mengintegrasikan 
solusi dan memenuhi target tertentu. Dengan 
memungkinkan pengurangan kebutuhan 
sejumlah bagian yang disesuaikan, bim yang 
berlaku menurunkan biaya dan jejak karbon. 
Akhirnya, dengan bim yang terhubung 
dengan struktur kredit leed, tim tersebut – 
yang terdiri dari banyak pakar dari seluruh 
penjuru dunia – dapat secara bersamaan 
melacak ambisi mereka akan sertifikasi.

9 Detail fasad
10 Tampak luar 
11 Fasad dan struktur
12 Pilihan bentuk
13 Shanghai Tower yang sedang 

dibangun
14 Pendekatan terpadu membuat 

penggunaan baja dalam proses 
konstruksi berkurang 25%

10

13 14

9 11 12
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Pertanyaan yang ditanyakan di sini – bagaimana arsitektur Hijau dapat beralih 
menjadi keberlanjutan – dimulai dengan cabang-cabang pertanyaan mengenai 
Menghijaukan di Asia yang mengarah ke sebuah diskusi tentang batas-batas  
sistem. Ditemukan bahwa Menghijaukan, sebagaimana adanya, tidak menantang 
batas-batas Ruang, Waktu dan Pertukaran yang membingkai cara bangunan 
didesain dan dinilai oleh sektor bangunan. Hal ini menyebabkan suatu langkah 
perubahan yang lebih lambat dari yang seharusnya atau yang bermakna bagi 
Asia. Kerangka kerja saat ini, yang diwakili oleh perangkat penilaian, tidak cukup 
untuk mengangkat keragaman daerah, variasi iklim, kekayaan, budaya dan 
ekologinya.

Enam prinsip desain berkelanjutan disarikan dari perkembangan-perkembangan 
baru-baru ini yang sedang melangkah keluar dari bayang-bayang perangkat 
penilaian. Berbeda dengan nomenklatur perangkat penilaian, prinsip-prinsip ini – 
dan kata-kata yang menggambarkannya – adalah inklusif dan tidak mengkotak-
kotakkan pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan diajukan mengenai proses 
perencanaan yang dapat dimasukkan ke perkembangan apapun di Asia. Manfaat 
sebagai sebuah tujuan, misalnya, dapat diterapkan untuk bangunan dengan 
ketergantungan teknologi rendah, juga bangunan yang memiliki ketergan-
tungan tinggi terhadap sistem elekromekanis. Kesehatan berlaku bagi penghuni 
bangunan yang makmur, juga yang tidak. Keterikatan dan ekologi penting baik 
di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Pendampingan dan integrasi meresep-
kan aturan-aturan keterlibatan yang berlaku untuk segala jenis bangunan, di 
manapun di Asia.

Dalam prinsip-prinsip yang dikemukakan, Hijau dan berkelanjutan didapati 
berbeda dalam tiga hal:

Bagian-bagian versus keseluruhan
 Sebuah bangunan Hijau merupakan suatu agregat dari teknologi dan 
strategi yang mengurangi dampak lingkungan melalui peningkatan performa 
yang sistemik dan bertahap, yang sebagian besar berada dalam batas-batas fisik 
tapak dan bangunan. Untuk mendesain secara berkelanjutan adalah dengan 
melihat bangunan yang terlekat di dalam suatu sistem pertukaran yang lebih 
luas pada skala lingkungan dan kota, yang meliputi pertimbangan-pertimbangan 
sosial dan ekologis dari tempat. Dalam memanfaatkan pertukaran tersebut, 
desain berkelanjutan berupaya menutup penyimpangan dan memulihkan arus, 
menciptakan sinergi dan menciptakan efek berganda.

Kepastian versus risiko
 Penghijauan mencari kepastian hasil dan risiko yang dapat dihitung 
untuk keuntungan jangka pendek. Hal ini menciptakan suatu bias bagi solusi 
yang bersifat teknologi dan terukur. Keberlanjutan merupakan sebuah perspektif 
jangka panjang; sementara masalah jangka pendek dapat diatasi dalam perjalan-
annya, keberlanjutan pada akhirnya berupaya mengatasi baik ketidakpastian 
maupun hal yang bersifat kualitatif tersebut. Dalam memetakan pertukaran 
terkait kehidupan sebuah bangunan – seberapapun tidak akuratnya hal ini – tim 
desain mulai mengajukan sejumlah pertanyaan. Desain menjadi suatu cara untuk 
merumuskan strategi yang membuat sebuah bangunan menjadi lebih tahan 
lama dan lebih mampu beradaptasi.

  DARI HIJAU
  MENUJU
KEBERLANJUTAN
MEMPERHATIKAN
    CELAH 
    PERBEDAAN
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Kebutuhan versus keinginan
 Menghijaukan berarti peduli dengan efisiensi sistem yang memberi-
kan apa yang diasumsikan oleh penghuni sebagai sesuatu yang dibutuhkan 
atau diinginkan untuk kesejahteraan mereka. Desain berkelanjutan memandang 
penghuni sebagai seorang agen aktif dalam bursa pengguna bangunan yang 
kebutuhan dan keinginannya dinegoisasikan. Tujuannya di sini adalah kese-
hatan yang mencakup respons fisiologis, psikologis dan emosional pengguna. 
Desain berkelanjutan menciptakan peluang bagi para penghuninya untuk 
terhubung dengan masyarakat dan alam, dan untuk mengadopsi pola hidup 
berkelanjutan.

Akan seperti apakah bangunan berkelanjutan di Asia? Belum ada jawaban pasti. 
Ini mungkin karena penataan kembali dari Hijau ke berkelanjutan baru saja 
dimulai. Beberapa proyek yang disajikan dalam buku ini melakukan beberapa hal 
dengan baik, namun tak ada yang melakukan semuanya. Ada juga, dalam contoh 
ini, dua konsep yang tampak berbeda dari apa yang dimaksud dengan berkelan-
jutan: ekologis dan teknologis.103

Keberlanjutan ekologis adalah sebuah perspektif biosentris di mana suatu 
pembangunan dipandang dalam hubungannya dengan alam, ekologi yang 
dinamis namun terbatas, yang berada dalam suatu keadaan seimbang. Hal ini 
diterjemahkan menjadi pertimbangan yang hati-hati tentang bagaimana sebuah 
proyek dintegrasikan ke dalam sistem yang lebih luas, tempat di mana proyek 
tersebut dihuni, apa dan berapa banyak yang dikonsumsi, dan apa dampaknya 
bagi umat manusia dan alam.

Keberlanjutan teknologis berargumen bahwa bangunan sebaiknya dirancang 
untuk bekerja lebih cerdas dan lebih keras. Teknologi perlu mengejar atau, 
sebagaimana mungkin terjadi, kita perlu mengejar dengan apa yang tersedia. 
Teknologi surya saat ini, misalnya, dapat memenuhi kebutuhan energi Bumi 
berkali-kali lipat. Para pemimpin yang menerapkan, seperti Jerman, belum tentu 
adalah mereka dengan sistem paling bersinar atau lebih canggih. Sebaliknya, 
mereka adalah orang-orang yang memiliki kemauan politik dan pandangan fiskal 
ke depan.104

Pendekatan terhadap desain berkelanjutan ini secara tersirat mengungkapkan 
bahwa jika teknologi dimanfaatkan secara layak, maka kita mungkin tidak perlu 
mengubah gaya hidup atau mengkompromikan kenyamanan.

Kedua pendekatan ini tampaknya berakar di Asia dengan beberapa proyek 
mengacu ke yang satu lebih dari yang lain. Pembangunan yang ditampilkan 
dalam halaman-halaman berikutnya menyajikan dikotomi ekologis-teknologis 
dalam tindakan.

Sebagai contoh dari sudut pandang teknologi, Kantor Pusat Komisi Energi 
Malaysia melaporkan indeks efisiensi energi sebesar 58 kWh/m²/tahun. Apa 
yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa bangunan ini 80% didinginkan 
secara mekanis, tidak berbeda dari gedung-gedung perkantoran konvensional 
di Malaysia yang mengkonsumsi empat kali lipat energi. Penggunaan sumber 
daya yang lebih cerdas oleh Komisi Energi tersebut dimungkinkan dengan inovasi 
teknologi.

Green School di Indonesia mengambil langkah berlawanan. Struktur bambunya, 
yang ditempatkan dalam lanskap Bali, menantang penggunanya memandang 
diri mereka dalam hubungannya dengan alam. Teknologi berperan sedikit dalam 
dialektika ini. Dengan melibatkan tapak dan iklim secara produktif, pertanyaan 
dari sekolah ini adalah bagaimana sebaiknya kita harus hidup. Proyek ini merupa-
kan teladan dari paradigma ekologis.

Ada juga yang mendukung keduanya. The Met di Bangkok, Thailand, misalnya, 
menawarkan setiap penghuninya opsi untuk menyalakan pendingin udara. Para 
arsiteknya juga berusaha keras merancang bangunan untuk ventilasi alami. 
Sekitar setengah dari penghuninya mengatakan mereka bergantung pada pendi-
ngin udara, sementara sisanya mengatakan mereka menikmati pendinginan 
alami. Secara signifikan, hal ini lebih baik daripada menara-menara hunian serupa 
di Bangkok, yang banyak bergantung sepenuhnya pada pendingin udara hampir 
sepanjang waktu. Bagaimana penghuni The Met berperilaku di masa depan akan 
bergantung pada tantangan-tantangan ekonomi dan ekologi yang akan mereka 
hadapi. Bangunan tersebut berperan memberi mereka opsi untuk beradaptasi.

Dalam beberapa dasawarsa mendatang, kedua himpunan pemikiran berkelan-
jutan akan sangat berarti. Sementara Asia berurbanisasi, akan ada kebutuhan 
yang lebih besar akan inovasi teknologi dan manfaat. Sementara kota-kota 
memadat dan berkembang, akan ada panggilan akan pendekatan ekologis yang 
dapat memperbaiki dan memulihkan sistem alam. Sementara dampak peru-
bahan iklim dirasakan, akan menjadi penting bahwa bangunan dirancang untuk 
ketahanan dan adaptasi.

103_ Orr, D.W. (1992)
104_ National Geographic Society. 

(2009, September)
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Yang terburuk yang dapat terjadi sekarang adalah bila bangunan-bangunan 
terus dirancang dengan cara-cara yang seolah-olah tidak peduli akan apa yang 
akan terjadi.

PROYEK-PROYEK
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ALILA VILLAS 
ULUWATU
BALI,
INDONESIA

1_ Termasuk dinding, kebun, lebuh pejalan, 
sirkulasi, dek kolam renang dan area 
beraspal

Lokasi
8,84593° S
115,15167° E

Waktu penyelesaian
Juni 2009

Biaya
US$60.000.000

Ukuran
Hingga 2 lantai

Total luas lantai
26.595 m²

Luas area terbangun1

58.635 m²

Luas tapak
144.642 m²

Koefisien dasar bangunan
40,5%

Tipe
Perhotelan

Program
50 kamar
35 vila untuk tempat tinggal
2 restoran
Spa
Ruang olahraga
Paviliun yoga

Tingkat hunian
138 tamu
277 staf

Jam operasional
8.760/tahun

Jalan Belimbing Sari
Banjar Tambiyak
Desa Pecatu 80364
Bali, Indonesia

Bali, Indonesia

Alila Villas Uluwatu

 8.84593° S
 115.15167° E





Alila Villas Uluwatu (avu) berlokasi di pantai 
selatan Bali yang berhadapan dengan suatu 
lanskap tebing batu kapur. Para pesaingnya di 
pulau tersebut umumnya dirancang dengan 
pepohonan yang rimbun, dengan bentuk 
bangunan yang dibuat menyerupai bangunan 
tradisional yang dikenal sebagai Bali style 
dan dipopulerkan pada tahun 1980an. Tradisi 
gaya dan landskap ini akan menjadi mahal 
di sebuah daerah yang semigersang seperti 
Uluwatu, di mana banyak air akan dibutuhkan 
untuk menjaga penampilan. Mendobrak 
norma-norma ini mungkin telah memakan 
biaya juga. Yang dipertaruhkan adalah 
harapan wisatawan yang datang ke Bali untuk 
merasakan perpaduan desain dan gaya hidup 
khasnya.

Pemikiran kembali tentang apakah 
tropis itu dimulai pada tahap desain dengan 
suatu respons khusus tapak terhadap iklim 
dan topografi. Atap resor yang datar dan 
volumenya yang ortogonal menciptakan 
jalur untuk angin, cahaya dan pemandangan. 
Dindingnya yang tebal menawarkan insulasi 
dan peneduh. Di sebuah resor konvensional, 
ketika tamu menyalakan pendingin udara, 
dinding-dinding kayunya yang ringan dan atap 
jeraminya tidak mampu mempertahankan 
kesejukannya. Di avu, penghubung antara 
ruang dalam dan luar disesuaikan dengan 
massa, permeabilitas dan kekedapan udara. 
Vila-vilanya bekerja sangat seimbang baik 
dengan ventilasi alami maupun pendingin 
udara.

Resor ini juga mengembangkan 
gagasan taman Bali yang mengawinkan 
estetika lanskap formal dengan kepedulian 
terhadap ekologi. Proses desainnya dimulai 
dengan suatu pemetaan flora dan fauna yang 
ada, kontur geografis dan aliran air hujan yang 
semuanya mempengaruhi tata letak akhir 
tapak.

Ada dua asumsi tentang arsitektur resor 
yang dihadapi oleh avu. Pertama, bahwa 
resor harus memenuhi sebuah mantra gaya. 
Kedua, bahwa sebuah resor sebaiknya selalu 
terlihat sama seperti saat pertama kali dibuka: 
dalam suatu keadaan yang tetap sempurna. 
Beberapa tahun setelah beroperasi, biasanya 
timbul patina karena faktor cuaca pada 
dinding-dindingnya. Beberapa tamu tidak 
menyadari hal ini yang tampaknya terlewat 
dari pandangan mata, tetapi lebih banyak lagi 
tamu yang dilaporkan kembali untuk kun-
jungan kedua atau ketiga. Dan ketika cukup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
banyak yang kembali, ini membuktikan 
adanya kesetiaan terhadap merek. Hubungan 
antara etika pada tahap desain dengan 
keuntungan di masa depan ini adalah yang 
membuat avu menjadi pengubah permainan. 
Sejak dibuka, avu telah dipuji oleh dunia 
profesi desain dan media internasional yang 
semuanya berbicara tentang penerapan dan 
pengintegrasian strategi-strategi ekologi 
yang awalnya tercerai-berai. Pertaruhan yang 
berbeda tetapi bertanggung jawab tersebut 
tampaknya telah terbayar.

Rencana tapak dan 
potongannya
Pemandangan laut yang 
tak terhalangi di atas 
bubungan atap vila
Atap datar vila dengan 
insulasi batu lava

 1

 2–3

 4–5

1 4 5

3

2
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Kesejahteraan
Arsitektur dan alam

Palet material bangunan terdiri dari batu pasir, 
batu kapur, batu lava, bambu dan kayu besi 
yang semuanya berhubungan dengan alam 
dan daerah sekitarnya. Hal ini berlanjut di 
luar ruangan dengan kerikil dan dinding batu, 
saluran air dan kolam yang diisi batu-batuan 
dan tanaman hijau yang membentang hingga 
atap dan permukaan-permukaan vertikal. 
Ketergantungan pada hal-hal alami berperan 
pada bagaimana kesejahteraan dijadikan 
dasar di sini.

Tuntutan akan kesejahteraan juga 
terlihat dalam permainan bayangan dan 
cahaya alami. Kulit bangunan menjadi sebuah 
penyaring iklim dengan atap gantung yang 
menjorok ke dalam dan fasad berlubang. 
Jalan penghubung sirkulasi adalah arkade 
berventilasi yang terhubung dengan 
halaman-halaman dalam berpagar tembok 
yang terbuka. Dinding-dinding berwarna 

terang memperkuat cahaya matahari. Pola 
bayangannya ada di mana-mana – lobi, 
rumah-rumah kecil, bagian dalam restoran – 
yang dihasilkan dari sejumlah tabir surya yang 
dirancang dengan cerdik, yang terus mene-
kankan hubungan antara dalam dan luar.

Bahan-bahan alami dalam 
bangunan dan lanskap
Cahaya matahari dan 
bayangan yang mewakili 
konektivitas dengan alam
Potongan melalui pondok 
dan kolam renang
Halaman berpagar tembok 
dengan pemandangan 
langit
Tanaman hijau yang
terintegrasi bangunan

 6–7

 8–9

 10

 11

 12–13

6 8

10

12

9

7 11

13

75%
DARI TOTAL LUAS LANTAI DIRANCANG 
UNTUK VENTILASI ALAMI

85%
DARI TOTAL LUAS LANTAI DIDESAIN 
UNTUK PENCAHAYAAN ALAMI



122

Kesejahteraan
Iklim dan kenyamanan

Sebuah vila tamu di avu dirancang sebagai 
suatu perpaduan antara ruang dalam dan 
luar. Halaman depannya menghadap ke laut 
dan dipisahkan dari halaman belakang oleh 
beberapa lapis ruang hidup. Hal ini membuat 
vila tersebut, berdasarkan volumenya, 
menjadi suatu penghubung bagi udara dan 
cahaya. Ketika partisi-partisi ditutup, pendi-
ngin ruangan dapat dinyalakan di ruang-ruang 
hidup. Ketika partisi-partisi dibiarkan terbuka. 
udara bergerak dari depan ke belakang 
dengan sedikit gangguan dan guncangan.

Baik halaman depan atau belakang 
memiliki elemen air dan tanaman yang 
menyesuaikan suhu lingkungan. Pengaturan 
ruang dan kulit bangunan ini menghasilkan 
kondisi dalam ruangan yang naik hingga 2°C 
lebih dingin daripada suhu udara di halaman 
depan.2 Kecepatan udara di dalam ruangan 

dapat mencapai hingga 0,5 m/d. Terdapat 
pendistribusian cahaya yang merata dengan 
rata-rata faktor cahaya 0,5.

Vila tersebut bergantung pada massa 
termal selubungnya – dinding bata dan pelat 
beton – untuk menciptakan suatu penyangga 
tambahan bagi panasnya udara tropis. Atap-
atapnya tertutup batu lava yang bertindak 
sebagai insulasi dan suatu media tumbuh 
bagi tanaman yang mengurangi peningkatan 
panas dan transmisi termal. Suhu permukaan 
dinding bagian dalam dan langit-langitnya 
jarang naik di atas 28°C terlepas dari fluktuasi 
di luar ruangan, bukti bahwa fase termal dan 
insulasinya bekerja dengan baik. Perbedaan 
antara permukaan dan temperatur udara 
menghasilkan suatu ukuran pendingin radian 
yang setara dengan suatu penurunan dalam 
temperatur operatif yang lumayan.

Penerimaan tamu terhadap moda 
pasif dilaporkan tinggi. Konsumsi di avu 
yang berada di bawah rata-rata sebagian 
mencerminkan suatu ketergantungan 
pada sistem elektromekanis yang rendah. 
Dengan 179,5 kWh/tamu per malam, avu 
menghemat energi 28% lebih tinggi daripada 
properti-properti sejenis dalam sebuah iklim 
yang serupa.3

2_ Sze, T.Y. (2011) 3_ EarthCheck. (2010)

Aksonometri vila tamu 
yang dibongkar
Halaman depan vila 
dengan kolam renang dan 
pondok
Pengukuran suhu bohlam 
kering, kecepatan udara 
dan pencahayaan
Masuknya dan distribusi 
cahaya matahari di dalam 
vila

 14

 15–16

 17

 18–20

14 16

2019

15

Intensitas
cahaya
(lux)

Suhu udara
(°C)

Pondok Lapangan airKolam renang Ruang duduk

Pondok Lapangan airKolam renang Ruang duduk

Kecepatan udara
(m/d)

0700
1000
1300
1600
1900

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

30

29

28

27

26

25

pkl

17

18

Sumber: Sze, T.Y. (2011)
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Manfaat
Hidrologi tapak dan pemakaian ulang air

Sejak awal, air, sebagai suatu sumber daya, 
dipertimbangkan dalam proses desain. 
Tim tersebut, sadar akan potensinya untuk 
tangkapan dan pemakaian ulang, juga 
berupaya mempertahankan hubungannya 
dengan ekologi. Pengisian ulang secara cepat, 
misalnya, terjadi di tangki peresapan, parit, 
dan taman resapan. Hanya tanaman yang 
cocok untuk iklim kering  digunakan sehingga 
mengurangi kebutuhan untuk irigasi. Kolam 
renang diisi dengan air laut; tidak bergantung 
pada klorin.

Aliran air hujan dan air limbah yang 
dapat didaur ulang tanpa proses purifikasi di 
tapak diintegrasikan ke dalam suatu peng-
aturan fitur air yang formal. Suatu jaringan 
saluran dan kolam penyimpan mengalir dari 
titik tinggi ke rendah dari tapak tersebut, yang 
mengalir sepanjang jalan yang menghubung-
kan vila ke fasilitas resor. Penggabungan aliran 

hidrologi dan koridor pergerakan dipandang 
sebagai suatu cara untuk meningkatkan 
kesadaran tamu. Jaringan permukaan tanah 
untuk penangkapan, pembersihan dan 
penyimpanan air hujan terhubung dengan 
suatu sistem bawah tanah yang terdiri dari 
peralatan penyaringan dan tangki penyim-
panan, di mana seluruh air limbah dari 
pancuran mandi dan wastafel tamu akhirnya 
didaur ulang. Selokan juga ditangani di tapak; 
semua air dari sini ditambahkan ke sistem air 
limbah yang dapat didaur ulang tanpa purifi-
kasi. Air limbah yang sudah diolah digunakan 
untuk irigasi tapak dan pembilasan toilet.

Diagram manajemen air
Jeram air dan kolam 
resapan
Pengolahan air limbah 
yang dapat didaur ulang 
tanpa purifikasi
Diagram konservasi air

 21
 22–23

 24

 25

22 23

21

24

25

  Atap-atap hijau menyerap air hujan
  Pancuran-pancuran mengurangi tekanan air dari dinding  
  penahan dan mengalirkan air ke lubang-lubang resapan 
  air dan taman-taman hujan
  Lubang-lubang resapan air berisi batu vulkanis  
  menghalangi limpasan dari permukaan melalui tapak
  Pelestarian ekosistem satwa liar di sekitar tapak melalui  
  perlindungan dan konservasi sabuk-sabuk keragaman  
  hayati

  Air hujan dan air limbah yang dapat didaur ulang tanpa  
  purifikasi dianginkan melalui riam-riam batu lava yang  
  mengalir sepanjang tangga raksasa utama yang memben- 
  tuk fitur akses kunci dan tulang punggung pembangunan
  Seluruh permukaan lanskap berfungsi sebagai infrastruktur  
  untuk perembesan dan pengumpulan air hujan  melalui  
  lubang-lubang resapan air dan taman-taman hujan
  Tangki-tangki pengumpulan bawah tanah menyediakan  
  air untuk irigasi

  Air yang telah dianginkan akan dibersihkan lebih lanjut  
  dengan biofiltrasi di kolam-kolam ekologi  
  Tertundanya pelepasan kelebihan air yang disaring ke  
  sungai ditujukan untuk mencegah erosi bukit dan gang- 
  guan terhadap flora dan faunanya yang kaya

100%
DARI SELURUH AIR YANG DIGUNAKAN 
UNTUK IRIGASI DAN FITUR LANSKAP 
BERASAL DARI SUMBER-SUMBER YANG 
DIDAUR ULANG

39%
DARI SELURUH KEBUTUHAN AIR BERASAL 
DARI PENGUMPULAN AIR HUJAN ATAU 
PENDAURULANGAN AIR LIMBAH YANG 
DAPAT DIDAUR ULANG TANPA PROSES 
PURIFIKASI

20%
BERSUMBER DARI SUMUR-SUMUR 
DALAM DI TAPAK

SUATU TAMBAHAN

1 2 3 4

5 6 7 8 9

1 5 8

9
2

3 6

7
4

Pengaliran air untuk mendinginkan air limbah yang 
dapat di daur ulang tanpa purifikasi

Dinding buka karang/pagar hidup

Sengkedan sepanjang jalan dengan lubang-lubang 
resapan antara

Tangki-tangki pengumpulan

Kolam resapan ekologi A (diperbolehkan surut selama 
musim kemarau)

Taman rembesan dengan tanaman yang rimbun 
dan fitur air tempat mandi burung/taman hujan

Kolam resapan ekologi B (beroperasi dengan air limbah 
daur ulang di musim kemarau)
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Keterikatan
Material

Material di dalam resor-resor tropis kerap 
mencerminkan tempat dan keterampilan. 
Tim desain di avu menambahkan kriteria 
dampak lingkungan ke dalamnya. Palet 
material di sini merupakan suatu penjajaran 
dari yang kasar dan yang halus, yang hampir 
seluruhnya berasal dari lokasi proyek, Bali dan 
pulau Jawa di dekatnya. Selubung dinding 
bagian luar, misalnya, adalah batu kapur yang 
ditinggalkan oleh penggalian situs. Material 
ini dipasangkan di beberapa tempat dengan 
batu pasir dari Jawa. Batu lava Bali diletakkan 
pada atap dan dalam saluran-saluran hidrologi 
karena kualitas dan pencahayaan berporinya. 
Tiang-tiang telegraf dan bantalan-bantalan 
rel kereta api yang diselamatkan dari berbagai 
bagian Indonesia menyumbangkan kayu besi 
ulin yang digunakan dalam pintu dan tirai 
pondok, mebel dan lemari. Cap-cap batik yang 
tidak dipakai dari industri tekstil Indonesia 

menjadi tabir surya di salah satu restoran 
avu. Bambu dan kayu jati perkebunan 
digunakan di seluruh bangunan sebagai 
salutan akhir bagian dalam ruangan. Selama 
pembangunan, perhatian diberikan untuk 
memisahkan dan mendaur ulang limbah 
di tapak. Bahan kimia tidak digunakan untuk 
pencegahan rayap dan di seluruh tahap 
penggunaan kayu,  yang digunakan adalah 
bahan pengawet tidak beracun.

Peta sumber bahan 
bangunan
Bahan bangunan daur 
ulang dan bersumber lokal 
yang digunakan sebagai 
salutan akhir interior atau 
unsur-unsur lanskap

 26

27–33

26 28 29

30

32

31

33

27

  Batu hijau Sukabumi (Sukabumi, Jawa Barat)
  Batu candi hitam (Denpasar, Bali)
  Batu candi (Klaten, Jawa Tengah)
  Batu putih Jogya (Yogyakarta, Jawa Tengah)
  Batu lava (Tampaksiring, Bali)
  Manik-manik kuningan (Klungkung, Bali)
  Gagang pintu kuningan (Denpasar, Bali)
  Kaca hangat/seni kaca (Seminyak, Bali)
  Kayu ulin daur ulang (Semarang, Jawa Tengah)
  Jati daur ulang/perkebunan (Yogyakarta, Jawa Tengah)
  Plafon bambu  (Denpasar, Bali)
  Ubin semen poles (Denpasar, Bali)

22,4%
LIMBAH KONSTRUKSI YANG DIKIRIM KE 
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

LEBIH BAIK DARI RATA-RATA INDUSTRI

62%
DARI SELURUH LIMBAH PADAT YANG 
DIHASILKAN SELAMA PENGOPERASIAN 
DIDAUR ULANG, DIGUNAKAN KEMBALI 
ATAU DIBUAT KOMPOS

1
3

4 10

9

8
2 5 6
7 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Ekologi
Tapak dan lanskap

Pepohonan berukuran besar di tapak diiden-
tifikasi dan dipertahankan; yang tidak dapat 
dipertahankan dicangkok. Gali-dan-uruk 
kontur diminimalkan; lereng-lereng yang 
sudah ada pada akhirnya menggambarkan 
terasering vila. Hanya tanaman lokal yang 
dipilih. Supaya benar, tanaman disurvei dan 
didokumentasikan; spesimen dikirim ke Royal 
Botanic Garden di Kew, Inggris, untuk identi-
fikasi. Ini berarti bahwa tempat tersebut akan 
terus menarik hewan-hewan dan burung-
burung lokal. Repopulasi tempat tersebut, 
setelah selesainya konstruksi, sangatlah 
cepat. Di avu, ditemukan cukup banyak 
burung yang bersarang dan capung yang 
membuktikan adanya suatu ekosistem yang 
berkembang, yang meluas dari konsumen 
primer hingga tersier.

Ketergantungan terhadap spesies 
tanaman asli telah menghasilkan pengaruh 

siklis pada lanskap. Tanaman-tanaman 
yang dorman pada musim kemarau mulai 
berbunga saat hujan. Pemandangan 
bebatuan dari bubungan atap vila berubah 
kemudian menjadi teras-teras yang meng-
hijau. Siklus mekar-dan-layu yang berirama 
dalam lanskap ini hampir tidak pernah terlihat 
di resor-resor lainnya di Bali yang dikenal 
rimbun sepanjang tahun.

Diagram lanskap
Flora dan fauna lokal

 34
 35–37

35

37

36

34

  Hutan berjurang

  Jari-jari hutan jurang

  Perluasan penguatan hutan belukar alami

  Pangkalan spesimen  hutan berjurang

  Pangkalan tanaman lokal yang hijau sepanjang tahun

  Pangkalan tanaman lokal tunggal (Ceiba pentandra)

  Pangkalan tanaman lokal tunggal (Plumeria ‘Kemboja’ Kuning)

  Pagar hidup

  Taman atap

  Pangkalan tanaman lokal tunggal (Corypha utan)
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| Honourable Mention,
 10th SIA Architectural  
 Design Awards, kategori  
 arsitektur interior,  
 Singapore Institute of  
 Architects
| Pemenang, BCI Green  
 Leadership Award,
 kategori komersial,
 BCI Asia Construction  
 Information Pte Ltd
| Finalis, ULI Awards for  
 Excellence, Asia-Pacific  
 Urban Land Institute
| Finalis, 6th Annual  
 Hospitality Design Awards,
 kategori resor,  
 Majalah Desain Hospitality
| Pemenang Pertama, Earth- 
 Minded Awards, proyek- 
 proyek hospitalitas,  
 Majalah Desain Hospitality  
 dan the American Society  
 of Interior Designers
2009
| Pemenang, Best of Year  
 Awards, Hospitalitas,  
 kategori hotel-resor,  
 Majalah Interior Design
| Pemenang Medali Emas,  
 3rd LIAS Awards for  
 Excellence, Landscape  
 Industry Association  
 (Singapura)

| Pemenang, Green Good  
 Design Award, Chicago,
 Athenaeum: Museum of  
 Architecture and Design  
 dan the European Centre  
 for Architecture, Art,  
 Design and Urban Studies
2007
Penghargaan Terpuji, MIPIM
Architectural Review Future 
Project Awards, kategori 
eceran dan rekreasi, 
The Architectural Review

KINERJA4
Konsumsi energi tahunan
3.141 MWh
Produksi energi di tempat
(% dari total yang 
dikonsumsi)
Generator solar: 35,4%
Emisi gas rumah kaca
| 1.233 ton CO

²
e/tahun

| 161,6 kg CO
²
e/tamu per  

 malam
Intensitas energi
| 118 kWh/m²/tahun
| 179,5 kWh/tamu per  
 malam (28% lebih 
 rendah dari garis pangkal  
 EarthCheck5)

Konsumsi air tahunan6
150.772,6 m³
Intensitas air
5,49 m³/tamu per malam 

(12% lebih rendah dari garis 
pangkal EarthCheck)
Produksi air di tempat
(% dari total yang 
dikonsumsi)
| Pengumpulan air hujan:
 18%
| Pendaurulangan air limbah  
 yang dapat didaur ulang  
 tanpa purifikasi:
 21%
| Sumur dalam:
 30%

Material (konstruksi)
| 954 m³ kayu Ulin yang  
 didaur ulang
| 3.100 m³ batu lava lokal
| 54 m³ bambu
| Karya seninya terdiri  
 dari unsur-unsur alami  
 dan kerajinan asli dari  
 dalam Indonesia

Material (operasi)
| 62% limbah didaur ulang,  
 digunakan kembali dan  
 dijadikan kompos
| 100% air yang digunakan  
 untuk irigasi dan dalam  
 fitur lanskap berasal dari  
 sebuah sumber yang  
 didaur ulang
| 52% kertas yang  
 digunakan merupakan  
 kertas dengan ekolabel

| Sebagian besar produk  
 pembersihnya ramah  
 lingkungan (Ecolab)
| Perawatan semua kolam  
 renangnya menggunakan  
 garam (sebagai pengganti  
 klorin)
| 100% air panas diproduksi  
 menggunakan sebuah  
 pompa panas dengan  
 koefisien kinerja 4,8
| Limbah yang dikirim ke  
 tempat pembuangan 
 akhir adalah 0,005 m³/ 
 tamu per malam (22,4%  
 lebih rendah dari garis  
 pangkal EarthCheck)

Moda-moda kenyamanan7
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami):
 75% 
| Aktif (pendingin udara):  
 25%
Kenyamanan visual
| Pasif (pencahayaan  
 matahari):
 89%
| Aktif (pencahayaan listrik):
 11%

TIM PROYEK
Pengembang
Franky Tjahyadikarta,
PT Bukit Uluwatu Villa
Arsitek
WOHA 
Rekayasa mesin dan
listrik
PT Makesthi Enggal 
Engineering
Rekayasa sipil dan 
bangunan
| Worley Parsons Pte Ltd
| PT Atelier Enam Struktur
Konsultan desain ekologi 
berkelanjutan
Sustainable Built 
Environments
Konsultan pencahayaan
Lighting Planners Associates
Estimator
PT Kosprima Sarana 
Kuantitama
Konsultan lanskap
Cicada Pte Ltd
Kontraktor
PT Hutama Karya
Operator
Alila Hotels and Resorts

PEMASOK
Kolom baja
PT Ronasarana 
Batu
| Jogja stone
 Yogya Lestari

| Batu Candi
 UD Citra Candi 
| Batu Suka Bumi
 CV Alam Fajar 
| Batu lava
 UD Pada Dadi
Kayu daur ulang (Ulin)
CV Hijo Mas 
Blok kaca daur ulang
Deddy Shop 
Plafon bambu
| PT Hakersen Indonesia 
| CV Pande Kreasi 
| CV Zuma 
Kayu jati perkebunan/
daur ulang
CV Bhmi Cipta Mandiri 
Cat rendah VOC
Nippon Paint 
Ubin semen mengilap
CV Limas Jaya Nusantara
Teraso putih in-situ
CV Limas Jaya Nusantara
Cap batik
Para penjual di Pekalongan, 
Solo dan Yogyakarta 
Pompa hemat energi untuk 
pemanasan air
PT Dewata Vulcannindo 
Pemasok listrik lokal
PT Medco Power Indonesia 
Pemasok air lokal
Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM)

PENGHARGAAN
2011
| Pemenang, International  
 Architecture Award,
 Chicago Athenaeum:  
 Museum of Architecture  
 and Design dan the 
 European Centre for  
 Architecture, Art, Design  
 and Urban Studies
| Pemenang, RIBA  
 International Awards,  
 Royal Institute of British  
 Architects
| Finalis, ULI Awards for  
 Excellence, Asia-Pacific  
 Urban Land Institute
2010
| Pemenang, Good Design 
  Award, Chicago  
 Athenaeum: Museum of  
 Architecture and Design  
 dan the European Centre  
 for Architecture, Art,  
 Design and Urban Studies
| Penghargaan perunggu,  
 Design for Asia Award,  
 Hong Kong Design Centre
| Pemenang Perunggu, Asia 
  Pacific Interior Design  
 Awards, kategori ruang  
 hotel, Hong Kong Interior  
 Design Association
| Pemenang, Gold Key Award  
 for Excellence in Hospitality  
 Design, kategori desain  

 hotel terbaik, International  
 Hotel/Motel & Restaurant  
 Show
| Pemenang, World Holiday  
 Building of the Year,  
 kategori liburan, World  
 Architecture Festival
| National Commendation  
 for International  
 Architecture, Australian  
 Institute of Architects
| Pemenang, Best Aesthetics  
 Conception Award, Asia- 
 Pacific Interior Design  
 Biennial Awards, Asia- 
 Pacific Federation of  
 Architects/Interior  
 Designers
| Pemenang, Best Design  
 Client Award, Asia-Pacific  
 Interior Design Biennial  
 Awards, Asia-Pacific  
 Federation of Architects/ 
 Interior Designers
| Pemenang, Outstanding  
 Design Award, Asia-Pacific  
 Interior Design Biennial  
 Awards, Asia-Pacific  
 Federation of Architects/ 
 Interior Designers
| Honourable Mention,
 10th SIA Architectural  
 Design Awards, kategori  
 proyek komersial,  
 Singapore Institute of  
 Architects

4_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
untuk periode 1 November 2009 hingga 
31 Oktober 2010.

5_ EarthCheck adalah sebuah program 
baku mutu, sertifikasi dan pengelolaan 
lingkungan yang digunakan oleh industri 
perjalanan dan pariwisata. | EarthCheck. 
www. earthcheck.org 

6_ Pengelolaan air selanjutnya (pada awal 
tahun 2011) membawa angka-angka 
tersebut turun dari 500 m³ per hari 
menjadi 250, sekitar setengah hingga 
sepertiga dari resor-resor yang setara 
lainnya di Bali. Hal ini dicapai melalui 
pengawasan konsumsi, termasuk kebo-
coran dan deteksi limbah. 

7_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk bergantung utamanya 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

Cuaca untuk Bali, 
Indonesia
Jalan matahari di atas vila 
tamu AVU
Rencana dasar vila tamu
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1_ Termasuk dinding, kebun, lebuh pejalan, 
sirkulasi dan area beraspal di luar ruangan

Lokasi
8,40952° S
115,18892° E

Waktu penyelesaian
Desember 2007

Biaya
US$3.116.318

Ukuran
Sampai 3 lantai

Total luas lantai
7.542 m²

Luas area terbangun1

15.000 m²

Luas tapak
103.142 m²

Koefisien dasar bangunan
7%

Tipe
Pendidikan

Program
Ruang kelas
Gimnasium
Heart of School (Jantung Sekolah)
Lapangan olahraga
Aula pertemuan
Perumahan staf
Klinik kesehatan
Laboratorium sains
Perpustakaan 
Dapur

Tingkat hunian
200 murid
160 staf

Jam operasional
1.820/tahun

Jalan Raya Sibang Kaja
Banjar Saren, Abiansemal
Badung
Bali 80352, Indonesia

GREEN SCHOOL
BALI,
INDONESIA

Bali, Indonesia

Green School

 8.40952° S
 115.18892° E
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3

2_ Guggenheim, D. (Direktur) & Bender, L. 
(Produser). (2006)

3_ Le, V.C. & Lee, B.L. (2010) dan Lim, C. & 
Lee, B.L. (2011b)

4_ Lim, C. & Lee, B.L. (2011a)

Kampus Green School (gs) merupakan 
sekelompok bangunan bambu pada sebuah 
tapak di barat daya pusat pariwisata Ubud. 
Terletak di tengah teras-teras sawah dan 
rumah-rumah pedesaan yang sederhana, 
bangunan-bangunan gs memberikan 
suatu kesan pertama yang kuat. Yang 
paling ikonis dari ini – Heart of School – 
adalah pusat kegiatan kampus. Pada bagian 
dalamnya, penampilannya yang menyerupai 
tenda mengungkapkan dirinya sebagai 
suatu arsitektur penyangga dan atap yang 
menyapu. Dukungan struktural bangunan 
– yang terbuat dari bundel-bundel tiang-
tiang bambu besar yang terjalin – berdiri 
menyangga beberapa pelat lantai berbentuk 
kerang yang tersusun hingga ke langit-langit 
kaca. Sandiwara ruang keberanian spasial dan 
strukturalnya, menggarisbawahi fakta bahwa 
ini adalah rumah bagi sebuah institusi yang 
unik di Asia.

Sekolah ini adalah sebuah gagasan 
dari John dan Cynthia Hardy, pasangan dari 
Amerika Utara yang telah menetap di Bali 
sejak tahun 1975 untuk membuka sebuah 
perusahaan perhiasan. Dalam sejumlah 
bincang-bincang publik, John menceritakan 
bagaimana film Al Gore pada tahun 20062 
menimbulkan suatu ketidaknyamanan. Di 
ambang pensiun, tepat setelah menjual peru-
sahaannya, John dan istrinya Cynthia merasa 
terdorong untuk memulai sesuatu yang baru 
untuk mengubah arah hidup mereka (dan 
orang lain). Maka, lahirlah gs, sebuah kritik 
simultan terhadap keadaan dunia dan peran 
pendidikan.

Dikenal akan kurikulumnya yang berba-
sis lingkungan dan penggunaan bambunya 
yang inovatif, Sekolah ini menjadi pusat 
perhatian di Asia. Sekolah ini mendukung 
perubahan pada dua hal. Pertama, Sekolah 
ini secara terbuka mengajarkan penata-
laksanaan lingkungan; kedua, kampusnya 
sendiri merupakan sebuah model keterikatan 
dengan tempat dan masyarakat.
Keberhasilan gs sebagai sebuah perusahaan 
pendidikan telah mengangkat profil bambu 
sebagai suatu bahan bangunan dengan 
keuntungan ekologis. Bambu dianggap lebih 
rendah posisinya daripada kayu keras tropis 
dan jarang digunakan untuk struktur atau 
selubung kecuali di sebuah resor di mana 
gaya lokal pasti didukung. Seperti beberapa 
proyek lainnya di Asia Tenggara,3 gs telah 
mengubah persepsi itu yang meningkatkan 

pertumbuhan bambu menjadi suatu bahan 
yang dapat digunakan untuk menciptakan 
bangunan yang kontemporer dan kompleks.

Hampir semua yang terdapat di gs 
terbuat dari bambu – struktur, lantai, mebel, 
pagar – yang tumbuh di pulau tersebut, 
diproses dan dirakit oleh pengrajin lokal. Dua 
anak usaha gs, pt Bamboo Pure dan Merangi 
Foundation, memanen dan memproses 
bahan. Pada tahun 2011, pt Bamboo Pure 
mengumumkan penjualan Green Village, 
sekelompok vila hunian ramah lingkungan di 
dekat kampus gs.4 Tumpang tindih antara 
kepentingan etika dan komersial yang diwakili 
oleh Sekolah dan afiliasinya ini penting di Asia, 
di mana keduanya jarang terlihat bersama.

Bagian dalam teater 
terbuka Mepantigan
Perspektif bagian 
luar Heart of School

 1–2

 3

1

2
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Pendampingan
Mengajar penatalaksanaan lingkungan hidup

Bukti pendampingan yang paling terlihat 
bekerja adalah daftar sponsor di Heart of 
School di mana nama-nama diukir pada 
penopang-penopang bambu sebagai 
pengakuan atas kontribusi yang dilakukan 
oleh para individu tersebut untuk dana 
beasiswa Sekolah. Pada hitungan terakhir, 
ada 420 sponsor, termasuk selebriti seperti 
ilusionis David Copperfield dan perancang 
busana Donna Karan. Banyak di antaranya 
memberikan dukungan kepada usaha gs – 
kurikulum dan nilai-nilainya yang ditanamkan 
– dan janjinya untuk membentuk sebuah 
generasi pemimpin lingkungan.

Kurikulum gs melayani pembelajaran 
mulai dari tempat penitipan anak hingga 
tingkat menengah yang mencampur mata 
pelajaran inti (Bahasa Inggris, Matematika 
dan Sains) dengan Studi Hijau dan Seni 
Rupa Kreatif, yang meliputi kerajinan, musik 

dan drama.5 Semua siswa gs juga memiliki 
kesempatan untuk menanam, membu-
didayakan dan memanen bambu mereka 
sendiri dan akhirnya menggunakannya untuk 
membangun sesuatu. Apa yang ditanamkan 
di sini adalah suatu penghargaan terhadap 
lingkungan yang hidup dan nilainya untuk 
kehidupan sehari-hari. Kabar dari pendekatan 
untuk pembelajaran ini telah bergaung secara 
internasional; beberapa pasangan telah 
dilaporkan pindah ke Bali sehingga anak-anak 
mereka dapat mendaftar di gs.

5_ “Ini merupakan sebuah pendekatan 
dari pembelajaran terjun langsung 
di lapangan... suatu perkembangan dari 
studi alam menjadi studi ekologi, studi 
lingkungan hingga studi keberlanjutan... 
Adalah hal-hal tentang menanam, 
teknologi desain bambu, memelihara 
hewan, permakultur sebagai sebuah jalan 
hidup.” | Hardy, J. & Stones, R. (2010)

Kurikulum yang dibangun 
berdasarkan pembelajaran 
dari lingkungan
Nama-nama donor yang 
terukir pada bambu di 
Heart of School
Aksonometri Heart of 
School yang dibongkar

 4–6

 7

 8

4 5

6

7

8
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Keterikatan
Material

Bambu yang digunakan untuk membangun 
gs ditanam oleh Sekolah, dipanen oleh petani 
lokal dan diproses di tempat. Di Heart of 
School, misalnya, total 32.000 m bambu digu-
nakan. Bambu tersebut direndam dengan 
bahan pengusir hama alami dan dirakit tanpa 
mesin berat. Tugas perakitan dilakukan 
hampir seluruhnya oleh para pengrajin 
lokal yang sudah mengetahui bagaimana 
membuat lantai dari bilah bambu, yang dijalin 
bersama oleh pasak bambu (paku dinding 
buatan tangan), kemudian diketam menjadi 
polesan halus. Namun, bangunan tersebut 
lebih besar dan jauh lebih kompleks daripada 
apapun yang pernah mereka kerjakan 
sebelumnya. Atapnya, misalnya, terbuat dari 
20.000 lembar alang-alang – tutupan atap 
tradisional – yang secara signifikan lebih dari 
yang digunakan di sebuah rumah Bali. Untuk 
membuat struktur-struktur tinggi dan lebar 

aman, para pengrajin ini bekerja bersama para 
pakar internasional dan profesional bangunan. 
Kemitraan ini – campuran pengetahuan lokal 
dan keahlian global – adalah yang membuat 
bangunan-bangunan gs tampak lazim, 
namun pada tingkat yang lain, sangat jauh 
berbeda dari yang lain di Bali.

Maket Heart of School
Maket jembatan Kul-Kul
Heart of School selama 
konstruksi
Maket Heart of School
Pengolahan bambu di 
PT Bambu-Bambu

 9
 10
 11

 12
 13–15
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Peta makanan kampus GS
Kebun sayur di kampus
Keterampilan dan tenaga 
kerja lokal di GS dan 
PT Bamboo Pure

 16
 17–18
19–22

Keterikatan
Makanan

Sekitar 2–4 kg produksi dihasilkan setiap 
bulan per 100 m² petak tanah. Tersebar 
di seluruh kampus gs, 10.000 m² lahan 
suburnya menghasilkan sekitar 400 kg 
sayuran yang memenuhi sekitar 40% dari 
kebutuhan di tempat. Ini dalam proses akan 
ditingkatkan. Dengan metode pertanian 
biointensif baru yang sedang dijalankan, 
angka ini diharapkan meningkat menjadi 
50–100 kg per 100 m² petak dari sekitar 
50.000 m² lahan suburnya. Seperlima lahan 
akan disisihkan untuk sayuran berdaun, 
sisanya untuk karbohidrat seperti tanaman 
umbi-umbian. Saat program ini dijalankan, 
gs akan 80% mandiri.

Kesejahteraan
Masyarakat

Visi gs terikat dalam tujuan-tujuan jelas bagi 
keterlibatan masyarakat. Operasi bambunya 
yang dipimpin oleh pt Bamboo Pure dan 
Merangi Foundation mempekerjakan sekitar 
30 pengrajin. Yayasan tersebut mengklaim 
telah menanam 15.000 bibit bambu bersama 
1.500 keluarga Bali. Bambu ini diharapkan 
akan menunjang kehidupan mereka saat 
dipanen. Diperkirakan bahwa atap kampus 
gs yang dibuat tangan – yang membutuhkan 
pemeliharaan dan penggantian rutin – akan 
membuat banyak pengrajin atap Bali tetap 
menjalankan usahanya hingga beberapa 
tahun mendatang. Untuk operasinya 
sehari-hari, gs mempekerjakan 50 penduduk 
setempat sebagai guru dan petugas adminis-
trasi. Sepuluh persen dari pendaftaran siswa 
disediakan untuk anak-anak Bali.

16

17 22

20 21

19

18
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  Di setiap ruang kelas: 
  kubis, kacang panjang, mentimun, 
  tomat, wortel, mentha, kacang tanah, 
  oregano, taragon, kunyit, jahe
  Kawasan Heart of School: 
  wortel, kol, tomat, mentimun, kacang 
  tanah, kacang panjang, mentha, oregano, 
  seledri, peterseli, ketumbar, kemangi, 
  bayam, kangkung
  Kawasan permukiman guru: 
  mentha, oregano, pepaya, kacang 
  panjang, terong, kol, selada merah, sawi 
  Cina, paprika, buncis, kailan

1

2

3
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Kesejahteraan
Iklim dan kenyamanan

Emper dalam dan puncak atap yang curam 
melindungi bagian dalam ruangan dari mata-
hari dan hujan; bukaan yang lebar memung-
kinkan ventilasi silang dan masuknya cahaya 
matahari; bahan bangunan yang ringan 
menyimpan sedikit panas siang hari; lanskap 
yang rimbun menciptakan suatu ekoklimat 
yang sejuk. Heart of School mengalirkan udara 
ke atas dan melalui daya apung termal volu-
menya yang menghasilkan aliran udara.

Diamati lebih dekat, tampak inovasi-
inovasi cerdik terhadap gaya tropis, beberapa 
sebagai adaptasi sementara dari bangunan-
bangunan yang selesai dibangun. Tingkap 
cahaya dari segala bentuk dan ukuran 
disisipkan ke dalam struktur-struktur bambu, 
beberapa untuk menanggapi umpan balik 
penghuni. Satu ruang kelas, yang dianggap 
terlalu gelap, dipasangi jendela kaca pada 
atapnya. Bukaannya disegel dengan 

polikarbonat untuk melindunginya dari 
hujan. Di kelas lain, sebuah struktur tiup – 
yang terbuat dari katun organik dan karet 
alam – mengembang bila dibutuhkan 
untuk menawarkan suatu jenis ruang belajar 
yang berbeda. Keleluasaan pribadi dan 
kenyamanan termal pada hari-hari yang 
panas diperoleh saat mengajar di dalam 
ruang ini. Ini adalah salah satu dari sedikit 
ruang dengan ventilasi mekanis di kampus gs.

Secara keseluruhan, bangunan- 
bangunannya memoderasi iklim, tanpa 
teknologi pengontrol iklim. Dilaporkan, gs 
mengonsumsi kurang dari 10 kWh/m²/tahun.

Semua bangunan di 
kampus bergantung 
utamanya pada cahaya 
matahari dan ventilasi 
alami
Simulasi komputer 
masuknya cahaya mata-
hari ke Heart of School

 23–27

 28

28

23

24

25 27

26

100%
DARI TOTAL LUAS LANTAI DIDESAIN 
UNTUK VENTILASI ALAMI

HAMPIR

95%
DARI TOTAL LUAS LANTAI DIDESAIN 
UNTUK PENCAHAYAAN ALAMI

HAMPIR

10 kWh/m²
ENERGI YANG DIKONSUMSI SETIAP 
SATU TAHUN KURANG DARI
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TIM PROYEK
Pengembang
Yayasan Kul-Kul
Arsitek
| Elora Hardy
| Cheong Yew Kuan, 
 Areas Design
| Effan Adhiwira,
 PT Bambu-Bambu
| Miya Buxton
| Hanno Burtscher
| Philip Beck, Beck Studio
Insinyur
| Prof Ir Morisco, PhD
| Ashar Saputra, PhD
| Inggar S. Irawati, ST, MT
Konsultan bambu
| Jorg Stamm
| Iskandar Halim
Konsultan daya lingkungan
Rinaldo S. Brutoco
Pengarang dan konsultan 
lingkungan
Thomas L. Friedman
Kontraktor utama
PT Bambu-Bambu
Kontraktor
| Ketut Indra Saputra
| I Ketut Sudarma
Pengrajin ahli
| Sutanaya, I Gede
| I Made Kura
| I Wayan Murdita
| I Ketut Sumerta
| Budiarta, I Made
| Dama, I Wayan

| Agustina
Manajer fasiltas
Nina Tresia

PEMASOK
Bambu
PT Bambu-Bambu
Pemasok listrik lokal
Perusahaan Listrik Negara 
(PLN)

AKREDITASI/
PENGHARGAAN
Anggota, Council of 
International Schools
2011
Calon finalis, Design to 
Improve Life Award, INDEX
2010
| Calon finalis, Aga Khan  
 Award for Architecture,
 Aga Khan Foundation
| Penghargaan Utama,  
 Special Award for  
 Sustainability, Design
 for Asia Award, Hong Kong  
 Design Centre
2009
Calon, World Architecture 
Festival, Barcelona, kategori-
kategori gedung pembelaja-
ran dan desain struktural

KINERJA6
Konsumsi energi tahunan
68,66 MWh

Produksi energi tapak 
(% dari total yang 
dikonsumsi)
| Generator solar:
 27%
| Panel fotovoltaik:
 0,7%
Emisi gas rumah kaca
Tidak ada
Intensitas energi
9,1 kWh/m²/tahun 

Konsumsi air/tahun
8.640 m³
Intensitas air
Tidak ada7

Produksi air tapak 
(% dari total yang 
dikonsumsi)
Mata air dari sumur: 100%

Material (operasi)
Organik
| Limbah hortikultura  
 digunakan sebagai pupuk
| Limbah hortikultura  
 digunakan sebagai pupuk
| Kotoran sapi digunakan  
 untuk menghasilkan  
 biogas untuk dapur
Non organik
Gelas, logam, plastik dan 
kertas didaur ulang di luar 
tapak

Pengadaan makanan di 
tapak (% dari total yang 
dikonsumsi)
40% 
| Sayur-sayuran (kangkung,  
 bayam, kubis, selada)
| Buah-buahan (terong,  
 tomat, mentimun, jagung  
 manis, bendi, cabai)
| Umbi-umbian (lobak,  
 wortel, ubi kayu, kacang  
 tanah)
| Kacang-kacangan(kacang  
 panjang, kacang merah)
| Herba (oregano, mentha,  
 kemangi, seledri, peterseli,  
 kunyit, jahe, serai)

Moda-moda kenyamanan8
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami):
 100%
| Aktif (pendingin udara):
 Nil
Kenyamanan visual
| Pasif (cahaya matahari):
 95%
| Aktif (cahaya listrik):
 5%

6_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
untuk tahun 2011.

7_ Air yang dikonsumsi oleh GS termasuk 
air yang dipasok ke desa terdekat. Total 
jumlah konsumennya tidak diketahui.

8_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk bergantung utamanya 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

Cuaca untuk Bali, 
Indonesia
Jalan matahari GS
Teater terbuka 
Mepantigan
Jembatan Kul-Kul
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1_ Tujuhpuluh dua juta seratus ribu ringgit 
Malaysia dalam dolar AS yang setara 
berdasarkan nilai tukar internasional 
pada tanggal 1 Juni 2010 | Dana Moneter 
Internasional. www.imf.org

2_ Termasuk lapangan parkir terbuka dan 
tertutup, dinding, taman, lebuh pejalan, 
sirkulasi, dek kolam renang dan area 
beraspal

3_ Jumlah penghuni pada tahun 2012. 
Kapasitas maksimumnya adalah 300.

Lokasi
2,91906° N
101,68870° E

Waktu penyelesaian
Juni 2010

Biaya1

US$21.982.000

Ukuran
10 lantai (termasuk dua lantai bawah tanah)

Total luas lantai
14.621 m²

Luas area terbangun2

23.215 m²

Luas tapak
4.000 m²

Koefisien dasar bangunan
58%

Tipe
Bangunan perkantoran

Program
Perkantoran (72% dari total luas lantai)

Tingkat hunian3

145 staf

Jam operasional
2.700/tahun

12, Jalan Tun Hussein
Precinct 2, 62100
Putrajaya, Malaysia

KANTOR PUSAT
KOMISI ENERGI 
MALAYSIA
PUTRAJAYA,
MALAYSIA

Malaysia

Kantor Pusat
Komisi Energi
Malaysia

 2.91906° N
 101.68870° E
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Putrajaya adalah pusat pemerintahan 
Malaysia, 25 km sebelah selatan ibukota 
negara. Banyak bangunan di sini menggam-
barkan identitas dengan gaya yang berna-
faskan budaya. Dalam kawasan ini, Kantor 
Pusat Komisi Energi Malaysia4 (ke) tampak 
menonjol. Bentuknya yang menyegarkan 
– sebuah piramida terbalik yang dibangun 
dengan presisi – berbicara tentang sebuah 
aspirasi yang berbeda, tentang bagaimana 
bangunan mungkin dirancang dalam sebuah 
zaman dengan masalah lingkungan.

Indeks energi ke memperlihatkan 
alasan mengapa hal itu penting. Gedung 
tersebut mengonsumsi 69 kWh/m²/tahun; 
rata-rata gedung perkantoran di Malaysia 
dengan pendingin, tingkat hunian dan 
operasi yang serupa akan mengonsumsi 
sebanyak tiga hingga empat kali lipat. Dua 
bangunan sebelumnya telah membuka jalan 
untuk kepentingan ini di gedung-gedung 
pemerintah yang superefisien. Gedung 
Low Energy Office (leo) dan Green Energy 
Office (geo), seperti ke, adalah rumah bagi 
lembaga-lembaga yang berusaha mencip-
takan efisiensi energi. Sementara leo dan 
geo merupakan produk-produk dari suatu 
pendekatan efisiensi tahun 1990an, ke 
berbicara tentang gerakan Hijau yang dimulai 
di Malaysia pasca-2005. Sejak saat itu, faktor-
faktor lain selain energi sudah mulai berperan. 
Konsumsi air dan bahan-bahan bangunan, 
keadaan kesejahteraan penghuni dan 
kesehatan lingkungan di tapak ditentukan 
oleh perangkat penilaian. Ambisinya untuk 
bersertifikat platinum dengan perangkat 
dari Singapura dan Malaysia memiliki suatu 
dampak mendalam pada proses desain. 
Namun, hal ini tidak menjelaskan bentuk 
arsitekturnya sepenuhnya.

Bentuk sebagai suatu prasyarat kinerja 
pertama kali dijajaki di gedung geo yang 
berupaya meminimalkan penerimaan panas 
matahari dan memaksimalkan pencahayaan 
alami. Namun, perjalanan dari niat menuju 
eksekusi tersebut menghasilkan suatu 

obyek yang agak bermanfaat. Dengan ke, 
bentuk sebagai sebuah komunikator kinerja 
mengambil langkah awal untuk menjadi lebih 
mudah diakses. Permukaan yang licin, landai 
dan reflektif telah membuatnya menonjol 
dalam sekejap. Setiap lantainya tampak 
lebih luas dari lantai di bawahnya yang 
membuat bangunan tampak lebih besar. Kulit 
bangunannya memantulkan aktivitas di jalan; 
bangunan tersebut menjulang tinggi seolah 
ingin menggapai langit. Jendela loteng, sistem 
pengumpulan air hujan dan barisan fotovol-
taik pada atapnya adalah penghubungnya 
dengan iklim. Atriumnya terasa seperti suatu 
himpunan bagian yang menghubungkan 
ruangan-ruangan dengan garis-garis tampak, 
yang menyebarkan cahaya matahari secara 
merata kepada semua yang duduk di 
sekitarnya. Dilihat dari segala penjuru, atrium 
tersebut adalah sebuah sarana pengori-
entasian yang mendefinisikan hubungan-
hubungan di dalam ruangan, sekaligus 
menghubungkan penghuni dengan kondisi 
di luar ruangan. Atrium-atrium leo dan geo 
tidak pernah sedramatis ini.

Pengalaman sensoris yang ditawarkan 
ke, disertai dengan akar-akarnya dalam 
kinerja, dibuat tidak berbelit-belit. Pertukaran 
sebagai hasil kompromi telah diperkirakan 
dan diterima sejak awal. Bentuk piramida, 
misalnya, hanya efektif sebagian dalam 
meneduhi diri (fasad timur dan baratnya terus 
memperoleh paparan matahari bersudut 
rendah). Penjelasan yang ditawarkan di 
sini – bahwa hasil suboptimal ini tetap 41% 
lebih baik dari sebuah fasad yang tidak 
landai – menunjukkan suatu rekonsiliasi 
antara aspirasi kuantitatif dan kualitatif.

Dalam analisis akhir tersebut, geo 
hanya sedikit lebih baik daripada ke dalam hal 
penggunaan energi. Namun, ke membicara-
kan volume lebih banyak untuk para peng-
guna dan pengunjungnya. Sejak dibuka, ke 
telah menarik perhatian media dan mendapat 
julukan ST Diamond yang menjadi sebuah 
lambang desain Hijau di Asia Tenggara.

4_ Komisi Energi mengatur dan mempro-
mosikan semua hal tentang energi 
di Malaysia yang berkaitan dengan 
industri pasokan listrik dan gas.

Aksonometri yang 
dibongkar
Panel-panel fotovoltaik 
pada atap
Fasad miring yang 
meneduhkan
Atrium
Tabel 1: Perbandingan 
tiga bangunan berkinerja 
tinggi di Malaysia

 1

 2

 3

 4
 5

 Tahun Total luas lantai (m²) Indeks energi Indeks energi
   (tanpa fotovoltaik) (dengan fotovoltaik)

Bangunan Low Energy Office 2004 20.000 100 Tidak berlaku

Bangunan Green Energy Office 2007 4.000 64 30

Kantor Pusat Komisi Energi Malaysia  
* 85 dengan tingkat hunian penuh

2

3

4

51

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Lantai 4

Lantai 5

Lantai 6

Lantai 7

Lantai 8

Atap

Panel-panel 
fotovoltaik dan 
tingkap cahaya
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Manfaat dan Keterikatan
Energi dan air

Sumber energi yang paling terlihat di tapak 
adalah deretan panel fotovoltaik pada atap. 
Sebuah instalasi film tipis sebesar 71,4 kWp 
memproduksi sekitar 102 MWh setiap tahun, 
sekitar 9% dari total kebutuhan energi ke. Dari 
atap yang sama, air hujan disalurkan ke dalam 
empat tangki yang masing-masing berkapa-
sitas 12 m³. Lebih dekat ke tanah, air limbah, 
yang dapat didaur ulang tanpa purifikasi dari 
wastafel dan lantai perangkap, disalurkan 
secara terpisah melalui sebuah penyaring 
pasir ke sebuah tangki pengumpul, yang dari 
sana digunakan untuk mengairi sepetak lahan 
basah mini. Sebuah sistem pemulihan panas 
yang dilekatkan pada pipa ledeng berarti 
bahwa air yang masuk dipanaskan terlebih 
dahulu oleh air mandi hangat yang keluar. 
Sekitar 30–40%  energi panas dipulihkan 
dengan cara ini.

Kenyamanan termal dalam ruangan 
diperoleh dengan sebuah sistem pendingin 

dua tingkat. Udara dingin yang dipasok 
melalui saluran pipa digandakan dengan 
pendingin radian dari struktur bangunan. 
Pada malam hari, air bersuhu 18°C disalurkan 
dalam pelat-pelat yang mendinginkan suhu 
menjadi 21°C. Pada siang hari, sistem tersebut 
dimatikan dan lantai secara pasif menyerap 
beban panas internal dan panas matahari. 
Empat puluh persen pendinginan dihantarkan 
oleh pelat-pelat radian, sisanya oleh pendingin 
ruang konvensional. Hal ini menyebabkan 
suatu penurunan sebesar 64% dari energi 
yang diperlukan untuk menggerakkan zat 
pendingin (air yang menggantikan udara) dan 
suatu penurunan jumlah unit penanganan 
udara sebesar 30%. Hal ini juga berlaku untuk 
titik-titik suhu udara yang diatur tinggi yang 
mengurangi seluruh permintaan akan air 
yang didinginkan. Udara yang lebih sedikit 
disalurkan juga berarti bangunannya menjadi 
lebih tenang.

Jajaran fotovoltaik
Tangki penyimpan air 
hujan
Pipa air yang didinginkan
Saluran yang ditempel 
di langit-langit
Sistem pemulihan panas 
yang menghubungkan air 
yang keluar dan masuk 
dalam pipa saniter
Sistem pendingin ganda: 
pipa air yang didinginkan 
dalam pelat struktural 
untuk pendingin sinaran 
dan udara yang disalurkan 
untuk pendingin ruangan

 6–7
 8

 9
 10

 11–12

 13

  Pendingin sinaran dari pelat lantai
  Pasokan udara dingin

6 8 10 11

13

7 9

12

Air serokan keluar

Air dingin masuk

PENUKAR PANAS

Air dingin yang dipanaskan 
sebelumnya untuk pengukur 
dan pemanas air

Kamar-kamar ganti ruang 
olahraga denganpancuran-

pancuran air panas

Air dingin masuk

Tangki air panas

Ai
r p
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9%
DARI SELURUH ENERGI YANG DIKONSUMSI 
BERASAL DARI PANEL FOTOVOLTAIK

44%
DARI SELURUH KEBUTUHAN AIR BERASAL 
DARI PENAMPUNGAN AIR HUJAN

44%
DARI SELURUH KEBUTUHAN AIR BERASAL 
DARI PENDAURULANGAN AIR LIMBAH 
YANG DAPAT DIDAUR ULANG TANPA 
PURIFIKASI

2

1

1
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Kesejahteraan
Pencahayaan alami dan peneduh

Rencananya, bangunan tersebut dibentuk 
seperti sebuah donat persegi. Konfigurasi 
ini, dengan ruang kosong di tengah yang 
bertindak sebagai atrium, berarti bahwa tidak 
ada penghuni yang berada lebih dari 11 m dari 
sebuah jendela. Bangunan ini 50% diterangi 
secara alami; atriumnya memberikan penca-
hayaan alami hingga 20% dari tll sedangkan 
fasad bangunannya memberikan 30%.

Kemiringan selubung luarnya – suatu 
kemiringan yang tepat 25° – berarti bahwa 
sinar matahari tidak pernah masuk melalui 
fasad utara dan selatan. Sebagian masuk 
melalui fasad timur dan barat. Semua jendela 
luar berjenjang dua dengan sebuah rak cahaya 
bercermin dan kusen bercat putih. Permukaan 
ini memantulkan cahaya matahari pada 
kubahnya dengan mendorongnya ke dalam 
sebanyak 5 m dari fasad. Langit-langitnya 
tidak ada karena ini akan mengganggu 
pendingin radian dan masuknya cahaya alami. 

Ruang kepala yang dihasilkan – 3,7 m dari 
lantai ke kubah – jauh lebih tinggi daripada 
ruang-ruang kantor konvensional.

Atriumnya membawa cahaya ke inti 
bangunan yang menerangi hingga 2 m ruang 
kantor di sekitarnya. Jendela-jendelanya 
berukuran lebih besar pada lantai-lantai yang 
lebih bawah untuk mengimbangi tingkat-
tingkat cahaya yang makin berkurang. 
Serangkaian reflektor pada lantai empat dan 
lima memantulkan sekitar 85% cahaya yang 
masuk ke tingkat-tingkat di bawahnya. Tirai 
otomatis di atas tingkap cahaya memiliki 
enam pengaturan yang sesuai dengan posisi 
matahari. Hal ini akan mengurangi masuknya 
panas matahari lebih dari 40%.

Pengaturan untuk tirai 
atrium merespons derajat 
paparan sinar matahari
Masuknya sinar matahari 
dan naungan
Masuknya sinar matahari 
ke dalam atrium

 14–15
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 17–19
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Januari/
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Februari/
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Juli20%

DARI TOTAL LUAS LANTAI DITERANGI 
SECARA ALAMI OLEH ATRIUMNYA

30%
DARI TOTAL LUAS BANGUNAN DITERANGI 
SECARA ALAMI OLEH SELUBUNG LUAR 
BANGUNAN

11 m
DARI SEBUAH JENDELA

TAK ADA PENGGUNA BERJARAK LEBIH DARI
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Integrasi
Perkiraan kinerja dan pengesahan

Dalam proses desain, sejak awal diputuskan 
bahwa ini akan menjadi suatu pembangunan 
tengaran. Implikasinya ada dua. Pertama, 
ini berarti bahwa ke harus direkayasa untuk 
standar kinerja yang dianggap tinggi dalam 
sektor bangunan Malaysia. Kedua, desain 
arsitekturnya harus terpisah dari bangunan-
bangunan lain sejenis. Proses desainnya 
dimulai dengan serangkaian charrettes di 
mana para anggota tim berupaya membica-
rakan gagasan dan mendiskusikan apa yang 
dimaksud dengan tengaran. Tim tersebut 
kemudian berlanjut ke tahap pengem- 
bangan desain di mana banyak masalah 
kinerja dijajaki, yang seringkali dengan 
bantuan simulasi komputer. Model-model 
virtual untuk penggunaan energi, akses sinar 
matahari, paparan cahaya matahari, kenya-
manan termal dan pengumpulan air hujan 
diciptakan, beberapa dengan perangkat lunak 

griaan yang dirancang oleh para ahli ling- 
kungan. Beberapa prototipe sistem penca-
hayaan alami dan pelat pendingin lantai yang 
seukuran aslinya dibuat. Pedoman pengadaan 
peralatan kantor dikeluarkan untuk pengguna 
karena ini akan mempengaruhi beban energi. 
Tak lama setelah gedung tersebut selesai 
dibangun, sebuah survei pengguna dilakukan. 
Hasilnya digunakan untuk lebih merekayasa 
penghubung antara pengguna-bangunan. 
Langkah-langkah perbaikan dilakukan untuk 
menaikkan tingkat akustik dan pencahayaan 
yang memiliki peringkat kepuasan terendah.

Kondisi peneduh dan 
transparansi sepanjang 
selubung bangunan
Rak cahaya dan ambang 
jendela sebagai pemantul 
sinar matahari
Simulasi jejak sinar dari 
lintasan cahaya melalui 
jendela luar
Para pengunjung KE
Simulasi komputer 
masuknya sinar matahari 
dan sebarannya
Simulasi jejak sinar dari 
lintasan cahaya melalui 
tingkap cahaya
Keefektifan tingkap 
cahaya
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5_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah perkiraan dari total 12 bulan 
berdasarkan data dari bulan Oktober 2010 
hingga Januari 2011.

6_ Ketika hunian penuh tercapai, indeks 
energi tanpa fotovoltaik diperkirakan 
meningkat hingga 85 kWh/m²/tahun.

7_ Persentase total luas lantai – tidak 
termasuk lapangan parkir – yang 

dirancang untuk bergantung utamanya 
pada desain pasif atau aktif

TIM PROYEK
Pengembang
Komisi Energi Malaysia, 
Senandung Budiman Sdn Bhd
Arsitek utama
Dr. Soontorn Boonyatikam, 
Thailand
Arsitek dan 
desainer interior
NR Architect
Konsultan efisiensi energi 
dan keberlanjutan
IEN Consultants Sdn Bhd
Rekayasa mesin dan listrik
Primetech Engineers Sdn Bhd
Rekayasa bangunan 
dan struktur
Perunding SM Cekap
Konsultan pencahayaan
Megaman, 
Arcimedia Sdn Bhd
Estimator
ARH Jurukur Bahan Sdn Bhd
Arsitek lanskap
KRB Enviro Design Sdn Bhd
Ahli pengawasan
Pureaire Sdn Bhd
Kontraktor utama
Putra Perdana Construction 
Sdn Bhd
Operator bangunan
Komisi Energi Malaysia
Manajer fasilitas
Komisi Energi Malaysia, 
Putra Perdana Construction 
Sdn Bhd

PEMASOK
Pencahayaan hemat energi 
dan pencahayaan terarah
Megaman
Pendingin pelat lantai
George Fisher
Ventilasi hemat energi
AHU dengan kipas angin 
lempeng sayap
Kontrol dan sensor
Enctech Sdn Bhd
Kaca rendah energi
Ajiya
Insulasi
Roxul, Dongji (M) Sdn Bhd
Material rendah VOC
Dulux, Shaw
Pendaurulangan air limbah 
yang dapat didaur ulang 
tanpa purifikasi
Heng Jhoe Construct Sdn Bhd
Atap hijau
KRB Enviro Design Sdn Bhd
Panel fotovoltaik
Solamas Sdn Bhd

SERTIFIKASI/
PENGHARGAAN
2011
| Tersertifikasi, Green Mark 
 Platinum, kategori  
 bangunan baru, Building  
 and Construction  
 Authority, Singapura
| Tersertifikasi, Green  
 Building Index Platinum,

 Greenbuildingindex 
 Sdn Bhd
2010
Pemenang, Malaysian 
Construction Industry 
Excellence Award for 
Innovation, Construction 
Industry Development Board 
of Malaysia

KINERJA5
Konsumsi energi tahunan
12.000 MWh
Produksi energi di tapak
8,7% (71,4 kWp panel 
fotovoltaik yang terintegrasi 
atap film tipis)
Intensitas energi
| 69 kWh/m²/tahun
 (tanpa fotovoltaik)6

| 63 kWh/m²/tahun  
 (dengan fotovoltaik)

Produksi air tahunan
5.700 m³
Intensitas air
40 m³/penghuni/tahun 
(67% lebih baik dari rata-
rata Malaysia)
Produksi air di tapak 
(sebagai % dari total 
konsumsi air)
| Penampungan air hujan:
 44%

| Pengolahan air limbah  
 yang dapat didaur ulang  
 tanpa purifikasi:
 44%

Material (konstruksi)
75% pengurangan limbah

Kesejahteraan
(tanggapan pengguna)
| Kenyamanan termal: 
 86% puas
| Akustik:
 68% puas
| Kualitas udara dalam  
 ruangan:
 89% puas
| Tingkat pencahayaan:
 70% puas
| Kebersihan:
 95% puas

Moda-moda kenyamanan7
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami):
 20%
| Aktif (pendingin udara):  
 80%
Kenyamanan visual
| Pasif (cahaya matahari):
 50%
| Aktif (cahaya listrik):
 50%

Cuaca untuk Putrajaya, 
Malaysia
Potongan
Jejak matahari di atas KE
Perspektif luar
Tampak rencana dasar 
menengah 
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1_ Tujuhratus juta dolar Singapura dalam 
dolar AS yang setara berdasarkan 
nilai tukar internasional pada tanggal 
1 Juni 2010 | Dana Moneter Internasional. 
www.imf.org

2_ Untuk tahun 2011

Lokasi
1,42432° N
103,83859° E

Waktu penyelesaian
Juni 2010

Biaya1

Sekitar US$499.000.000

Ukuran
12 lantai (termasuk 2 lantai bawah tanah)

Total luas lantai
108.600 m²

Luas area terbangun
138.986 m²

Luas tapak
34.000 m²

Koefisien dasar bangunan
47,54%

Tipe
Layanan kesehatan

Program
550 ranjang
19 bangsal
17 klinik spesialis
160 ruang konsultasi
8 teater operasi
6 ruang operasi
4 kamar endoskopi
Pusat pelatihan (auditorium, aula kuliah, 
ruang seminar, laboratorium pembelajaran)
Fasilitas staf (perpustakaan, pusat penitipan 
anak, ruang permainan, ruang TV)
Pusat jajan, kedai kopi dan eceran

Tingkat hunian2

271.682 pasien klinik rawat jalan
26.169 pasien rawat inap

Jam operasional
8.760/tahun

90 Yishun Central
Singapura 768828

KHOO TECK PUAT
HOSPITAL
SINGAPURA

Singapura

Rumah Sakit
Khoo Teck Puat

 1.42432° N
 103.83859° E







173

Rumah sakit bertujuan menjadi efisiendan 
(kadang-kadang secara harfiah) klinis. Jarang 
sebuah rumah sakit, utamanya yang diba-
ngun dengan uang pajak, dirancang untuk 
sesuatu selain kemudahan penggunaan 
operasionalnya. Pesan yang mendasarinya 
– bahwa kesehatan merupakan bisnis yang 
serius dengan tanpa embel-embel yang tidak 
perlu – menghasilkan konservatisme yang 
menciptakan hambatan untuk memikirkan 
lingkungan yang terbangun secara holistis 
sebagai bagian dari suatu strategi yang lebih 
luas untuk meningkatkan kesejahteraan 
penghuni. Dengan adanya sedikit preseden, 
Khoo Teck Puat Hospital (ktph) dimulai 
untuk menjadi pengubah permainan. Hal ini 
memperlebar pertanyaan tentang pemberian 
layanan kesehatan kepada layanan di tempat-
tempat penyembuhan di mana pengaturan 
fisiknya secara aktif berkontribusi terhadap 
kesejahteraan.

Uraian tentang ktph-nya – untuk 
tender desain pada tahun 2006 – secara 
gamblang menjelaskan tentang sebuah 
pendekatan yang pasien-sentris. Beberapa 
ketentuan mengisyaratkan tentang apa 
maksudnya ini.3 Pasien harus memiliki 
akses ke sinar matahari, ventilasi yang 
baik dan pemandangan. Rumah sakit terse-
but seharusnya dapat dinavigasi 
dengan mudah oleh semua penggunanya, 
termasuk pengunjung yang baru pertama 
kali datang. Setiap orang seharusnya memiliki 
akses ke taman dan alam. Skema pemenang 
menanggapi ketiga pendekatan dengan 
sekali pukul. Rencananya, rumah sakit 
tersebut dibangun di sekitar sebuah lapangan 
tengah dengan garis pandangan yang 
berselang-seling. Tempat ini akan terbuka 
ke arah sebuah danau di luar tapak dari mana 
pemandangan dan angin dapat diperoleh. 
Bangunan-bangunan itu sendiri direncanakan 
bersifat permeable dengan fasad-fasadnya 
dirancang untuk membiarkan cahaya dan 
udara masuk.

Dalam peralihan dari gagasan-gagasan 
awal hingga bentuk akhirnya, gagasan 
mengenai kesejahteraan menemukan 
ekspresi yang lebih penuh dalam hal penghi-
jauan yang diasumsikan penting. Pengalaman 
biofilis dari halaman tengah tersebut meng-
ingatkan kepada pendahulu ktph – Rumah 
Sakit Alexandra – yang lapangannya telah 
diubah menjadi sebuah taman kupu-kupu 
oleh tim manajemen yang sama. 

Keterlibatan masyarakat pada 
umumnya menjadi lebih penting. Porsi besar 
dari pengunjung tidak tetapnya adalah 
warga dari kawasan sekitarnya. Banyak yang 
singgah untuk menggunakan dek taman 
dan gerai makanannya; beberapa merupakan 
relawan yang cenderung merawat kebun di 
bubungan atap.

Sketsa-sketsa konseptual dari fasad-
fasad bioklimatiknya menghasilkan selubung-
selubung bangunan yang diartikulasikan 
secara teknis dan estetis, yang rencananya 
disesuaikan untuk iklim Singapura. Desain dari 
unsur-unsur responsif cuaca yang tetap dan 
dapat dioperasikan sangat mengandalkan 
perangkat pemodelan kinerja dan replika 
berskala penuh.

Melalui proses desain tersebut, 
tim ktph mengangkat masalah layanan 
kesehatan dengan pertanyaan tentang 
bagaimana bangunan-bangunan publik 
berkontribusi untuk kebaikan bersama. 
Tumpang tindih antara penggunaan umum 
dan ranah pribadi, koeksistensi manusia 
dan alam, pandangan sangat berhati-hati 
terhadap konsumsi dan limbah, semuanya 
mengarah kepada suatu aksi Menghijaukan 
yang jauh melampaui norma-norma industri 
pada saat ktph berada pada tahap desain.

3_ Tan, S.Y. (2012)

Tampak luar
Perspektif luar
Sketsa-sketsa konseptual 
awal yang membangun 
permeabilitas bentuk dan 
selubung bangunan
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4_ Sng, P.L. (2011)

Kesejahteraan
Komunitas dan penghijauan

Halaman tengah ktph adalah Jantung Rumah 
Sakit, sebuah julukan yang menyinggung 
baik perannya sebagai suatu fokus spasial 
maupun sikap menerima yang diwakilinya. 
Bersama para pasien yang keluar dari bangsal-
bangsal, para pengunjung datang dari 
permukiman-permukiman umum di dekat 
situ. Keakraban yang dirasakan kelompok 
yang terakhir ini terkait dengan bagaimana 
bangunan tersebut membuka diri kepada 
masyarakat. Dalam sehari, akan banyak yang 
telah berjalan melewati bagian depan hala-
man, ujung terbuka dari konfigurasinya yang 
berbentuk Y, di sepanjang perbatasan antara 
rumah sakit dan kolam. Rumah sakit tersebut 
mengadopsi kolam air hujan di dekatnya 
ini pada tahun 2005 dengan tujuan untuk 
menciptakan suatu jaringan ruangan bersama 
yang lebih luas, yang menghubungkan hala-
mannya sendiri dengan sebuah jalur jalan dan 

joging di sekitar kolam. Di ruangan-ruangan 
ini, staf rumah sakit mengawasi sesi-sesi 
taichi dan kelompok-kelompok joging.

Lanskap di halaman tersebut 
mendaki hingga tingkat-tingkat atas dan 
menurun hingga lantai-lantai bawah tanah 
yang menciptakan kesan tentang sebuah 
bangunan yang terlibat dalam dengan alam. 
Area hijau ktph adalah 6,18 yang berarti 
bahwa luas permukaan hijaunya lebih 
dari enam kali ukuran tapak di mana area 
tersebut berada. Sebuah survei pengunjung 
pascahunian mengonfirmasikan dampak dari 
upaya ini; tanaman hijau adalah unsur paling 
utama yang terkait dengan kesejahteraan 
yang dirasakan, yang diikuti oleh kehadiran 
aktivitas masyarakat.4

Gerai tambahan untuk keterlibatan 
masyarakat merupakan kebun-kebun 
sayur dan buah di bubungan atap. Sekitar 

 
 
20 relawan yang sebagian besar pensi-
unan yang tinggal di sekitar situ, merawat 
kebun-kebun ini bersama para tukang kebun 
rumah sakit itu sendiri. Beberapa produk 
yang tumbuh digunakan oleh dapur rumah 
sakit; semua limbah organik dikompos dan 
dikembalikan ke kebun

Tanaman hijau terinte-
grasi bangunan
Sebaran ruang-ruang 
komunitas
Ruang-ruang ramah 
manusia dalam halaman 
tengah
Sebaran ruang hijau

 9–10

 11

 12–13

 14

Sumber: Sng, P.L. (2011) Sumber: Sng, P.L. (2011)

9 12

10 11 1413

  Lalu lintas manusia lebih sedikit
  Lalu lintas manusia lebih banyak
  Simpul-simpul kegiatan

  Tanaman hijau dan ruang-ruang komunitas
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18
5_ Wu, Z. (2011)

Kesejahteraan
Iklim dan kenyamanan

Fasad dan interior dirancang untuk mening-
katkan masuknya sinar matahari dan 
memaksimalkan ventilasi alami. Di bangsal-
bangsal bersubsidi, yang harus diventilasi 
secara alami, hal ini sangatlah penting. Fasad-
fasad blok ini adalah kisi-kisi sirip horizontal 
dan vertikal yang membelokkan panas tetapi 
membiarkan udara masuk. Rak-rak cahaya di 
sini mendorong cahaya matahari masuk lebih 
dalam ke bagian dalam ruangan dan mengu-
rangi cahaya yang menyilaukan. Hasilnya, 
ketergantungan pada pencahayaan listrik 
diperkirakan akan berkurang 30%.

Sebuah sistem jendela gelap juga 
ditemukan di sini. Kisi-kisi yang praktis ini 
dapat dibelokkan untuk aliran udara, bahkan 
ketika hujan deras. Kipas angin langit-langit 
di bangsal mengambil alih ketika kecepatan 
angin rendah.

Di bangsal-bangsal pribadi yang 
berpendingin udara, sirip eksternal tetap 
menahan masuknya sinar matahari. Jendela-
jendela yang praktis ada pula di sini sehingga 
pasien dapat beralih ke ventilasi alami. Sebuah 
sakelar ganda mematikan pendingin udara 
ketika jendela dibuka. Semua bangsal pribadi 
bertempat tidur tunggal dipasangi kipas angin 
langit-langit.

Sebuah survei pasien dan staf pasca-
hunian menemukan bahwa kenyamanan 
termal di ktph lebih baik daripada di sebuah 
rumah sakit lain yang lebih tua di Singapura.5 
Mengatur kondisi hujan dan angin, cahaya 
dan bayangan yang berubah-ubah mengan-
dung arti bahwa staf dan pasien diharapkan 
berinteraksi secara rutin dengan bangunan 
tersebut.

Tampak luar bangsal-
bangsal berventilasi alami
Sistem selubung untuk 
bangsal-bangsal berventi-
lasi alami

 15–16

 17–18

15 16

Potongan Tampak

Denah

17
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Tampak

Denah

Potongan

Manfaat dan Keterikatan
Energi dan air

Desain untuk manfaat dimulai dengan 
pertanyaan tentang penggunaan energi 
dan air. Konsumen energi terbesar, sistem 
pendingin udara ktph, memiliki indikator 
kinerja yang kuat di semua komponennya. 
Pendinginnya, misalnya, 18% lebih efisien 
dari rata-rata, pompa air dinginnya 33%, 
menara pendinginnya 29%. Secara keseluru-
han, sistem tersebut mengoperasikan 
0,689 kW/ton, salah satu yang paling 
efisien di Singapura.

Sistem-sistem elektromekanisnya 
ditingkatkan dengan deteksi limbah dan 
perangkat pemulihan. Sensor gerak, misalnya, 
mematikan lampu di ruang-ruang sementara, 
seperti toilet dan tangga sirkulasi. Pipa- 
pipa pertukaran panas dipasang pada 
air handling unit (AHU), sistem tata udara 
yang menyokong ruang-ruang operasi,  
yang memperoleh kembali dinginnya udara 

yang dibuang.  Air kondensat yang dibuang 
oleh semua unit pengendalian udara dialirkan 
kembali ke dalam menara-menara pendingin 
yang mengurangi kebutuhan air.

Perhatian diberikan kepada pengadaan 
sumber daya di tapak. Air hujan dari kolam 
terdekat digunakan untuk irigasi. Tabung-
tabung hampa udara tenaga surya digunakan 
untuk menghasilkan air panas. Sistem termal 
dan pompa panas tenaga surya menghasilkan 
seluruh air panas yang dibutuhkan (sekitar 
21.000 liter per hari) yang menghemat 
780 kWh tenaga listrik setiap hari. Deretan 
fotovoltaik dengan kapasitas 137 kWp dipa-
sang pada atap yang memproduksi hingga 
150 MWh tenaga listrik setiap tahun

Bagian dalam ruang 
olahraga
Ambilan dekat fasad 
dengan rak cahaya dan 
jalusi
Dinding angin untuk 
meningkatkan ventilasi 
alami
Interior bangsal
Selubung bangsal 
berpendingin udara
Sistem selubung untuk 
bangsal berpendingin 
udara
Jajaran fotovoltaik yang 
menempel di atap
Sistem air panas tenaga 
surya yang menempel 
di atap

 19
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150 MWh
DARI TENAGA LISTRIK DIPRODUKSI SETIAP 
TAHUN OLEH PANEL-PANEL FOTOVOLTAIK

284,7 MWh
PENGHEMATAN TENAGA LISTRIK DIBUTUHKAN 
SETIAP TAHUN SEBAGAI HASIL DARI SISTEM 
AIR PANAS DAN POMPA PANAS TENAGA 
SURYA

13.140 m³
AIR BERSUMBER DARI TAPAK SETIAP 
TAHUN

24
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Ekologi
Flora dan fauna

Volume belaka dari lanskap baru telah 
mengubah ktph menjadi sebuah oasis 
alami. Dengan menghubungkan dirinya 
secara spasial dan ekologis dengan kolam di 
dekatnya, rumah sakit tersebut telah lebih 
dari sekadar menggandakan wilayahnya 
dengan tanaman hijau dan air yang terhubung 
satu sama lain. Sejak pembukaannya, 
beberapa survei tentang populasi serangga 
dan burung telah dilakukan. Dalam salah satu 
survei semacam itu, terhitung ada lebih dari 
35 spesies kupu-kupu dan sepuluh spesies 
capung. Ada juga penampakan berulang 
burung-burung yang bermigrasi.

Integrasi
Pengguna menjadi pemangku kepentingan

Uraian desain merupakan perangkat integrasi 
terkuat. Uraian tersebut memuat acuan-
acuan jelas untuk target dan hasil yang 
mendorong kerja sama lintas disiplin. Tim 
mengadopsi suatu pendekatan berdasarkan 
bukti – intuisi desain secara rutin diuji dengan 
perangkat penilaian kinerja. Dalam merancang 
ventilasi alami untuk sebuah bangsal khusus, 
misalnya, baik uji pemodelan dinamika fluida 
komputasi maupun terowongan angin 
dilakukan.

Pada awal proyeknya, rumah sakit 
tersebut telah membentuk sebuah komite 
perencanaan yang secara aktif terlibat dalam 
proses desain, mulai dari perumusan singkat 
hingga konstruksi. Kelompok-kelompok kerja 
yang terdiri dari dokter, perawat dan admi-
nistrator rumah sakit dari semua departemen 
akan bertemu untuk membahas bidang-
bidang perhatian tertentu, seperti toilet, 

penanda dan lanskap. Kelompok-kelompok 
fokus dibentuk untuk memahami kebutuhan 
pasien. Umpan balik dari hal-hal ini disampai-
kan kepada tim desain.

Aliran informasi ini – dari uraian desain 
hingga konsultasi kelompok – menciptakan 
suatu pendekatan multipihak dan multi-
disiplin yang menjamin bahwa pada saat 
pembangunan ktph selesai, hampir semua 
orang yang terpengaruh olehnya telah memi-
liki pendapat.

Contoh burung dan 
serangga yang difoto di 
lokasi KTPH
Fitur air di lanskap KTPH
Studi awal insulasi surya 
dari bentuk arsitektur
Konsultasi dengan 
pengguna dan kunjungan 
lapangan selama 
konstruksi

 28–29
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 31

 32–33
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TIM PROYEK
Pengembang
Kementerian Kesehatan, 
Singapura
Operator
Alexandra Health Pte Ltd 
Arsitek, perekayasa mesin 
dan listrik, perekayasa 
bangunan dan struktur, 
estimator
CPG Consultants Pte Ltd
Konsultan desain 
dan perencana medis
RMJM Hillier
Konsultan lanskap
Peridian Asia Pte Ltd
Manajer Proyek
PM Link Pte Ltd
Konsultan arsitektur Hijau
Total Building Performance 
Team
Konsultan desain interior
Bent Severin & Associates 
Pte Ltd 
Konsultan fasad
Aurecon Singapore Pte Ltd
Konsultan penanda
Design Objectives Pte Ltd
Kontraktor utama
Hyundai Engineering
& Construction Co Ltd

PEMASOK6
Produsen dan pemasang 
dinding tirai/lapis luar 
LHL International Pte Ltd

Lantai
| Pelat sirkulasi berongga  
 setengah jadi
 Eastern Pretech Pte Ltd
| Bondek
 BlueScope Lysaght Pte Ltd
Penutup lantai
| Vinil
 NSK, Gerflor
| Karpet
 Milliken
Cat/pelapis/penyalut akhir
| Dalam
 Nippon
| Luar
 SKK
| Lantai parkir mobil
 Remmers
Insulasi
Insulasi rock wool
Roxul
Lift/eskalator
Fujitec
Zat penyegel/perekat
| GE Sealant
| Perekat ubin 
 Laticrete
Plafon/partisi/papan 
bangunan
Boral, USG
Pintu/jendela/perangkat 
keras/perangkat keras kaca
| Pintu dalam
 Yi Lin Timber
| Jendela
 LHL International Pte Ltd

Keamanan
STE
Produk api
Chubb
Perabot
| Perkakas kamar mandi  
 dan saniter
 Toto
| Perkakas dapur
 Fabristeel
Peralatan pencahayaan/
listrik
| Eye Lighting 
| ABB
| Areva
| Sunlight
Pendingin udara
| Chiller R123
 Trane
| Unit pengendali udara,  
 unit kumparan kipas
 Carrier
Teknologi tenaga surya
| Fotovoltaik yang 
 terintegrasi bangunan
 Sunseap
| Fotovoltaik tenaga surya
 Showa Shell, Sunset
| Termal tenaga surya
 Seido, Beasley
Tanaman hijau
Tropical Environment Pte Ltd
Sistem pemeliharaan 
bangunan
IES

PENGHARGAAN/
SERTIFIKASI
2011
| Pemenang, President's  
 Design Award, Design  
 Singapore Council dan  
 Urban Redevelopment  
 Authority, Singapura
| Pemenang, Gold Award,  
 BCA Universal Design  
 Awards for the Built  
 Environment, Building and  
 Construction Authority,  
 Singapura
| Pemenang, FuturArc Green 
 Leadership Award,  
 kategori kelembagaan, 
 BCI Asia Construction  
 Information Pte Ltd
| Pemenang, Design Award,  
 11th SIA Architectural  
 Design Awards,  
 kategori kelembagaan,  
 Healthcare Buildings,
 Singapore Institute of  
 Architects
| Pemenang, Building of the
 Year Award, 11th SIA  
 Architectural Design  
 Awards, Singapore  
 Institute of Architects
| Pemenang, Design &  
 Health International 
 Academy Awards, kategori 
 proyek kesehatan 
 internasional di atas 

6_ Ini merupakan sebuah daftar pendek 
pemasok. Lainnya, yang tidak disebutkan 
di sini, akan telah berkontribusi dalam 
satu atau lain cara untuk Menghijaukan 
dari Khoo Teck Puat Hospital.

7_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah untuk periode Juli 2010 hingga 
Juni 2011.

8_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk utamanya bergantung 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

 40.000 m², International 
 Academy for Design & 
 Health
| Pemenang, Design & 
 Health International 
 Academy Awards, kategori 
 desain berkelanjutan,
 International Academy 
 for Design & Health
| Pemenang, Gold Award,  
 Landscape Industry  
 Association Singapore  
 Awards, Landscape  
 Industry Association,  
 Singapura
2010
| Pemenang, Piala Emerson  
 (India dan Asia Tenggara)  
 Special Appreciation
 Award, Emerson Climate  
 Technologies
| Pemenang, Hadiah 
 Pertama, Skyrise Greenery 
 Awards, Singapore  
 Institute of Architects
 & Singapore National Parks
2009
Tersertifikasi, Green 
Mark Platinum, kategori 
bangunan baru, Building 
and Construction Authority, 
Singapura

KINERJA7
Konsumsi energi tahunan
Sekitar 30.000 MWh

Pengadaan sumber energi 
di tapak (% dari total yang 
dikonsumsi)
Panel-panel fotovoltaik:
0,5% (137 kWp)
Emisi gas rumah kaca
Tidak tersedia
Intensitas energi
| 325 kWh/m²/tahun
| 5.464 kWh/ranjang/bulan

Konsumsi air tahunan
73.484 m³
Intensitas air
Tidak tersedia
Pengadaan sumber air di 
tapak (% dari total yang 
dikonsumsi)
Kolam Yishun:
17,9%

Kesejahteraan (desain)
6,18 rasio kaveling hijau
(497 pohon, 71 palem-
paleman, 5.900 m² semak 
belukar dan 2.315 m² 
rumput)

Moda-moda kenyamanan8
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami 
 dan mesin):   
 36%
| Aktif (pendingin udara):  
 64%

Kenyamanan visual
| Pasif (sinar matahari):  
 22–30%
| Aktif (lampu listrik):
 78–70%

Cuaca untuk Singapura
Jejak matahari di atas 
KTPH
Potongan melewati tapak
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Lokasi
27,03076° N
75,89667° E

Waktu penyelesaian
Juni 2008

Biaya
US$3.800.000

Ukuran
3 lantai (termasuk sublantai bawah tanah)

Total luas lantai
11.745 m²

Luas tapak
12.250 m²
Koefisien dasar bangunan
30%

Tipe
Pendidikan

Program
4 ruang kelas
24 studio/bengkel kerja
18 ruang kantor
Perpustakaan (55 orang)
Auditorium (195 orang)

Kapasitas
600 murid
100 staf

Jam operasional
1.100/tahun

SP-38A, Kawasan Industri RIICO,
Delhi Road, Kukas,
Jaipur 302028, India

PEARL ACADEMY
OF FASHION
JAIPUR,
INDIA

Pearl Academy
of Fashion

Jaipur, India 27.03076° N
 75.89667° E
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The Pearl Academy of Fashion (paf) terletak 
sekitar 20 km dari pusat kota Jaipur, selepas 
jalan raya Jaipur-New Delhi. Supaya menarik 
sebagai sebuah sekolah seni kreatif, arsitektur 
paf harus secara visual menangkap dan entah 
bagaimana terhubung ke genius loci, budaya 
dan sejarah negara bagian Rajasthan. Lokasi 
proyek – yang termasuk di dalam sebuah 
kawasan industri yang tak berkarakter – dan 
anggaran pembangunan yang rendah adalah 
dua kendala yang harus diatasi.

Menangani lokus dan biaya secara 
bersamaan, arsitektur paf mengadaptasi 
prinsip-prinsip desain pasif dari pendahulu-
pendahulunya dalam sejarah. Unsur-unsur 
yang terilhami Rajasthan, seperti jaali dan 
sumur berteras,1 menawarkan suatu titik 
acuan yang menjelaskan di mana bangunan 
ini secara budaya berada dan bagaimana 
kemungkinan beroperasinya menurut iklim. 
Strategi-strategi ini, yang terpusat kepada 
pendekatannya terhadap kesejahteraan, 
diintegrasikan ke dalam bangunan tersebut 
sebagai lapisan-lapisan spasial. Setiap 
lapisannya, pada kenyataannya, merupakan 
sebuah zona termal yang memisahkan bagian 
dalam dari luar. Lantai terendah bangunan 
tersebut, bagian dasarnya, merupakah salah 
satu lapisan semacam itu yang menyesuai-
kan suhu sekitar dengan air, peneduh dan 
tanaman. Yang lainnya adalah petak ruangan 
selebar 1,2 m di antara dua kulit luar blok 
mengajar. Hal ini mengurangi penerimaan 
panas matahari tanpa membatasi aliran 
udara atau cahaya matahari.

Akademi tersebut tidak membuat 
suatu kebajikan karena kebutuhan; ada 
sejumlah kapasitas terpasang untuk 
pendingin ruangan untuk periode-periode 
ketika sengatan musim panas dapat tak 
tertahankan. Ada pula suatu fokus yang 
disengaja pada minat akan kerajinan. 
Panel-panel kaca berketinggian penuh pada 
fasad-fasad dalamnya, misalnya, mencip-
takan suatu mise-en-scène, yang hidup 
yang menawarkan studio-studio mengajar 
dengan garis-garis penglihatan yang bersilang 

balik, koridor-koridor gerak dan ruang-ruang 
lempang.

Untuk menyeimbangkan pengala-
man dan kenyamanan, proses desain paf 
mengandalkan perangkat pemodelan kinerja 
yang memungkinkan tim menyesuaikan 
perpaduan antara kulit dan ruang, yang padat 
dan hampa. Porositas fasad berlapis jaali, 
misalnya, bervariasi tergantung orientasinya. 
Semakin besar paparan matahari pada 
sebuah fasad, semakin buram pola jaali pada 
fasad tersebut. Keragaman ini, visualisasi dan 
realisasinya, dimungkinkan dengan peranti 
lunak pemodelan matahari.

Proyek ini patut dicatat untuk hal 
di mana program, bentuk dan kinerjanya terin-
tegrasi. Ini menunjukkan bahwa bangunan-
bangunan di bagian-bagian Asia yang sedang 
berkembang dapat menegosiasikan masa 
lalu dan kini dengan sukses, yang berjalan 
di perbatasan antara apa yang dibutuhkan 
pengguna dan apa yang dapat mereka bayar. 
Hal ini mendukung kembalinya kepada peng-
etahuan lokal dan penerapan prinsip-prinsip 
pasif sebagai prasyarat untuk Menghijaukan. 
Hasilnya, dalam istilah kuantitatif, adalah 
bahwa paf mengonsumsi setengah dari 
energi yang mungkin dihabiskan oleh bangu-
nan yang setara, bahkan jika bangunan itu 
memenuhi persyaratan perangkat penilaian. 
Dalam istilah kualitatif, bangunan tersebut 
telah menjadi pusat kegiatan sebuah komu-
nitas perancang masa depan yang tumbuh 
subur, yang mengangkat cara mereka melihat 
diri mereka sendiri.

1_ Jaali adalah lapisan berpola yang 
membentuk kulit luar bangunan, 
umumnya terlihat dalam arsitektur 
Mughal di daerah tersebut. Jaali melind-
ungi bagian dalam dari panas, debu 
dan pandangan ingin tahu. Sumur 
berteras juga asli Rajasthan. Sumur-
sumur besar – digali dengan suatu 
kedalaman di bawah permukaan air 

tanah – dibingkai dalam sebuah susunan 
teras yang membentuk suatu ruang 
publik.

Aksonometri yang 
dibongkar
Simulasi paparan surya 
dan peneduh

 1

 2–5

1

4

3

5

2

  Tabung cahaya atap
  Kasa jendela jaali
  Fitur air
  Halaman rumput hijau

Bawah tanah

Lantai 1

Lantai 2

Atap

1
2
3
4

1

2

2

3

4
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Kesejahteraan
Ekoklimat dan kenyamanan: Lantai terbawah

Lantai terbawah dibenamkan 4 m di bawah 
permukaan jalan sehingga udara yang sejuk 
dan lembab – yang lebih berat daripada udara 
yang hangat dan kering – dapat diperta-
hankan di tapak. Tanah di sekitar ruang ini 
memberikan suatu massa termal yang sejuk 
sehingga mengurangi suhu radian. Campuran 
air dan tanaman hijau menciptakan suatu 
ekoklimat melalui dinginan dan transpirasi 
uap yang sesungguhnya lebih sejuk daripada 
di luar, terutama pada musim panas. Udara 
dingin di ruang ini, karena menghangat, naik 
secara alami yang menciptakan suatu aliran 
konvektif yang membantu dalam ventilasi 
silang.

Menenggelamkan lantai terbawah juga 
menjaga garis penglihatan tetap di dalam 
tapak yang menciptakan keleluasaan pribadi 
bagi para siswa yang berkumpul di sana. 
Tangga pada perimeter tersebut merangkap 

sebagai tempat duduk yang menjadikan-
nya sebagai sebuah tempat pertunjukan 
sementara.

Melayang di atas ruang ini adalah blok 
mengajar setinggi dua lantai dengan suatu 
tapak berukuran 111 m x 50 m. Beberapa 
irisan lingkar linear memecahkan massa 
arsitektur ini menjadi padat dan hampa. Yang 
padat berisi studio dan ruang kelas, yang 
hampa memungkinkan masuknya cahaya 
matahari dan udara. Untuk sebagian tahun, 
di saat sudut matahari rendah, konfigurasi ini 
menaungi dirinya yang membatasi masuknya 
cahaya matahari ke ruang-ruang di bawahnya. 

Diagram penetrasi cahaya 
matahari
Diagram aliran udara
Tampak bawah tanah
Cahaya dan bayangan 
di bawah tanah
Simulasi Komputer 
masuknya cahaya 
matahari

 6

 7
 8
 9–10
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6 8

9 10

11

7

30%
DARI TAPAK TERSELIMUTI TANAMAN

4%
DARI TAPAK TERTUTUP AIR

Mei/Agustus
April/September

Maret/Oktober
Februari/November
Januari/Desember

Juni/Juli
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Bagian fasad dengan jaali
Paparan cahaya matahari 
dari sebagian fasad tanpa 
(kiri) dan dengan (kanan) 
jaali
Tampak jaali
Paparan cahaya matahari 
dari seluruh bagian fasad 
tanpa (atas) dan dengan 
(bawah) jaali
Masuknya dan tampak 
cahaya matahari

 12
 13–14

 15–17
 18–19

 20–21

21

Kesejahteraan
Ekoklimat dan kenyamanan: Jaali dan matka

Lapangan dalam yang berbentuk lingkar 
linear sangatlah berlawanan dengan bagian 
dalam bangunan tersebut yang ortogonal. 
Di luarnya, paf dibungkus dalam suatu lapisan 
jaali yang diatur jauh dari dinding dalam 
dan jendela. Selain penerimaan panas yang 
berkurang, jaali berfungsi untuk memodulasi 
cahaya alami yang masuk, yang bisa jadi 
menyengat hampir sepanjang waktu. 
Lebar pelat lantainya tidak lebih dari 9 m 
pada titik manapun; di sebagian besar lokasi, 
seorang penghuni berada tidak lebih dari 
4,5 m dari sebuah jendela atau bukaan. Hal ini 
melenyapkan seluruh ketergantungan pada 
pencahayaan listrik pada siang hari..

Dari semakin banyaknya penerapan 
teknologi lokal yang inovatif, penggunaan 
matka sangat menarik. Matka adalah 
bejana lumpur tradisional untuk membawa 
air. Ratusan matka selebar 35 cm, yang 

dibariskan pada jarak 2,5 cm satu sama lain, 
dicor ke dalam pelat-pelat beton yang terpa-
par sinar matahari. Jarak di antara matka diisi 
dengan pasir dan kemudian dicor seluruhnya 
dengan suatu lapisan beton yang mengikat. 
Apitan udara yang terjebak ini menjadi suatu 
penghalang panas yang memperlambat 
penyerapan panas matahari. 

20
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100%
DARI TOTAL LUAS LANTAI DIDESAIN 
UNTUK VENTILASI ALAMI ATAU KIPAS 
ANGIN SELAMA

90%
DARI TOTAL LUAS LANTAI DIRANCANG 
UNTUK PENCAHAYAAN MATAHARI 

80%
DARI SELURUH JAM OPERASIONAL

12
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Keterikatan
Material dan air

Palet material merupakan suatu campuran 
batu, kaca dan beton yang hampir semuanya 
adalah material lokal. Batu Kota, granit, batu 
tulis dan batu Jaisalmer berasal dari dalam 
Rajasthan. Aluminium dan beton berasal dari 
dalam batas-batas kota Jaipur. Beton jaali 
dicor di tapak. Matka dibeli di pasar-pasar 
Jaipur.

Air adalah suatu komoditas berharga 
dalam iklim gurun. Karena paf mengandal-
kan air sepanjang tahun untuk mendorong 
kenyamanan termal, sebagian besar yang 
dibutuhkan harus tersedia di tapak.

Air yang didaur ulang dari instalasi 
pengolahan limbah digunakan untuk lanskap 
dan turasan. Air dalam unsur-unsur lanskap 
yang ditemukan di dalam lantai terbawah 
– yang dibutuhkan untuk dinginan uap – 
bersumber dari instalasi yang sama. Air hujan 
yang ditangkap digunakan untuk mengisi 
ulang daerah resapan air.

Tim desain juga mencari cara mengenai 
apa yang tidak perlu dibangun sebagai suatu 
cara untuk mengurangi biaya konstruksi. 
Lantai terbawah, contohnya, dibagi-bagi lagi 
dengan tanaman, lebuh pejalan dan pelat. 
Hal ini mengakomodasi banyak kebutuhan 
program tanpa dinding dan pelat. Jaringan 
struktur bangunan tersebut dioptimalkan 
untuk sebuah pelat lantai yang hampir bebas 
tiang, yang meningkatkan fleksibilitas dan 
efisiensi sebesar 20% dan juga mengurangi 
kebutuhan akan bahan.

Pemasangan jaali dan 
matka
Detail potongan
Bahan-bahan lokal dan 
regional
Peta sumber bahan-bahan 
bangunan
Peralatan pendauru-
langan air limbah yang 
dapat didaur ulang tanpa 
purifikasi

 22–23

 24
 25–26

 27

 28

  Batu Kota abu-abu
  Keping-keping batu Jaisalmer
  Keping-keping batu marmer
  Batu tulis
  Marmer hijau
  Granit
  Gipsum
  Jaali beton
  Pengaspal beton
  Aluminium
  Kayu lapis komersial
  Buli-buli tanah liat
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27
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  Pelindung matahari jaali
  Insulasi matka 
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TIM PROYEK
Pengembang
Pearl Academy of Fashion
Arsitek
Morphogenesis
Perekayasa listrik
Integral Designs
Perekayasa struktur
NM Roof Designers Ltd
Pemipaan
Tech Consultancy
Pengontrol iklim
Design Centre
Konsultan lanskap
Oracles
Kontraktor utama
RG Colonizers Pvt Ltd
Operator bangunan
Pearl Academy of Fashion

PEMASOK
Saniter/perabot
Parryware
Lantai
Teraso di tapak
RG Colonizers Pvt Ltd
Perabotan
Geeken Seating Collection, 
Inline India Ltd (Chic India 
Furniture)
Mebel
Mike Knowles, InLine
Pendingin udara
Voltas Limited, 
peringkat 3 bintang

Pencahayaan
Prvisa Luminaires by ONS 
Impex
Cat
Asian Paints
Elevator
Schindler
Batu
Pengadaan lokal
Bingkai jendela
Penampang aluminium Jindal
Pengglasiran tanpa bingkai/
kaca apung polos
Modi Guard
Selubung/fasad
Jaali beton (dicor di tapak 
oleh pekerja lokal)
Plafon
POP ceiling (dibuat di tapak)
RG Colonizers Pvt Ltd
Penampungan air hujan
RG Colonizers Pvt Ltd
Instalasi pengolahan limbah
Brisanzia Technologies

PENGHARGAAN
2011
Pemenang, FuturArc Green 
Leadership Award, kategori 
kelembagaan, BCI Asia 
Construction Information
Pte Ltd

2010
Highly Commended Seal of 
Distinction, Cityscape Awards, 
Emerging Markets, Cityscape 
Global
2009
| Pemenang, International  
 Design Awards, kategori 
 arsitektur, International  
 Design Awards
| Pemenang, World  
 Architecture Festival  
 Awards, Barcelona,  
 Best Learning Building,
| Highly Commended Seal
 of Distinction, Cityscape  
 Architectural Awards,  
 Dubai, Cityscape Global
| Citation, 20+10+X World  
 Architecture Community  
 Awards, World Architecture  
 Community 
| Finalis, ARCASIA Award,
 Architects Regional  
 Council, Asia
| Arsitektur Berkelanjutan/ 
 Hijau Terbaik, ArchiDesign  
 Awards
| The Institutional  
 Architecture Award,
 Architecture+Design &  
 Spectrum Foundation
2008
Finalis, MIPIM Asia Awards, 
MIPIM Asia

2007
Penghargaan Khusus untuk 
Desain Lingkungan,
Cityscape Architectural  
Review, Dubai

KINERJA2
Konsumsi energi tahunan
290 MWh 
Produksi energi di tapak 
(sebagai % dari total yang 
dikonsumsi)
Nol
Emisi gas rumah kaca
Tidak tersedia
Intensitas energi
24,7 kWh/m²/tahun
(54% lebih rendah dari 
sebuah bangunan setara 
yang memenuhi syarat 
GRIHA)

Konsumsi air tahunan
7.500 m³
Intentitas air
Tidak tersedia
Produksi air di tapak 
(sebagai % dari total yang 
dikonsumsi)
Pendaurulangan limbah 
yang dapat didaur ulang 
tanpa purifikasi:
100%

2_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah untuk suatu periode 12 bulan dari 
tahun 2009 hingga 2010.

3_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk bergantung utamanya 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

Material (konstruksi)
| Batu Kota lokal, 4.640 m², 
 sebagai bahan lantai
| Teraso lokal, 5.900 m², 
 sebagai bahan lantai
| Jaali beton, 1.100 m²,  
 dibuat oleh pengrajin lokal 
| Mebel yang dibuat dari 
 papan Tetra Pak yang 
 dipadatkan
| Matka lokal untuk insulasi

Moda-moda kenyamanan3
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami):
 100% (untuk 80% jam 
 operasional)
| Aktif (pendingin udara):
 50% (untuk 20% jam 
 operasional)
Kenyamanan visual
| Pasif (pencahayaan alami):
 90%
| Aktif (pencahayaan buatan):
 10%

Cuaca untuk Jaipur, India
Jejak matahari di atas PAF
Perspektif luar

29–31
 32
 33

31 32

30

33

U

U

> 342 jam

< 34

50 km/j
U

40

30

20

10

J F M M J J A S O N DA

J F M M J J A S O N DA

% KH   100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

450 mm

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1,0 kW/m²

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

40°C

30

20

10

0

-10

29

199



201

Lokasi
17,55512° N
97,92594° E

Waktu penyelesaian
Januari 2009

Biaya
Pemandian umum: 
US$3.800

Perpustakaan:
US$4.900

Ukuran
Hingga 2 lantai

Total luas lantai
Pemandian umum:
61 m²

Perpustakaan:
28 m²

Luas tapak
8.000 m²

Tipe
Komunitas

Program
Pemandian umum
Perpustakaan
 
Tingkat hunian
Melayani sebuah 
komunitas beranggo-
takan 79 anak yatim-
piatu pengungsi 
Karen

Jam operasional
8.760/tahun

PEMANDIAN UMUM &
PERPUSTAKAAN SAFE HAVEN
Ban Tha Song Yang
Provinsi Tak 63150
Thailand

Lokasi
13,81046° N 
100,72895° E

Waktu penyelesaian
Mei 2009

Biaya
US$4.500

Ukuran
2 lantai

Total luas lantai
27 m²

Luas tapak
Tidak tersedia

Tipe
Komunitas

Program
Perpustakaan
 
Tingkat hunian
Melayani sebuah 
komunitas 
yang terdiri dari 
400 penduduk

Jam operasional
8.760/tahun

PERPUSTAKAAN
OLD MARKET

Min Buri
Bangkok 10150
Thailand

PEMANDIAN UMUM 
& PERPUSTAKAAN 
SAFE HAVEN
PERPUSTAKAAN
OLD MARKET
THAILAND

Ban Tha Song Yang,
Thailand

Pemandian 
Umum & 
Perpustakaan 
Safe Haven

Bangkok,
Thailand

Perpustakaan
Old Market

 17.55512° N
  97.92594° E

 13.81046° N
 100.72895° E







207206

Keberlanjutan sosial tidak mendapatkan 
perhatian yang sama sebagaimana keberlan-
jutan lingkungan atau ekonomi di Asia. Terlalu 
asyik dengan pertumbuhan dan ketahanan 
sumber daya seringkali mengalihkan 
perhatian kekuatan yang ada dari masyarakat 
miskin di wilayah pedesaan dan kawasan 
kumuh perkotaan. Kapanpun lembaga negara 
dan lembaga swadaya masyarakat hadir 
untuk ini, campur tangan mereka tampak 
umum fungsinya yang kekurangan wawasan 
akan kebutuhan dan aspirasi rakyat yang 
mereka layani.

Arsitek-arsitek Norwegia, Andreas 
Grøntvedt Gjertsen dan Yashar Hanstad, 
terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan di Asia 
melalui studio desain mereka tyin Tegnestue. 
Sejak tahun 2008, mereka telah memba-
ngun beberapa proyek masyarakat di daerah 
pedesaan dan perkotaan di Thailand. Dalam 
penjelasannya tentang ini, mereka berbicara 
tentang suatu “arsitektur kebutuhan”1. 
Proyek-proyek tersebut mengkaji bagaimana 
kebutuhan-kebutuhan dasar (yang seringkali 
menekan) mungkin terpenuhi dengan sedikit 
uang dan suatu pandangan yang sehat 
terhadap martabat manusia.

Tim tersebut mulai dengan mencocok-
kan apa yang dibutuhkan dengan apa yang 
tersedia. Sanitasi, banjir, ketahanan terhadap 
cuaca dan biaya diperhitungkan sejak awal 
yang menggambarkan apa yang dibangun 
dan caranya. Dalam hal bahwa sejumlah unsur 
kemudian bersatu – yang menghubung-
kan penghuni sebuah bangunan dengan 
tapak, iklim, masyarakat – proyek tersebut 
berbicara kepada pikiran dan jiwa mereka. 
Tabir surya yang memoderasi iklim, misalnya, 
juga menawarkan keleluasaan pribadi. Para 
pakar memimpin proses tersebut, tetapi 
masyarakat hampir selalu terlibat. Struktur 
dan ruangnya sederhana, tetapi untuk ini, 
terdapat sejumlah aksen warna, tekstur dan 
materialitas. Sentuhan-sentuhan unik yang 
kontemporer – yang ditempatkan dalam 
pengaturan-pengaturan bergaya pedesaan 
dan lusuh – tidak pernah berlebihan atau 
menggurui.

Selain komunitas yang mereka layani, 
proyek-proyek tersebut merupakan sebuah 
platform pembelajaran. Beberapa proyek 
lapangan tyin di Asia juga merupakan beng-
kel kerja langsung untuk para mahasiswa 
arsitektur dari Norwegia untuk siapa kegiatan 
membangun tersebut, yang begitu jauh 

berbeda dari apa yang biasa mereka lakukan, 
menjadi sebuah cara untuk memahami 
masyarakat yang sedang berkembang dan 
kebutuhan mereka.

Dua proyek tyin ditampilkan. Yang 
pertama adalah sebuah pemandian dan 
perpustakaan di sebuah panti asuhan yang 
dekat dengan perbatasan Thailand dan 
Myanmar, dalam sebuah komunitas kecil 
yang merupakan rumah bagi pengungsi 
Karen. Orang-orang Karen adalah sebuah 
minoritas etnis yang telah diusir dari Myanmar 
tetapi tidak memiliki status resmi di Thailand. 
Yang lainnya adalah penggunaan kembali 
secara adaptif sebuah bangunan berusia 
100 tahun yang diubah menjadi sebuah 
perpustakaan bagi warga Min Buri, suatu 
daerah padat penduduk di Bangkok, yang 
pernah menjadi pusat perdagangan yang 
berkembang yang kini merupakan sebuah 
kawasan kumuh perkotaan. Keduanya meru-
pakan suntikan-suntikan kecil yang strategis, 
yang dirancang sebagian untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk 
memulihkan kebanggaan kepada suatu 
masyarakat yang berjuang untuk menemu-
kan tempatnya di tengah masyarakat.

Perpustakaan Safe Haven: 
dibangun oleh para maha-
siswa dari Norwegia
Fasad selatan Pemandian 
Umum Safe Haven dengan 
latar belakang sebidang 
hutan jati
Perpustakaan Old Market: 
para relawan dan tukang 
bangunan dari komu-
nitas Min Buri selama 
pembangunan
Pemandian Umum Safe 
Haven: para pekerja lokal 
yang sedang memper-
siapkan bambu

 1

 2

 3

 4

1_ TYIN tegnestue Architects. 
www.tyintegnestue.no
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Safe Haven: Pemandian Umum
Keterikatan

Pada bulan Januari 2009 tyin mengundang 
15 mahasiswa arsitektur Norwegia untuk 
berpartisipasi dalam sebuah lokakarya 
di panti asuhan Safe Haven. Kebutuhan 
paling mendesak pada saat itu adalah 
kebutuhan akan sebuah pemandian umum 
dan perpustakaan baru. Para pekerja etnis 
Karen bekerja keras bersama tyin terkait 
pemandian umum tersebut. Para mahasiswa, 
dengan dosen-dosen mereka, membangun 
perpustakaannya.

Tantangan utama dari pemandian 
umum tersebut adalah penanganan limbah 
dan drainase. Di tempat ini, hujan turun terlalu 
banyak atau terlalu sedikit yang memper-
buruk risiko penyakit, utamanya jika sistem 
sanitasi terganggu akibat hujan. Pemandian 
sebelumnya seringkali basah dan kotor. 
Dalam fasilitas baru tersebut, limbah dari 
toilet-toilet baru melewati pipa dan berakhir 

dengan terkubur di bawah tanah. Lantai kayu 
yang diangkat menjaga ruangan tetap kering. 
Sistem drainase, yang terdiri dari sebuah 
bak sedalam 1 m yang diisi dengan kerikil, 
dirancang untuk mengatasi luapan air dalam 
musim hujan.
Pemandian tersebut merupakan sebuah 
struktur bujur sangkar dengan sebuah toilet 
duduk, dua toilet jongkok, wastafel dan area 
mandi dan bilas. Fungsi-fungsi intimnya 
tersembunyi di balik dinding-dinding blok 
beton yang membentuk dua ruang tertutup 
pada setiap sisi bangunannya. Di dalamnya, 
toilet dibuat dari ban bekas dan produk siap 
pakai yang dibeli dari toko-toko setempat. 
Ruang-ruang semiprivat terdapat di antara 
dua blok ini yang diakseni oleh sebuah fasad 
miring dari bambu, yang bersandar pada 
bagian depan bangunan yang bertindak seba-
gai suatu perisai cuaca dan partisi. Area mandi 

 
 
tengah dan ruang sirkulasi diangkat dari 
lantai untuk membiarkan air yang berlebihan 
mengalir ke selokan kerikil di bawahnya.

Urinoar-urinoar yang 
terbuat dari ban-ban 
bekas dan pipa-pipa 
plastik murah
Layar bambu untuk 
keleluasaan pribadi dan 
peneduh
Ruang mandi
Lantai ditinggikan dan 
parit-parit yang menuju 
ke sebuah palung sedalam 
1 m berisi kerikil dan batu
Toilet-toilet yang dibuat 
dengan ban-ban bekas 
dan produk-produk siap 
pakai dari toko-toko lokal
Tampak depan
Denah
Tampak belakang
Fasad selatan

 5
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Safe Haven: Perpustakaan
Keterikatan

Perpustakaannya, seperti halnya pemandian 
umumnya, merupakan sebuah struktur yang 
sederhana. Sebuah dinding blok beton pada 
satu sisi bertindak sebagai penghalang panas 
dan pengikat struktur. Sebuah layar bambu 
miring di sisi lain membuat bagian dalam 
ruangan terventilasi, teduh dan diterangi 
secara alami. Struktur ini terbuat dari kayu 
lokal yang dibeli di dekat situ. Bambunya 
berasal dari hutan di sekitar situ. Pondasinya 
terbuat dari batu dan batu besar yang ditemu-
kan di lokasi yang totalnya sekitar 17 m³.

Menurut denah, sebuah teras membagi 
lagi lantai bawah. Di satu sisi teras meru-
pakan ruang baca; di sisi lain adalah sebuah 
ruang komputer. Sebuah lintasan anak-anak 
tangga menuju ke atas ke sebuah loteng yang 
berfungsi sebagai suatu area istirahat atau 
tidur untuk anak-anak.

Sebuah teras membagi 
perpustakaan menjadi dua 
bagian
Rak-rak buku pada dind-
ing belakang
Area komputer
Bagian belakang 
perpustakaan dengan 
sebuah area bermain dan 
bangku-bangku
Denah
Bagian depan perpus-
takaan dilindungi oleh 
bambu dan lis-lis atap
Loteng

 15
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 20

 21
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Perpustakaan  Old Market
Keterikatan

Perpustakaan tersebut menghadap ke 
sebuah lebuh pejalan tertutup di bagian depan 
dan sebuah kanal kecil di bagian belakang. 
Menghubungkan keduanya, sebuah koridor 
membentang memanjang pada lantai dasar 
dengan ruang-ruang membaca di satu sisi. 
Atap bangunan lama yang tinggi tersebut 
memungkinkan penempatan sebuah ruang 
loteng yang dicapai melalui sebuah tangga 
di dekat pintu masuk depan. Ini merupakan 
ruang tambahan untuk membaca dan 
berkumpul.

Musim hujan tahunan, saat air banjir 
dapat naik hingga 50 cm di atas permukaan 
lantai, menjadi perhatian utama tim desain. 
Membuat air tidak masuk akan sulit; para 
perancang tersebut malahan memutuskan 
mengangkat area membaca untuk memas-
tikan bahwa perpustakaan dapat digunakan 
selama periode banjir. Detail konstruksi 

dipikirkan dengan mempertimbangkan 
masalah air; dinding-dinding samping yang 
terbuat dari beton dan penghubung-peng-
hubungnya yang terbuka untuk udara segar 
mencegah kelembaban dan pembusukan 
kayu.

Pertimbangan lain adalah ketergan-
tungan pada bahan-bahan lokal dan yang 
dimanfaatkan kembali. Rak-rak bukunya 
adalah kotak-kotak kayu yang didaur ulang 
dari sebuah proyek sebelumnya; selubungnya 
adalah kayu tua dan rusak yang ditemukan di 
lingkungan sekitar. Bahan-bahan lebih kuat 
yang dibutuhkan dibeli di sebuah toko barang 
bekas setempat.

Denah dan potongan
Bagian depan perpus-
takaan: sepotong jalan 
yang sibuk dengan lalu-
lalang para pejalan kaki 
dan pedagang
Anjungan yang ditinggikan 
memastikan area tetap 
kering sepanjang banjir 
tahunan
Ruang baca
Bangunan sebelum 
pemugaran

 22
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Perpustakaan Old Market
Pendampingan

Tujuan utamanya adalah meningkatkan 
kebersamaan masyarakat di daerah tersebut 
sehingga perpustakaannya bertindak sebagai 
agen perubahan positif. Proses desain-
nya berupaya melibatkan para pemangku 
kepentingan. Pada awalnya, ini berarti bahwa 
para desainer mengadakan pertemuan rutin 
dengan warga di dekat situ untuk mengetahui 
apa yang mereka inginkan dan menciptakan 
kesadaran akan proyek tersebut. Para warga 
juga disurvei soal pandangan mereka tentang 
masyarakat, masa lalu, masa kini dan masa 
depannya. Seiring perkembangan proyek 
tersebut, semakin terlihat bahwa anggota 
masyarakat bergabung sebagai peserta aktif. 
Sekelompok relawan tetap segera mulai 
bekerja bersama tyin.

Halaman belakang
Rak-rak buku yang terbuat 
dari bahan-bahan daur 
ulang
Loteng
Anak-anak dari komunitas 
Min Buri mempresen-
tasikan model-model 
konseptual
Warga lokal yang bekerja 
bersama para ahli dan 
relawan

 28
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PENGHARGAAN
2011
| Honorable Mention,  
 Architecture of Necessity,  
 Virserum Art Museum, 
 Swedia (dianugerahkan 
 kepada TYIN tegnestue)
| Finalis, Norsk Form Pris
  for Unge Arkitekter,  
 Foundation for Design and  
 Architecture, Norwegia 
 (dianugerahkan kepada 
 TYIN tegnestue)
| Daftar pendek, 
 International WAN Awards, 
 blog World Architecture 
 News (dianugerahkan 
 kepadaTYIN tegnestue)
| Pemenang, Emas, 
 International Architecture 
 Awards, Chicago 
 Athenaeum: Museum of  
 Architecture and Design 
 dan the European Centre 
 for Architecture, Art, 
 Design and Urban Studies, 
 AS (dianugerahkan kepada 
 TYIN tegnestue)
| Finalis, Great Places  
 Award, Environmental  
 Design Research  
 Association, Inggris 
 (dianugerahkan kepada 
 TYIN tegnestue)
| Pemenang, Emas, 
 Dedale Minosse Award,  
 ALA-Assoarchitetti, Italia  
 

(dianugerahkan kepada 
TYIN tegnestue)
2010
| Pemenang, Emas, Best of 
 TIDA, Eco and Conservation 
 Award, Thailand Interior  
 Design Association,  
 Thailand (Perpustakaan  
 Old Market)
| Pemenang, Perak, 
 International Sustainability 
 Award, Sustainable 
 Building, Italia 
 (dianugerahkan kepada 
 TYIN tegnestue)
| Pemenang, Emas, Making  
 Space Awards, Anak-anak 
 di Skotlandia bekerja 
 sama dengan Scottish  
 Government, Architecture  
 and Design, Skotlandia 
 (dianugerahkan kepada 
 TYIN tegnestue)
| Pemenang, Emas, 
 The Earth Awards, Social 
 Justice Award, Inggris 
 (dianugerahkan kepada 
 TYIN tegnestue)
2009
Pemenang, Emas, Building 
of the Year, Museums 
and Libraries International,
blog ArchDaily (Perpustakaan 
Safe Haven)

PEMANDIAN UMUM
SAFE HAVEN

TIM PROYEK
Klien
Panti asuhan Safe Haven
Arsitek
| Andreas Grøntvedt  
 Gjertsen
| Yashar Hanstad

PEMASOK
Semua material dibeli 
di pasar-pasar lokal

PERPUSTAKAAN
SAFE HAVEN

TIM PROYEK
Klien
Panti asuhan Safe Haven
Arsitek
Mahasiswa dari Norwegian 
University of Science and 
Technology
| Pasi Aalto
| Jan Kristian Borgen
| Mari Folven
| Ragnhild Førde
| Sunniva Vold Huus
| Olav Fåsetbru Kildal
| Lene M.N. Kværness
| Oda Moen Møst
| Ørjan Nyheim

| Karoline Salomonsen
| Anne Sandnes
| Ola Sendstad
| Kristoffer B. Thørud
| Caroline Tjernås
| Anders Sellevold Aaseth
Kolaborator
Rintala Eggertsson Architects
Profesor
| Hans Skotte
| Sami Rintala
Sponsor
| Norsk Betongforening
| Bygg uten grenser
| Minera Norge
| Spenncon

| Norwegian University of  
 Technology and Science,  
 NTNU

Cuaca untuk Ban Tha 
Song Yang, Provinsi Tak, 
Thailand
Cuaca untuk Bangkok, 
Thailand

 34–36

 37–39

PERPUSTAKAAN 
OLD MARKET

TIM PROYEK
Klien
Komunitas Old Market
Arsitek
| Pasi Aalto
| Andreas Grøntvedt  
 Gjertsen 
| Yashar Hanstad 
| Magnus Henriksen 
| Erlend Bauck Sole 
Kolaborator
Kasama Yamtree dan Patama 
Roonrakwit (CASE Studio 
Architects)

PEMASOK
Semua material ditemukan 
di area tersebut atau dibeli 
bekas dari pasar-pasar lokal
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1_ Delapanratus tujuhpuluh tujuh juta dolar 
Hongkong dalam dolar AS yang setara 
berdasarkan nilai tukar internasional 
pada 1 Agustus 2009 | Dana Moneter 
Internasional. www.imf.org

2_ Termasuk dinding, kebun, lebuh pejalan, 
sirkulasi, dek kolam renang dan area 
beraspal

Lokasi
22,31576° N
114,23507° E

Waktu penyelesaian
Agustus 2009

Biaya1

US$112.500.000

Ukuran
Hingga 41 tingkat

Total luas lantai
175.700 m²

Luas area terbangun2

39.133 m²

Luas tapak
49.000 m²

Koefisien dasar bangunan
18%

Tipe
Permukiman

Program
5 blok perumahan
3.995 unit apartemen

Tingkat hunian
11.000 warga

Jam operasional
8.760/tahun

Kwun Tong
Kowloon
Hongkong
Republik Rakyat Cina

SAU MAU PING
SOUTH ESTATE
HONGKONG,
REPUBLIK RAKYAT CHINA

Hongkong

Sau Mau Ping
South Estate

 22.31576° N
 114.23507° E
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Perumahan rakyat dengan harga terjangkau 
merupakan salah satu kebutuhan paling 
mendesak di Asia. Sekitar 20.000 tempat 
tinggal baru dibutuhkan setiap hari, banyak 
untuk mereka yang harus bergantung pada 
bantuan negara.3 Respons lembaga-lembaga 
negara seringkali bertentangan dengan 
gagasan layak huni. Pertumbuhan menara-
menara hunian tak berjiwa yang terus-
menerus di seluruh kawasan menimbulkan 
pertanyaan tentang apa yang membuat 
rumah layaknya rumah. Banyak yang berpen-
dapat bahwa hal ini mengundang suatu 
pertimbangan tentang kesejahteraan yang 
lebih luas, melampaui bentuk fisik lingkungan 
binaan yang mengarah kepada sifat-sifat 
tempat yang lebih lembut agar menimbulkan 
rasa kepemilikan bersama.

Keharusan membangun perumahan 
rakyat yang cepat dan murah tidak boleh 
ditinggalkan, tetapi harus diimbangi dengan 
suatu respons yang spesifik konteks terhadap 
kebutuhan masyarakat yang akan dilayani oleh 
pembangunan. Sau Mau Ping South Estate 
(smps) menyarankan agar kebutuhan yang 
satu tidak bertentangan dengan yang lain.

Sejak tahun 1987, daerah kantong 
Sau Mau Ping di Kowloon telah dikembang-
kan kembali secara bertahap. Pengerjaan 
smps – sebuah gugusan lima menara untuk 
11.000 penduduk – dimulai pada tahun 2004. 
Seperti kebanyakan kawasan perumahan di 
Hongkong, anggaran ketat berarti bergantung 
pada praolah di luar tapak. Hal ini menim-
bulkan pertanyaan: apa yang membuatnya 
berbeda? Praolah diketahui mengarah 
kepada suatu kualitas yang konstan yang 
bisa jadi bertentangan dengan pendekatan 
multiaspek untuk merencanakan, merancang 
dan mengelola sarana umum. Tim desainnya 
meninjau lokasi proyek untuk mencari kesem-
patan membentuk identitas.

Proses tersebut berlangsung pada dua 
sisi. Pada satu sisi, para ahli mempelajari angin 
dan cahaya dengan menggunakan perangkat 
simulasi lingkungan. Mereka meneliti 
bagaimana arus – yang dialirkan melalui lokasi 
– mempengaruhi ventilasi dan pencahayaan. 
Analisa mereka menghasilkan sebuah 
keterpaduan dari lima menara tersebut yang 
membantu pergerakan udara melewati 
unit-unit perumahan. Hal ini juga sebagian 
berperan dalam menentukan bagaimana 
bidang tanah dan aktivitasnya ditata.

Pada sisi lain, anggota tim mencari 

konektivitas dengan alam dan dalam 
masyarakat. Lantai dasar smps memiliki 
beragam spesies tanaman yang mendukung 
keragaman hayati dan ruang publik yang 
mendukung kebutuhan sosial. Keduanya 
berkontribusi untuk kesejahteraan. Ruang 
publik bersifat inklusif dan dapat diakses, 
termasuk bagi yang cacat. Ruang-ruang ini 
menunjukkan siapa penduduknya lewat 
instalasi seni dan papan nama yang diciptakan 
oleh mereka. Tanaman hijaunya meluas ke 
lereng dan bangunan; hasilnya, smps menjadi 
salah satu kawasan perumahan yang terhijau 
di Hongkong. Kemiringan topografi, yang 
mungkin menjadi kendala, dimanfaatkan 
sepenuhnya. Menjulang di dalam lanskap ini, 
turbin-turbin angin dan panel-panel fotovol-
taik – yang bermunculan seperti instalasi  
seni – menghasilkan tenaga listrik dan memu-
nculkan kesadaran akan masalah lingkungan.

Pada skala inilah – dalam pertukaran 
mendalam antara manusia dan lingkungan-
nya – tampak bagaimana estat ini berusaha 
membentuk sebuah identitas dan gaya hidup. 
Bahwa smps telah mencapai ini dengan keter-
batasan anggaran dan waktu merupakan 
sebuah pelajaran penting untuk proyek-
proyek perumahan rakyat lainnya di Asia.

3_ Economist Intelligence Unit. (2011)

Tampak penampang 
sebuah menara hunian 
yang khas
Denah tapak
Penetapan wilayah bidang 
tanah

 1

 2
 3

Lapangan bola

Jam
matahari

Gerbang 
masuk

Gerbang 
masuk

Kawasan 
bebas 

hambatan

Menara
lift

Kawasan 
komunitas

Kawasan bermain anak
Alun-alun 

terbuka

Kawasan 
aktivitas 

lansia

1

32
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Kesejahteraan
Angin dan cahaya

Sebuah penelitian dinamika fluida terhadap 
tapak tersebut mengidentifikasi angin musim 
panas yang kuat – 3–5 m/d – dari tenggara. 
Hal ini menuntun kepada penjajaran khusus 
menara-menara sebagai upaya menyalurkan 
aliran udara yang menciptakan sebuah koridor 
angin melewati lokasi tersebut. Hal ini dilaku-
kan tanpa mengkompromikan kebutuhan 
ventilasi dari sebuah estat yang sudah selesai 
dibangun di belakang smps. Blok-blok dipo-
sisikan sedemikian rupa sehingga memak-
simalkan pula peneduh dalam ruangan yang 
beberapa di antaranya meneduhkan yang lain 
dari matahari barat.

Dilengkapi dengan sebuah model 
kerja bentuk arsitektur dan atribut-atribut 
lingkungan, tim menyaksikan efek gabungan 
dari paparan udara dan matahari pada bidang 
tanah. Hal ini membantu mereka menen-
tukan posisi tempat beraktivitas. Dengan 

kata lain, kenyamanan adalah pertimbangan 
utama dalam menentukan penempatan 
kegiatan.

Dalam menara, jendela-jendela 
diposisikan sedemikian rupa sehingga 
menyalurkan udara melalui lobi lift dan 
koridor. Diperkenalkannya penangkap angin 
pada atap mendorong udara ke bawah 
untuk mengimbangi kecepatan udara yang 
lebih lambat pada lantai-lantai bawah. 
Untuk mengoptimalkan masuknya cahaya 
matahari ke dalam unit-unit hunian, keda-
laman emperan jendela disesuaikan dengan 
orientasinya.

Menara-menara SMPS
Penyempurnaan peneduh-
selubung bangunan untuk 
kenyamanan termal lebih 
bagi penggunanya
Detail peneduh-selubung
Simulasi dinamika fluida 
terkomputasi yang 
menunjukkan koridor 
angin yang mengaki-
batkan percepatan dari 
kecepatan angin di musim 
panas
Pembayangan pukul 
8 pagi di musim panas
Pembayangan pukul 
4 sore di musim panas
Simulasi dinamika fluida 
terkomputasi di musim 
dingin
Pembayangan pukul 
8 pagi
Pembayangan pukul 
5 sore

 4
 5

 6
 7

 8

 9

 10

 11

 12

4

8 97

11 1210

65

Kenaikan temperatur 
udara akibat radiasi 
matahari berkurang 30% 
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Kesejahteraan
Tanaman hijau

Tiga strategi lanskap membuat smps 
lebih banyak memiliki tanaman hijau 
daripada kawasan perumahan rakyat 
lainnya di Hongkong.

1. Maksimalkan tutupan tanah 
 (10.225 m²)
Bidang tanah ditutup dengan pot tanaman 
dan lapangan rumput yang sejajar dengan 
lebuh pejalan dan zona aktivitas. Sebuah 
taman bunga dibuat di depan koridor angin 
sehingga aroma bunga akan mengalir melin-
tasi kawasan tersebut.

2. Manfaatkan lereng perkotaan
 (7.200 m²) 
Sekitar 2.200 m² bidang beton menstabilkan 
lereng-lereng yang ada yang mengurangi 
kebutuhan untuk menyingkirkan tanah dan 
pohon. Hal ini membuat dipertahankannya 
114 pohon. Empatpuluh dua pohon yang 
harus dipindahkan dicangkok di dalam tapak 
tersebut. Begitu distabilkan, lerengnya 
ditanami rumput dan lebih dari 26.090 pohon 
asli dan semak-semak yang menarik burung 
dan kupu-kupu.

3. Integrasikan dengan bangunan
 (vertikal, 205 m²; bubungan atap,  
 1.625 m²)
Tanamannya meluas hingga ke bubungan 
atap bangunan-bangunan rendah dan lebuh 
pejalan, juga permukaan-permukaan dinding 
vertikal. Pembangunannya membuatnya 
memiliki lebuh pejalan yang tertutup 
tanaman hijau terpanjang di antara seluruh 
kawasan permukiman di Hongkong.

Total luas kawasan hijau smps adalah sekitar 
21.430 m², mencakup hingga 43% dari 
keseluruhan luas lahan. Kawasan tersebut 
adalah rumah bagi 5.529 pohon yang jika 
dirata-ratakan bernilai satu berbanding dua 
penduduk. Ini setara dengan pengurangan 
emisi CO

²
e sebesar 127,1 ton. Tanaman hijau 

tersebut diperkirakan mengurangi efek pulau 
bahang oleh faktor dari empat (dibandingkan 
dengan area tanah kosong permukaan yang 
setara).

Lanskap tapak SMPS
Lanskap mencakup 
tutupan tanah baru, 
konservasi dan 
penanaman kembali 
pohon-pohon yang 
ada dan tanaman hijau 
terintegrasi bangunan 
pada lebuh-lebuh pejalan 
dan fasad
Lereng sebelum dan 
sesudah pemugaran dan 
penanaman

 13
 14–17

 18–19

13

14

15

1716

18 19

Penghijauan lereng

Penghijauan atap

Penghijauan beton

Penghijauan vertikal

Penghijauan langsung di tempat
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Manfaat
Material

Praolah mengurangi biaya konstruksi dan 
mempercepat kerangka waktu proyek. 
Semua dinding fasad, tangga dan saluran 
untuk proyek smps dipraolah di luar tapak. 
Total lebih dari 14.000 m³ beton praolah digu-
nakan. Geometri bangunan yang dihasilkan, 
yang sangat disederhanakan, mengandung 
arti bahwa pekerjaan basah di lokasi juga 
dipercepat. Tata letak blok-blok menara-
nya yang simetris, misalnya, membuat 
bekisting dinding yang digunakan 50% lebih 
sedikit dibandingkan dengan norma-norma 
industri. Hasilnya adalah berkurangnya limbah 
konstruksi dan polusi.

Sementara banyak proyek perumahan 
mengandalkan praolah, segelintir proyek 
memutuskan untuk mendaur ulang. Di 
smps, plastik yang didaur ulang digunakan 
untuk mebel lanskap dan dek. Luas deknya 
sekitar 650 m². Tambahan 8,300 m² untuk 

pengaspalan dibuat dengan blok-blok peng-
aspal yang didaur ulang. Struktur betonnya 
berisi sekitar 1.464 ton bubuk abu bakar yang 
merupakan limbah dari industri-industri lain 
untuk mengurangi permintaan akan semen.

Pendampingan
Keterlibatan masyarakat

Program Aksi Bibit adalah sebuah kampanye 
yang menyerukan warga untuk merawat 
bibit selama konstruksi dan kemudian, ketika 
proyek selesai, bibit ditanam secara permanen 
di sekitar estat. Program ini telah dilaksanakan 
di beberapa kawasan perumahan Hongkong, 
termasuk smps.

Program Karya Seni di smps menangani 
para siswa dari sekolah-sekolah di sekitarnya 
untuk berlomba menghias batu-batu besar 
yang dibawa dari sebuah tambang di dekat 
situ. Seorang warga dari estat tersebut diun-
dang untuk membuat huruf-huruf kaligrafi 
untuk kawasan tersebut dan blok-bloknya. 
Aksi keterlibatan yang paling signifikan adalah 
survei pascahunian di mana 355 wawan-
cara dilakukan terhadap warga. Hasilnya 
umumnya positif. Secara keseluruhan, kepua-
san melebihi 90% dari suara masuk. Kesan 
positif akan ketentuan wilayah dan tanaman 

hijaunya mencapai 95%; kenyamanan di area-
area luar ruangan dinilai ‘baik’ oleh 93% warga.

Perakitan komponen-
komponen praolah
Membuat seluruh ruang 
komunitas inklusif
Para warga yang terlibat 
dalam proses memperin-
dah kawasan

 20–22

 23–24

 25–26
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TIM PROYEK
Pengembang
Hong Kong Housing Authority
Arsitek, perekayasa jasa 
bangunan, perekayasa 
sipil, perekayasa geoteknik, 
arsitek lanskap, perencana, 
estimator dan perekayasa 
bangunan
Divisi Pengembangan & 
Pembangunan, Departemen 
Perumahan, Pemerintah DAK 
Hongkong
Konsultan desain analisa 
lingkungan I
Ove Arup & Partners 
Hong Kong Ltd
Konsultan desain analisa 
lingkungan II
Ecosystems Limited
Kontraktor utama I
Hanison Construction 
Company Limited
Kontraktor utama II
Chatwin Engineering Limited
Manajer fasilitas
Divisi Pengelolaan Kawasan, 
Departemen Perumahan, 
DAK Hongkong

PEMASOK
Insulasi termal
Henkel Adhesive Co Ltd
Cahaya hibrida
EGL Energi

Turbin angin
New Energy Consulting 
Engineering Ltd
Atap hijau
Strongly International Ltd
Fasad berbeton
Shen Zhen Sun Wah Concrete 
Products Co Ltd

PENGHARGAAN
2011
Pemenang, FuturArc Green
Leadership Award, kategori 
perumahan (banyak rumah), 
BCI Asia Construction 
Information Pte Ltd
2010
Pemenang, Grand Award, 
Green building Awards, 
kategori bangunan baru, 
Dewan Bangunan Hijau 
Hongkong

KINERJA4
Konsumsi energi tahunan
2.124,6 MWh (untuk area 
publik saja)
Emisi gas rumah kaca
Tidak tersedia
Intensitas energi
Tidak tersedia

Konsumsi air tahunan
13.157 m³ (untuk area 
publik saja)

Intensitas air
Tidak tersedia

Material (konstruksi)
Praolah
| Fasad:
 13.099 m³
| Tangga:
 922 m³
| Saluran pembuangan:
 22 m³

Material (operasi)
| Blok-blok penurap daur 
 ulang untuk area luar 
 ruangan:
 8.312 m²
| Enam kursi beton buangan 
 dari kawasan terdekat 
 yang sudah dibongkar 
 yang digunakan kembali 
 sebagai tempat duduk 
 di luar ruangan
| Plastik-plastik daur 
 ulang di mebel lanskap 
 luar ruangan dan dek:
 650 m²
| Bubuk abu bakar dalam 
 beton:
 1.464 tonnes

Kesejahteraan
(respons penghuni)
| Kepuasan terhadap estat  
 secara keseluruhan:
 91,5%

| Kepuasan terhadap  
 ketentuan-ketentuan  
 estat dan kecukupan  
 penghijauan:
 95%
| Kepuasan terhadap tingkat 
 kenyamanan lingkungan 
 berangin pejalan kaki:
 93,0%

Moda-moda kenyamanan5
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami):
 100%
| Aktif (pendingin udara):  
 Tenda-tenda disediakan 
 untuk pemasangan unit 
 unit pendingin udara atas 
 kebijaksanaan penyewa
Kenyamanan visual
| Pasif (cahaya matahari):
 100%
| Aktif (pencahayaan listrik):  
 Tidak ada

4_ Angka-angka konsumsi air dan energi 
adalah untuk tahun 2011.

5_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk bergantung utamanya 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

Cuaca untuk Hongkong, 
Republik Rakyat Cina
Ketinggian sebuah 
menara hunian
Potongan di seluruh tapak
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Lokasi
11,69494° N
102,52974° E

Waktu penyelesaian
2010

Biaya
Tidak diungkapkan

Ukuran
Hingga 2 tingkat

Total luas lantai
28.324 m² (hanya vila tamu)

Luas tapak
570.096 m²

Tipe
Perhotelan

Program
36 vila
7 restoran
Ruang olahraga
Spa 
Kediaman staf dan fasilitasnya 

Tingkat hunian
16.889 malam tamu
97.635 malam staf

Jam operasional
8.760/tahun

110 Moo 4
Sub-Distrik Koh Kood, Distrik Koh Kood
Provinsi Trat 23000
Thailand

SONEVA KIRI
KOH KOOD,
THAILAND

Koh Kood,
Thailand

Soneva Kiri

 11.69494° N
 102.52974° E
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Sikap-sikap peduli lingkungan sudah umum 
dalam sektor perhotelan di Asia. Tamu 
didorong menggunakan handuk dan seprai 
lebih dari sekali. Berbagai perhatian diberikan 
kepada sumber lokal, utamanya perabot dan 
sentuhan akhir yang berhubungan langsung 
dengan tamu. Mungkin ada kebun herba yang 
aneh di suatu tempat di lingkungan tersebut.

Di Soneva Kiri (sk), pertanyaan menge-
nai dampak ekologis dijajaki lebih dalam, 
sebagian dalam hal bagaimana bangunan-
bangunannya dirancang, sebagian tentang 
bagaimana resor tersebut berperilaku. Di 
masing-masing properti milik Soneva – grup 
yang memiliki sk – ada seorang petugas 
Sosial dan Lingkungan. Mereka bergiliran 
memberikan jawaban kepada petugas Nurani 
dari grup tersebut yang memantau gambaran 
besar dari emisi yang dibuang. Tugas mereka 
adalah menghubungkan operasi resor dengan 
eksternalitas, khususnya dampaknya terha-
dap masyarakat lokal dan planet.

Pendekatan ini kembali kepada suatu 
pandangan dunia yang didukung oleh 
pasangan yang memiliki rantai perusahaan 
tersebut. Slow Life (Hidup Lambat) adalah 
slogan mereka yang berbicara tentang hal-hal 
yang sustainable (berkelanjutan), local (lokal), 
organic (organik) dan wholesome (sehat) 
(jadilah, S-L-O-W). Sepatu para tamu yang 
tiba di sk ditanggalkan karena dunia, menurut 
Soneva, terasa berbeda bila ada pasir di antara 
jari-jari kaki seseorang. Sensitisasi terhadap 
hal-hal alami berlanjut ke tempat mereka 
menginap. Kayu apung digunakan untuk 
memberi gaya unsur-unsur dalam ruangan, 
seperti kursi dan kap lampu. Vila-vilanya 
merupakan sebuah syair pujian untuk desain 
kedaerahan dan kerajinan lokalnya. Pohon-
pohon yang ada di sana sebelum resor berdiri 
tetap dipertahankan, menjadi bagian dari 
arsitekturnya. Di ruang makan di atas pohon, 
tamu dikerek ke atas di dalam keranjang, di 
mana, di tengah pohon-pohon tropis, mereka 
dilayani oleh staf yang bergantungan pada 
kabel.

Di balik kesempatan berfoto dengan 
cetakan kertas mengkilap, ada komitmen 
teguh. Semua air minum, misalnya, diprod-
uksi dan dibotolkan di tempat. Hampir semua 
produknya adalah produk lokal. Di Jantung 
Rumah – sebuah julukan untuk belakang 
rumah – ada ruang besar untuk memperoleh 
bahan dari sumber lokal dan mendaur ulang. 
Sebuah peternakan babi dan kebun sayur 

mengambil semua limbah organik dari dapur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hal-hal inilah yang memberi makan dapur-
dapur resor dan desa-desa di dekatnya. Tim 
sk memantau emisi gas rumah kaca setiap 
tahun termasuk yang dihasilkan dari pener-
bangan ke dan dari resor (yang jumlahnya 
mencapai sekitar 75% dari totalnya). Di antara 
resor-resor, hal ini tidak biasa; kebanyakan 
tidak peduli dengan penggunaan energi 
operasional masa lalu. Soneva kemudian 
berkomitmen pada langkah berikutnya: 
memberikan kompensasi terhadap 100% 
emisi tahunannya dengan berinvestasi dalam 
penyerapan karbon dan energi terbarukan.

Adalah kesediaan untuk mempertang-
gungjawabkan dampak inilah – di luar tapak 
dan lingkungan sekitar – yang membedakan 
model sk dari yang lain di sektor perhotelan. 
Dalam proses tersebut, sk mendefinisikan 
ulang bagaimana kemewahan kelas tinggi di 
Asia dapat menempuh jalan tinggi.

Denah tapak
Restoran atas pohon
Pohon-pohon yang 
dipertahankan yang 
diintegrasikan ke dalam 
arsitekturnya

 1
 2
 3

1

2 3

  Gerai makanan dan minuman
  Fasilitas utama
  Dermaga
  The Den
  Eco Villa
  Spa
  Bioskop terbuka dan kolam air hujan
  Gerai makanan dan minuman
  Jantung Rumah
  Eco Centre
  Lapangan tenis dan bola voli
  Kolam oksidasi
  Gerai makanan dan minuman

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
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Keterikatan
The Den1

Dua proyek inovatif di sk mewujudkan penca-
rian akan keterikatan. Yang pertama, The Den, 
adalah sebuah pusat kegiatan anak-anak 
yang terletak di sebuah lereng berbatu dekat 
laut. Bentuk raut organiknya menyerupai 
seekor pari. Bentuk kompleksnya meng-
gabungkan prinsip-prinsip bioklimatis  angin, 
bayangan dan cahaya. Tantangannya di sini 
adalah bambu, bahan bangunan pilihannya.

Bambu digunakan secara luas di Asia 
dan disebut sebagai salah satu bahan yang 
terdengar lebih ekologis. Bambu dapat 
dipanen setelah lima tahun dibandingkan 
dengan 40 tahun sebelum sebuah pohon 
kayu keras tropis menjadi bermanfaat untuk 
konstruksi. Struktur utama The Den menggu-
nakan bambu Pai Tong (Dendrocalamus asper) 
dengan panjang hingga 9 m dan diameter 
10–13 cm. Struktur atap dan perut bangunan 
sekundernya terbuat dari bambu Pai Liang 

(Bambusa multiplex) dengan panjang 4 meter 
dan diameter sekitar 5 cm. Keduanya berasal 
dari perkebunan-perkebunan di provinsi 
tetangga Prachinburi di Thailand. Semua 
bambu dirawat dengan borium, sejenis garam 
alami, untuk melindunginya dari rayap dan 
serangga lainnya.

Untuk membantu tim pakar interna-
sional membangun bentuk yang telah 
dibayangkan tersebut, sebuah model 
komputer tiga dimensi dan sebuah model 
skala diciptakan untuk pertama kalinya. 
Model skala 1:30 diuji di dalam terowongan 
angin Universitas Thammasat di Bangkok. 
Bambu Pai Tong diuji kekuatannya di Institut

King Mongkut's Institute of Technology 
di Bangkok. Pembangunan di tapak dilakukan 
oleh para pengrajin Thailand dari suku Karen 
di distrik Mae Chaem di Chiang Mai.

1_ Bagian ini ditulis dengan masukan- 
masukan dari 24H-architecture

Sketsa-sketsa awal yang 
menunjukkan bentuk dan 
tata letak
Model oleh 
24H-architecture
Gugusan ruang kegiatan
Bentuk pari
Jalan masuk

 4

 5
 6
 7
 8

4 5

6

87
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Keterikatan
Eco Villa

Eco Villa adalah prototipe lain di sk. Vila ini 
memberi contoh bahwa kemewahan dapat 
dimiliki untuk emisi gas rumah kaca nol dan 
100% ketergantungan pada pengetahuan 
dan bahan lokal.

Vila tersebut didirikan oleh sebuah 
tim pengrajin Thailand yang mencakup 
para ahli bata lumpur, pengrajin tembikar 
terakota, empu tukang kayu dan tukang batu. 
Bahan-bahan dengan kandungan energi 
rendah, produk-produk limbah daur ulang 
dan teknik bangunan Hijau digunakan secara 
menyeluruh. Pondasi dibuat dari batu-batu 
pasir besar yang diambil dari tempat ini 
dan tempat-tempat lain. Sejumlah kayu 
ditebang, dikeringkan dan diolah di tempat. 
Sisanya menggunakan sumber daya daerah; 
sebagian besar kayu pohon kayu putih 
dan karet dari perkebunan-perkebunan di 
sebuah provinsi terdekat. Sebuah tempat 

pembakaran tembikar dibangun di tapak 
untuk memproduksi pipa dan cerat terakota 
untuk penampungan air hujan. Tanah dari 
lahan setempat dicampur dengan sekam dan 
jerami padi (keduanya adalah produk limbah 
pertanian) dan dicetak ke dalam bata lumpur 
jemuran dan plester untuk dinding dalam. 
Batu pasir yang berasal dari tapak digunakan 
untuk dinding luar. Tanah yang digali untuk 
membuat jalan menuju kolam digunakan 
pada atap hijau vila.

Kolam merupakan sistem penyim-
panan air hujan sekaligus kolam renang vila 
tersebut. Air hujan beredar melalui koloni 
alang-alang yang diisi dengan tanaman air 
sehingga menurunkan kandungan gizi dan 
membersihkannya. Sinar ultra violet mele-
nyapkan patogen; air terjun memasok air yang 
telah dibersihkan itu dengan udara. Tidak ada 
bahan kimia beracun yang digunakan.

Cahaya matahari memasuki vila melalui 
sebuah tingkap cahaya tengah. Atap hijau 
vila, massa termal dan bukaan fungsionalnya 
membuatnya tetap dingin hampir sepanjang 
waktu yang mengurangi kebutuhan akan 
pendingin ruangan. Semua kebutuhan energi 
vila dipenuhi oleh sistem hibrida terbarukan 
yang terdiri dari sebuah turbin angin, panel-
panel surya fotovoltaik dan sebuah turbin 
mikrohidro.

Jajaran fotovoltaik
Pengintegrasian arsitek-
tur, lanskap dan alam
Interior yang diterangi 
cahaya matahari
Ambilan dekat vila
Detail selubung bangunan

 9
 10

 11–12

 13
 14
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Keterikatan dan Manfaat
Simpal-simpal sumber daya

Hampir 100% dari seluruh air yang dikonsumsi 
adalah tangkapan air hujan yang diolah 
di tempat sampai memenuhi standar air 
minum. Semua air limbah yang berasal dari 
vila dan dapur dialirkan ke sebuah instalasi 
pengolahan untuk didaur ulang untuk irigasi 
kebun. Kebun sayur dan herba resor meme-
nuhi sekitar 10% dari kebutuhan pangan resor; 
85% dari makanan yang dikonsumsi berasal 
dari sumber-sumber lokal atau daerah.

Semua limbah padat dipisahkan. Lebih 
dari 8 ton kertas, plastik, logam dan kaca 
didaur ulang setiap tahun. Pada periode yang 
sama, sekitar 1.500 liter minyak jelantah 
dikonversikan menjadi 1.200 liter biodiesel 
yang kemudian digunakan sebagai bahan 
bakar beberapa pikap resor. Limbah kebun 
yang sudah dicincang dicampur dengan 
limbah dapur. Sebagian dikirim ke sebuah 
peternakan cacing tanah yang mengubahnya 

menjadi kompos dan kemudian menjadi 
pupuk untuk kebun sayur. Sebagian lainnya 
dijadikan makanan babi milik resor yang 
berjumlah sekitar 80 ekor pada tahun 2011. 
Di tahun yang sama 20 ekor babi diberikan 
kepada petani lokal sebagai hadiah.

Sebanyak 6,8 ton limbah makanan 
dan 3 ton limbah hortikultura setiap tahun 
digunakan sebagai pakan babi atau diubah 
menjadi kompos.

Sampah organik dari 
dapur-dapur SK dikirim ke 
sebuah peternakan babi
Produksi pangan di tapak
Konversi minyak jelantah 
menjadi bahan bakar 
hayati
Pengumpulan dan pena-
nganan air hujan
Kolam air hujan berfungsi 
ganda sebagai bioskop 
terbuka
Produksi air minum

 15
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Ekologi
Emisi dan habitat

Pada pertengahan tahun 2011, 200.000 
pohon ditanam di lebih dari 80 hektar 
kawasan Doi Pa Ma, Taman Nasional Sri 
Lanna di dekat Chiang Mai. Inilah untuk 
pertama kalinya penanaman hutan kembali 
pada skala ini dilakukan di Thailand. Biaya 
untuk Soneva adalah sekitar US$900.000 
untuk setiap tahun program. Jaringan resor 
tersebut bekerja sama dengan Plant a Tree 
Today Foundation2 yang menyelenggarakan 
kegiatan tersebut dengan melibatkan relawan 
dari militer, masyarakat setempat, kelompok 
sekolah setempat dan mahasiswa dari 
Universitas Chiang Mai. Empat belas spesies 
pohon asli ditanam. Pada tahun 2012, jumlah 
ini akan meningkat menjadi 30. Tujuannya 
adalah menciptakan keragaman hayati dan 
menarik burung-burung yang menyebarkan 
benih untuk akhirnya menciptakan sebuah 
ekosistem yang layak. Penanaman tahunan 

tersebut akan membayar kompensasi gas 
rumah kaca yang setara dengan sekitar 
160.000 ton CO

²
e.

Di India Selatan, beberapa tahun 
sebelumnya, sebuah turbin angin 1,5 MW 
didanai oleh Soneva dan dioperasikan oleh 
The Converging World.3 Dalam rentang waktu 
20 tahun, turbin tersebut akan menghasilkan 
80.000 kWh tenaga listrik – setara dengan 
dengan sekitar 70.000 ton kompensasi. 
Pendapatan dari turbin ini akan dimasukkan 
ke dalam sebuah turbin angin kedua, meng-
gandakan upaya mitigasi. Biaya untuk Soneva 
adalah US$1,7 juta.

Upaya-upaya global ini tidak akan 
berarti banyak jika sk dibangun dengan 
mengorbankan ekologi lokal. Detik-detik 
menjelang konstruksi, koridor-koridor satwa 
liar ditetapkan dan daerah-daerah rawan 
dilindungi dari kegiatan konstruksi. Vila-vila  

 
 
dibangun di atas tanah di mana pohon-pohon 
dewasanya lebih sedikit. Kadang-kadang, 
sebuah vila dipindahkan untuk menyelamat-
kan sebuah pohon; kadangkala pohon 
tersebut menjadi bagian dari bangunan. 
Pohon-pohon yang tidak dapat dipertahankan 
dicangkok. Sekitar 400 pohon yang lebih 
besar dan palem dicangkok bersama dengan 
ribuan tanaman kecil. Hampir semua kayu 
yang digunakan dalam konstruksi bersertifi-
kat fsc atau dari sumber-sumber perkebunan 
di dalam wilayah Thailand. Staf di sk rutin 
terlibat dalam kegiatan penanaman kembali 
yang ditujukan untuk memulihkan sebuah 
kawasan hutan bakau di dekat situ.

2_ Plant a Tree Today Foundation. 
www.pattfoundation.org

3_ The Converging World. 
www.theconvergingworld.org

Ketergantungan pada 
kayu bersertifikat FSC
Staf yang sedang 
memulihkan rawa-rawa 
hutan bakau di SK
Ketergantungan pada 
sumber kayu lokal
Kawasan penanaman 
hutan kembali dekat 
Chiang Mai, Thailand 
Utara
Kawasan yang sedang 
menjalankan penanaman 
hutan kembali 
Penyemaian yang menun-
jang penanaman hutan 
kembali
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 26
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Proyek penanaman hutan kembali
Doi Pa Ma

Chiang Mai
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 kompos, pakan ternak dan 
 bahan bakar nabati)
| 85% limbah padat dikirim  
 untuk didaur ulang

Sumber makanan di tapak 
(sebagai % dari total yang 
dikonsumsi)
10%

Moda-moda kenyamanan8
Tidak tersedia

TIM PROYEK
Pengembang
Soneva
Arsitek
| Habita (keseluruhan 
 konsep resor)
| 24H-architecture
 (the Den)
| Habita (Eco Villa)
| Joerg Stamm (jembatan 
 bambu)
Desain interior
Departemen Kreatif Soneva 
(semua villa dan The Den)
Konsultan bambu
| Ecobamboo LTDA
 (The Den)
Perekayasa mesin 
dan listrik, konsultan 
pencahayaan
EEC Lincolne Scott Co Ltd
Perekayasa sipil dan 
bangunan
| Planning and Design Co  
 Ltd (keseluruhan resor)
| Planning & Design Co Ltd,  
 Thailand (The Den)
| Ove Arup Thailand (uji 
 terowongan angin untuk 
 The Den)
Estimator
| Page Kirkland Co Ltd,  
 Thailand
| Davis Langdon & Seah Ltd,  
 Thailand

Konsultan lanskap
| Green Architects  
 International
| Louis Thompson (Eco Villa)
Kontraktor utama
| K-Tech Co Ltd, Ritta 
 Co Ltd (seluruh vila)
| Birthright Co Ltd, Ritta  
 Co Ltd (MEP)
| Pengrajin dari desa 
 Mae-Chaem, dekat 
 Chiang Mai (Eco-Villa 
 dan The Den)
Operator Bangunan 
dan manajer fasilitas
Soneva

PEMASOK
Pemasok bambu
Pimtha Co, Ltd Bangkok, 
Thailand (The Den)
Membran tahan air untuk 
atap hijau
de Boer (Eco Villa)
Pendingin udara
Solcool (Eco Villa)
Sistem kolam renang 
mineral Magnapool dan 
sistem pengolahan air 
limbah biologis
Janish and Janish (Eco Villa)
Desain energi dan instalasi
Suntechnics (Eco Villa)

PENGHARGAAN
2011
| Pemenang, Green  
 Development Award,  
 Thanachart Bank Thailand  
 Property Awards
| Pemenang, PoolAsia 
 Award, kategori utama 
 vila kolam resor (kriteria: 
 pengolahan air yang ramah 
 lingkungan dan terpadu 
 secara menyeluruh), 
 PoolAsia

KINERJA4
Konsumsi energi tahunan
4.400 MWh
Sumber energi di tapak
| Generator solar:
 99%
| Fotovoltaik (hanya 
 Eco Villa):
 10,7 MWh (6,5 kWp)
| Turbin angin (hanya 
 Eco Villa):
 0,5 MWh (1,7 kWp)
Emisi gas rumah kaca
| Emisi langsung:5

 2.913 ton CO
²

e
| Emisi tidak langsung:6

 13.899 ton CO
²

e
Intensitas energi
| 38,56 kWh/malam 
 penduduk7

| 55 kWh/m²/tahun 
 (hanya Eco Villa)

Konsumsi air tahunan
92.786 m³
Intensitas air
0,8 m³/penduduk/tahun 
Sumber air di tapak
100% (dari total kebutuhan 
resor, dari reservoir 
pengumpul air hujan dan 
sumur dalam)

Material (konstruksi)
85% bahan-bahan untuk 
Eco Villa bersumber dari 
tapak (bata mentah, kayu, 
batu, substrat tanah untuk 
atap hijau)

Material (operasi)
| 80% dari bahan-bahan 
 berasal dari sumber yang 
 dapat diperbarui atau 
 rendah dampak (misalnya, 
 kertas, cairan pembersih, 
 pupuk dan makanan 
 organik)
| 10% dari makanan yang 
 dikonsumsi dan ditanam 
 di tapak
| 85% dari makanan yang
 dikonsumsi ditanam
 secara lokal/daerah (dari 
 dalam radius yang kurang 
 dari 2.000 km dari SK)
| 90% sampah organik yang 
 dihasilkan digunakan 
 kembali di tapak (seperti  

4_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah untuk periode bulan Juli 2010 
hingga Juni 2011.

5_ Emisi gas rumah kaca yang timbul dari 
sumber-sumber yang dimiliki oleh resor/
spa, seperti semua produksi energi dan 
daya listrik di tapak yang diimpor dari 
pemasok listrik lokal 

6_ Emisi gas rumah kaca yang timbul sebagai 
akibat dari pengoperasian resor/spa tetapi 
dari sumber-sumber yang tidak dimiliki 
atau dikendalikan oleh resor/spa, misalnya, 
perjalanan udara staf dan tamu, perjalanan 
darat staf dan tamu, muatan laut, udara 
dan darat, makanan dan sumber-sumber 
daya lainnya, seperti kertas dan air 

7_ Penduduk mengacu kepada baik tamu 
hotel dan staf, yang tinggal di pulau 
Koh Kood sepanjang giliran kerja mereka.

8_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk bergantung utamanya 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

Cuaca untuk Koh Kood, 
Thailand

Gambar-gambar dari
The Den:
Tampak depan
Tampak belakang
Potongan silang
Tampak samping
Potongan memanjang
Denah, lantai dasar
Denah, lantai masuk 
Denah, lantai pertama
Denah, struktur atap
Denah, atap
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1_ Termasuk dinding, kebun, lebuh pejalan, 
sirkulasi, dek kolam renang dan area 
beraspal

Lokasi
13,72221° N
100,53415° E

Waktu penyelesaian
Desember 2009

Biaya
US$132.000.000

Ukuran
66 tingkat

Total luas lantai
124.885 m²

Luas area terbangun1

4.631 m²

Luas tapak
11.361 m²

Koefisien dasar bangunan
40,7%

Tipe
Permukiman

Program
370 unit tempat tinggal

Dek pada lantai 9:
Daerah barbekyu
Ruang aerobik
Ruang bermain
Ruang olahraga
Kebun sistem kantong
Kolam renang 50 m
Kolam anak
Jakuzi
Dek kolam
Pancuran mandi luar ruangan
Ruang ganti
Pemandian uap dan sauna
Kolam air panas dan dingin

Dek pada lantai 28 dan 47: 
Teras dengan taman langit
Daerah barbekyu
Ruang olahraga
Ruang bermain anak
Ruang serbaguna
Perpustakaan

Tingkat hunian
1.500 warga

Jam operasional
8.760/tahun

125 South Sathorn Road
Thungmahamek, Sathorn
Bangkok 10120
Thailand

THE MET
BANGKOK,
THAILAND

The Met

Bangkok,
Thailand 13.72221° N

 100.53415° E
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 Rasio lahan Total luas lantai Lantai Unit Kepadatan Ruang komunitas Ruang komunitas
  (m²)   (jiwa/hektar dari luas tanah) (m²/jiwa) (% dari TLL)

The Met, 10 124.885 66 370 1.363 8,3* 10
Bangkok, 2009

The Pinnacle@Duxton, 9 253.957 50 1.800 2.664 5,3 14
Singapura, 2009

* 4,2 jika dinormalisasi terhadap standar perumahan rakyat untuk hunian

2_ The Pinnacle@Duxton (2009, Singapura), 
Linked Hybrid (2009, Beijing, Cina) dan 
Skyville@Dawson (2015, Singapura)

Tampak utara
Tabel 2: Perbandingan 
dua pembangunan permu-
kiman dengan kepadatan 
penduduk tinggi di Asia 
Tenggara

 1
 2

Kepadatan
Berlokasi di salah satu distrik perda-

gangan tersibuk di Bangkok, The Met 
berbicara mengenai tantangan terhadap 
meningkatnya kepadatan di kota-kota. 
Urbanisme Asia, pada lajunya saat ini, sering 
mengabaikan pentingnya ruang bersama 
dan tanaman hijau sebagai syarat yang 
diperlukan untuk kesejahteraan. Tekanan 
untuk membangun rasio bidang tanah 
yang tinggi – yang seringkali mencapai  
10 – meninggalkan sedikit ruang untuk 
masyarakat atau alam. Di perumahan rakyat, 
hal-hal ini ditetapkan seberapapun ruang 
tersisa di atas tanah; dalam pembangunan 
milik swasta, mungkin ada sebuah dek 
panggung dengan kolam renang dan ruang 
olahraga. Ada juga kecenderungan, dalam 
hal bangunan-bangunan ini dirancang, untuk 
mengkompromikan ventilasi alami dan akses 
sinar matahari dengan pelat lantai dalam 
yang, pada gilirannya, meningkatkan keter-
gantungan pada sistem elektromekanis yang 
memiliki dampak lingkungan dan biayanya 
sendiri.

Dibangun setinggi 66 lantai, The Met 
dapat menampung 1.500 orang di atas 
lahannya yang seluas 1,1 hektar. Dibandingkan 
dengan tetangga-tetangganya – beberapa 
dari menara hunian yang lebih eksklusif di 
Bangkok – The Met terlihat masif. Jika bukan 
karena pertimbangan desain, mungkin 
bangunannya juga tampak penuh dan tak 
bersahabat. 

Apa yang membedakan pemba-
ngunan ini dari yang lain adalah ruang 
interstisial dan tanaman hijaunya. Dek, 
balkon dan tutupan atasnya yang ditanami 
menyela bentuk arsitekturnya, meme-
cahnya menjadi subkelompok masyarakat 
ukuran menengah. Unsur-unsur yang sama 
ini menciptakan suatu mikroklimat yang 

memungkinkan penduduk tidak harus 
bergantung pada pendingin udara dan 
pencahayaan listrik.

The Met adalah salah satu dari beberapa 
prototipe kepadatan tinggi di Asia. Proyek2 
ini dibedakan oleh jalan-di-angkasa, suatu 
ciri khas yang memperluas bidang tanah 
ke atas, menghubungkan seluruh susunan 
apartemen dengan lapisan-lapisan ruang 
komunitas dan tanaman hijau. Penting 
adanya soal bagaimana mereka memberikan 
kenyamanan.

Udara dan cahaya
Desain The Met dipandu oleh suatu 

keyakinan bahwa setiap penduduk berhak 
akan udara dan cahaya alami. Bangunan 
tersebut dipotong ke beberapa arah untuk 
menciptakan ruang interstisial. Ruang hidup 
setiap unit apartemen menghadap keluar ke 
arah cakrawala kota; ruang layanan belakang 
rumah terbuka ke sebuah ruang lempang 
dalam yang menghubungkan menara secara 
vertikal. Ruang tengah ini membawa udara 
dan cahaya ke dalam inti bangunan dengan 
memecah suatu massa yang ternyata besar.

Warga ditawari pilihan pendingin 
ruangan. Skenario yang diharapkan – dalam 
demokratisasi kenyamanan ini – adalah 
bahwa strategi-strategi pasif yang dipahami 
benar-benar akan menurunkan beban pendi-
nginan dan memiliki lebih sedikit penghuni 
yang menyentuh pemanas.

Dengan memastikan bahwa prinsip-
prinsip pasif bekerja secara efektif dalam 
sebuah bangunan seukuran ini berarti 
bahwa beberapa konvensi realestat harus 
dipertanyakan. Menara yang pada umumnya 
padat – sebuah inti layanan pusat dan pelat 
lantai dalam – digantikan dengan apa 
yang sungguh-sungguh merupakan 
sebuah kesatuan dari enam menara yang  

1

2
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dihubungkan oleh dek dan jembatan. 
Yang hilang di sini adalah efisiensi sebuah 
poros layanan tunggal; sebaliknya, ada 
tiga komponen yang masing-masing 
melayani dua apartemen pada setiap lantai. 
Pemecahan ini dan perangkapan komponen 
yang dihasilkan memiliki dua konsekuen-
si.Yang pertama adalah menawarkan 
keleluasaan pribadi kepada penghuni yang 
memungkinkan setiap unit beroperasi secara 
independen dengan membiarkan penghuni 
memutuskan kapan dan di mana mereka 
dapat berinteraksi dengan tetangga. Yang 
kedua adalah membiarkan pergerakan udara. 
Pembeda tekanan di sekitar bangunan 
memaksa angin bergerak melewati menara 
dan naik ke atas. Akibatnya, ketika dua jendela 
yang berhadapan dibuka dalam sebuah 
apartemen, udara bergerak melalui unit, 
dari depan ke belakang atau sebaliknya.

Gagasan untuk kembali ke prinsip- 
prinsip kenyamanan pasif yang sudah dikenal 
ini sulit dijual di kota-kota tropis di Asia di 
mana pendingin udara sekarang mudah 
diperoleh dan energi tidak mahal. Banyak 
menara hunian di Bangkok bahkan tidak 
mencoba. Pendingin udara diasumsikan seba-
gai satu-satunya tanggapan yang layak untuk 
kombinasi panas dan kelembaban, kebisingan 

dan polusi. Diasumsikan pula bahwa semua 
konsumen menginginkan hal ini sepanjang 
waktu. Fakta bahwa The Met telah menemu-
kan banyak pembeli yang tertarik begitu cepat 
adalah hal yang signifikan. Sektor realestat 
Bangkok tampaknya telah mengetahuinya. 
The Met telah menjadi sebuah contoh 
arsitektur udara segar untuk Thailand dan 
kondisi-kondisi tropis di tempat lain.

Permeabilitas bentuk 
memungkinkan aliran 
udara melalui lebar dan 
tingginya menara
Ruang interstisial
Potongan sepanjang 
lantai 18 hingga 32 yang 
menunjukkan dek antara 
dan tanaman hijau
Apartemen dengan kolam 
renang dan lanskap

 3–4

 5–6
 7

 8

Lantai 18

Lantai 19

Lantai 20

Lantai 21

Lantai 22

Lantai 23

Lantai 24

Lantai 25

Lantai 26

Lantai 27

Lantai 28

Lantai 29

Lantai 30

Lantai 31

Lantai 32

5 6 8

7
3
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Kesejahteraan
Ruang komunitas dan tanaman hijau

Tiga dek melintasi lebarnya menara pada 
lantai 9, 28 dan 47 yang bertindak sebagai 
lapisan-lapisan ruang komunitas yang 
didistribusikan secara vertikal. Di sini, terdapat 
sebuah ruang olahraga, kolam renang, ruang 
bermain anak dan ruang serbaguna. Terdapat 
juga banyak sisipan lanskap: pagar yang 
ditanami secara vertikal di fasad timur dan 
barat dan dinding-dinding panggungnya, 
pohon kemboja yang mengintip dari balkon 
pribadi. Pada lantai dasar dan sembilan, ada 
pengaturan air dan tanaman yang formal. 

Dalam survei pascahunian warga 
The Met3 65% mengatakan bahwa ruang-
ruang ini benar-benar mendorong interaksi 
bertetangga.4 Tiga pertimbangan mempe-
ngaruhi dek mana yang disukai oleh penghuni: 
angin, pemandangan langit dan kebisingan 
dari jalan raya. Dek yang paling sering diguna-
kan berada di lantai 9 di mana fasilitas banyak 

tersedia. Kedua yang paling sering digunakan 
adalah lantai 47 yang memiliki pemandangan 
terbaik dan tingkat kebisingan terendah. 
Di sini pulalah kecepatan angin menjadi yang 
tertinggi, sekitar 50% lebih tinggi dari pada 
pada lantai 9. Ketika ditanya apakah ta- 
naman hijaunya memuaskan, 60% penduduk 
mengatakan ya.

3_ Seluruh materi survei dan pengukuran-
nya yang dilaporkan di sini dilaksanakan 
selama tiga hari pada bulan Juli 2011. | 
Lim, L.W.I. (2011)

4_ Angka ini, menariknya, lebih tinggi di 
The Met daripada di The Pinnacle@Duxton, 
di mana pertanyaan yang sama diajukan 
dalam survei. Lima puluh lima persen 
penduduk di sana mengatakan bahwa 

ruang-ruang komunitas mendorong inter-
aksi antar tetangga. Hal ini bertentangan 
dengan asumsi bahwa warga perumahan 
swasta kurang berinteraksi satu sama lain 
– atau kurang menghargai jenis interaksi 
ini – daripada di proyek perumahan rakyat. | 
Lim, L.W.I. (2011)

Tanaman hijau dan ruang-
ruang komunitas
Pengukuran tingkat 
kebisingan di lima lokasi
Pengintegrasian dek-dek 
komunitas
Pengintegrasian tanaman 
hijau

 9-11

 12

 13

 14

11

13

9

10 11

64,1 dB
Lobi lantai dasar

71,3 dB
Depan jalan
(Jalan South Sathorn)

61,9 dB
Dek lantai

63,7 dB
Dek lantai 28

61,4 dB
Dek lantai 47

12

13

14

65%
WARGA MENGATAKAN BAHWA 
DESAIN THE MET MENGGUGAH RASA 
BERMASYARAKAT 

60%
MENGATAKAN BAHWA MEREKA 
PUAS DENGAN TANAMAN HIJAU YANG 
TELAH DIINTEGRASIKAN KE DALAM 
PEMBANGUNANNYA 
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Kesejahteraan
Iklim dan kenyamanan

Ketika ditanya apakah mereka pada umumnya 
nyaman di apartemen mereka, 80% 
penduduk menjawab ya. Meskipun demikian, 
45% mengatakan bahwa mereka memiliki 
ketergantungan rendah hingga sedang 
terhadap pendingin ruangan.5 Bisa jadi ini 
merupakan masalah kebiasaan atau pilihan 
gaya hidup. Proporsinya, bagaimanapun juga, 
baik untuk sebuah bangunan berdasarkan jenis 
dan lokasinya; banyak tetangga The Met yang 
tertutup rapat dan berpendingin udara penuh.

Pendekatan The Met terhadap 
kenyamanan pasif dimulai dengan bentuk 
permeabelnya yang membiarkan udara dan 
cahaya lewat. Fasad-fasadnya yang terlebar 
berorientasi utara dan selatan yang memiliki 
paparan matahari terendah pada lintang ini. 
Jendela-jendelanya terlindungi oleh brise-
soleil, sirip-sirip yang bergerak secara vertikal 
dan horizontal pada fasad. Ceruk-ceruk, 

balkon-balkon dan ruang-ruang lempangnya 
menciptakan kantong-kantong peneduh 
tanpa memotong selasar-selasarnya. 
Gerakan vertikal udara melalui ruang lempang 
utamanya diukur pada kecepatan rata-rata 
0,7 m/d. Kecepatan udara dalam tiga unit 
apartemen yang terletak di titik-titik yang 
berbeda di sepanjang ketinggian menara rata-
rata adalah 0,6 m/d, seringkali lebih tinggi. 
Suhu udara dalam ruangan, selama puncak 
tengah hari, beberapa derajat lebih sejuk 
daripada kondisi pada tanah pada saat yang 
bersamaan. Semua ruang hidup di depan 
unitnya secara substansial disinari cahaya 
matahari; ketergantungan pada cahaya listrik 
adalah yang terendah di sini dan tertinggi di 
ruang layanan belakang rumah. Sembilan 
puluh lima persen dari mereka yang disurvei 
merasa bahwa akses cahaya matahari sudah 
tepat atau lebih dari yang dibutuhkan.

5_ Pertanyaan yang sama di The Pinnacle@
Duxton memiliki tingkat kepuasan yang 
sama secara keseluruhan, tetapi hanya 
35% penduduk mengatakan mereka 
mengandalkan pendingin mekanis. | 
Lim, L.W.I. (2011)

Denah lantai 28
Bagian dalam apartemen
Pengukuran aliran udara 
dan temperatur bohlam 
kering di tiga apartemen

 15
 16–17
 18

Sumber: Lim, L.W.I. (2011)

Suhu luar ruangan: 34,2°C

16

17

   Suhu udara Kelembaban relatif
   (°C) (%)

  Dapur 30,5 61,9
  Kamar tidur 30,4 62,4
  Ruang duduk 31,3 59,9
  Dek terbuka 32,1 56,7

   Suhu udara Kelembaban relatif
   (°C) (%)

  Dapur 30,6 64,2
  Kamar tidur 30,5 63,2
  Kamar tidur utama 30,1 65,1
  Balkon 34,2 48,6
  Ruang duduk 30,8 62,6

Unit lantai atas

Unit lantai tengah

Unit lantai dasar

   Suhu udara Kelembaban relatif
   (°C) (%)

  Kamar tidur dalam 31,0 62,7
  Kamar tidur utama 30,7 65,0
  Kamar tidur luar 31,2 65,3
  Balkon 34,2 42,7
  Ruang duduk 29,9 66,6

18

80%
WARGA MENGATAKAN BAHWA PADA 
UMUMNYA, MEREKA MERASA NYAMAN 
ATAU SANGAT NYAMAN DI RUMAH 
MEREKA

45%
MENGATAKAN BAHWA MEREKA MEMILIKI 
KETERGANTUNGAN RENDAH HINGGA 
SEDANG TERHADAP PENDINGIN UDARA
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1,11 m/d

0,47 m/d

1,63 m/d

0,83 m/d

0,89 m/d

1

2

4
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3

0,84 m/d

0,46 m/d

0,73 m/d

0,85 m/d

0,56 m/d

0,36 m/d

0,45 m/d

0,60 m/d

0,63 m/d

0,60 m/d
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TIM PROYEK
Pengembang
Pebble Bay Thailand Co Ltd
Arsitek
| WOHA Architects Pte Ltd,  
 Singapura
| Tandem Architects LLC,  
 Thailand
Perekayasa mesin 
dan listrik
Lincolne Scott Ng Pte Ltd, 
Singapura
Perekayasa sipil dan 
bangunan
Worley Pte Ltd, Singapura
Konsultan penilai dampak 
lingkungan
ERM-Siam Co Ltd, Thailand
Estimator
KPK Quantity Surveyors 
(1995) Singapore Pte Ltd
Konsultan landskap
Cicada Pte Ltd, Singapura
Kontraktor utama
Bouygues Thai Ltd
Manager fasilitas
CB Richard Ellis Co Ltd, 
Thailand

PENGHARGAAN
2011
| Pemenang, RIBA Lubetkin  
 Prize, Royal Institute of  
 British Architects
| Pemenang, International  
 Architecture Award,

 Chicago Athenaeum dan  
 the European Centre for  
 Architecture, Art, Design 
 and Urban Studies
| Pemenang, Green Good
 Design Award, the Chicago  
 Athenaeum dan the  
 European Centre for  
 Architecture, Art, Design  
 and Urban Studies
2010
| Pemenang, the 
 International Highrise 
 Award, Kota Frankfurt, 
 Deutsches   
 Architekturmuseum
 dan DekaBank
| Pemenang, the Jorn Utzon  
 Award for International  
 Architecture, Australian  
 Institute of Architects
| Pemenang, RIBA 
 International Awards, 
 Royal Institute of  
 British Architects
| Pemenang, BCI Green 
 Design Award, kategori 
 arsitektur permukiman 
 (banyak rumah), BCI Asia  
 Construction Information  
 Pte Ltd
2009
| Pemenang Penghargaan 
 Perunggu, Emporis 
 Skyscraper Awards,
 Emporis

| Design of the Year,  
 President's Design Award,
 DesignSingapore Council 
 dan Urban Redevelopment  
 Authority
| Finalis, World Architecture  
 Festival Awards, kategori 
 perumahan, World  
 Architecture Festival
| Finalis, CTBUH Best Tall  
 Building Award, Council  
 on Tall Buildings and 
 Urban Habitat
| Pemenang, Asian Habitat  
 Award for Planning and  
 Designing, Asian Habitat  
 Society
2006
Pemenang, MIPIM 
Architectural Review Future 
Project Awards, kategori 
bangunan tinggi,
The Architectural Review

KINERJA6
Konsumsi energi tahunan
3.142 MWh
Produksi energi di tapak 
(sebagai % dari total yang 
dikonsumsi)
Tidak ada
Emisi gas rumah kaca
Tidak tersedia
Intensitas energi
25 kWh/m²/tahun

Konsumsi air tahunan
107.199 m³
Produksi air di tapak 
(sebagai % dari total yang 
dikonsumsi)
Tidak ada
Intensitas air
71,5 m³/orang/tahun

Kesejahteraan (desain)
| Penggunaan ruang untuk 
 komunitas (disampaikan 
 sebagai % dari total luas 
 lantai):
 10%
| Luas permukaan untuk 
 penanaman yang terinte- 
 grasi bangunan (disampai- 
 kan sebagai % dari total 
 luas tapak):
 100%
Angka-angka ini diperoleh 
untuk suatu rasio bidang 
pembangunan 10

Kesejahteraan 
(respons pengguna)
| 80% berpendapat bahwa 
 secara umum, mereka 
 nyaman atau sangat 
 nyaman di rumah mereka
| 60% berpendapat bahwa 
 kondisi termalnya nyaman 
 atau sangat nyaman
| 45% berpendapat 
 bahwa mereka memiliki  

6_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah untuk tahun 2011.

7_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang utamanya untuk bergantung 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

 ketergantungan sedang 
 hingga rendah terhadap 
 pendingin udara
| 85% berpendapat bahwa 
 tingkat pencahayaan alami 
 sudah tepat atau sedikit 
 terang

Moda-moda kenyamanan7
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami):
 99%
| Aktif (pendingin udara):
 1%
Kenyamanan visual
| Pasif (cahaya matahari):
 95%
| Aktif (cahaya listrik):
 5%

Cuaca untuk Bangkok, 
Thailand
Jejak matahari di atas 
The Met
Tampilan aksonometri 
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1_ Termasuk dinding, kebun, lebuh pejalan, 
sirkulasi, dek kolam renang dan area 
beraspal

2_ Hanya Kantor Pusat Vanke; ini adalah 
tahap pertama dari Vanke Centre yang 
akan diselesaikan dan ditempati.

Lokasi
22,60078° N
114,29944° E

Waktu penyelesaian
September 2009

Biaya
Tidak diungkapkan

Ukuran
6 lantai

Total luas lantai
105.638 m²

Luas area terbangun1

61.725 m²

Luas tapak
61.725 m²

Tipe
Multiguna

Program
Pusat konferensi (8.292 m²)
Kondominium (25.704 m²)
Hotel (11.113 m²)
Restoran, bar dan lobi (4.600 m²)
Kantor-kantor  SoHo (13.591 m²)
Spa (3.400 m²)
Kantor Pusat Vanke (13.874 m²)
Ruang hijau publik (47.288 m²)

Tingkat hunian2

370 orang

Jam operasional2
2.340/tahun

33 Huan Mei Road
Dameisha, Distrik Yantian
Shenzhen 518083
Republik Rakyat Cina

VANKE CENTRE
SHENZHEN,
REPUBLIK RAKYAT CINA

Shenzhen

Vanke Centre

 22.60078° N
 114.29944° E
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Vanke Centre (vc) di Shenzhen dijuluki sebagai 
pencakar langit horizontal; tampak luarnya 
yang mirip ular bertaring begitu panjang 
sementara beberapa gedung tinggi. Ilusi 
bahwa ini adalah sebuah gedung tinggi yang 
bertumpu pada salah satu sisinya diperkuat 
oleh fakta bahwa bangunan ini melayang 
15 m dari permukaan tanah, yang diangkat 
tinggi oleh delapan struktur pendukung 
yang menghubungkan bangunan di atasnya 
dengan ruang-ruang bawah tanah di 
bawahnya. Bidang tanah di antaranya, yang 
didesain sebagai sebuah lanskap bergelom-
bang, adalah sebuah taman umum. Dari 
52.000 m² lanskap yang diciptakan pada tapak 
seluas 61 hektar ini, hampir 92%-nya dapat 
diakses oleh masyarakat Shenzhen. Banyak 
pula yang berfungsi untuk menyalurkan larian 
air hujan dan air limbah yang dapat didaur 
ulang tanpa purifikasi. Untuk dipahami bahwa 
penjajaran ruang publik dan kepentingan priba-
di harus dipandang dalam konteks Shenzhen 
dan kota-kota di Cina pada umumnya.

Shenzhen berjuang dengan banyak 
hal yang mewabahi kota-kota yang berkem-
bang pesat di China. Kekayaan dan kewirau-
sahaan tumbuh subur; infastruktur dan 
ruang publik ketinggalan di belakang. 
Dengah lebih dari 9 juta penduduk di tanah 
yang dihuni rata-rata 16.000 orang/km²-nya, 
Shenzhen merupakan kota terpadat keempat 
di Asia.3 Banyak warga biasa berjuang mela-
wan polusi, kesesakan dan kurangnya fasilitas 
umum. Bukanlah isyarat sederhana bahwa, 
dalam konteks ini, sebuah perusahaan 
yang sukses secara komersial seperti China 
Vanke – pengembang properti permukiman 
terbesar ketiga di negara ini – bertindak secara 
terbuka demi kepentingan umum dengan 
berkontribusi untuk ruang dan infrastruktur 
bersama.

Patut disadari bahwa arsiteknya, pada 
tahap-tahap awal desain, bisa saja memilih 
bentuk-bentuk yang lebih konvensional. 
Gedung pencakar langit berjenis vertikal 
populer di kota-kota Cina, di mana keting-
gian dari sebuah bangunan baru dipandang 
mewakili kekayaan dan status pengem-
bangnya. Banyak juga pengembangan 
bangunan multiguna berketinggian rendah 
hingga menengah yang ditata menyerupai 
permukiman kecil. Pilihan apapun – menara 
tinggi atau gugusan bangunan rendah – 
dapat diperdebatkan demi kepentingan 
pengembang. Keduanya bisa saja dibuat 
memenuhi persyaratan leed dan memper-
oleh manfaat dari selembar label Hijau.

Sebaliknya, tim desain memilih untuk 
menciptakan sebuah tipologi arsitektur baru 
yang akan mengnyinergikan beberapa tujuan. 
Dalam menciptakan sebuah taman, tapak 
vc mengambil peran sosial dan ekologi. 
Menjaga bangunan tetap rendah berarti 
bahwa energi yang digunakan untuk perge-
rakan orang dan barang selama konstruksi 
dan dalam operasinya dapat dikurangi. 
Ketinggian bangunan di atas tanah dikalibrasi 
sedemikian rupa sehingga cahaya matahari 
dan pemandangan masih mungkin dinikmati. 
Angin mengalir dengan bebas di seluruh 
tapak dan melalui bangunan, mengurangi 
kebu-tuhan akan pendingin udara sepan-
jang bulan-bulan yang lebih dingin. Tempat 
bersantai untuk menikmati pemandangan 
kota – fasad kelima bangunan tersebut – 
dilapisi dengan fotovoltaik dan tanaman hijau. 
Banyak pertimbangan dan sisipan lain yang 
memungkinkan vc memenuhi syarat pada 
sebuah daftar periksa perangkat penilaian. 
Pada akhirnya, sikapnya pada masyarakat 
dan ekologilah yang membuatnya menonjol.

3_ Program Permukiman Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2010)

Bangunan melayang di 
atas sebuah taman umum
Mengangkat bangunan 
dari tanah memungkinkan 
diperolehnya peman-
dangan, cahaya dan udara
Sketsa-sketsa konseptual 
oleh arsitek

 1

 2

 3–5

1

4 53

2

  Pemandangan laut
  Kantor
  Apartemen
  Hotel
  Tangga dan elevator

1
2
3
4
5

1

2 3

4

5

35 M

Pemandangan 
laut
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Denah dan potongan 
bangunan
Model skala
Tampak bangunan yang 
telah selesai dibangun

 6

 7
 8

6

87
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Keterikatan dan Ekologi
Air

Kisah tentang lanskap vc adalah kisah 
tentang air. Tapaknya sesungguhnya adalah 
bagian dari sistem pengelolaan air hujan kota. 
Taman-taman yang berada di bawah permu-
kaan tanah yang mengelilinginya, halaman 
dalam berpagar tembok, kolam dan gun-
dukan yang ditanami, yang telah diciptakan 
oleh vc, memberikan sebuah jalur sirkulasi 
yang mengatur dan mendistribusikan 
kembali air hujan di seluruh tapak. Lagunanya 
bertindak sebagai biosengkedan dan kolam 
resapan yang terhubung dengan beberapa 
sungai kecil yang berbatasan. Selokan-
selokan mengalihkan luapan air ke sejumlah 
kolam dan lahan basah yang ditanami rumput 
rawa dan teratai. Sistem tersebut secara 
keseluruhan dirancang untuk meminimal-
kan limpasan air hujan, erosi dan kerusakan 
lingkungan. Dengan adanya unsur-unsur 
penyimpan air hujan dan pendaurulangan air 

limbah yang dapat didaur ulang tanpa 
purifikasi, tidak ada air minum atau air kota 
yang digunakan untuk pemeliharaan atau 
kebutuhan irigasi vc.

Keterikatan dan Manfaat
Energi

Respons bangunan tersebut terhadap iklim 
telah menghasilkan imbal energi khusus. 
Larikan fotovoltaiknya seluas 1.400 m² pada 
atap memenuhi 12,5% dari total kebutuhan 
energi listrik untuk Kantor Pusat Vanke. 
Diperkirakan bahwa selama musim dingin, 
ketika ventilasi alami menjadi sebuah pilihan, 
sistem-sistem mekanisnya dapat dimatikan 
selama setidaknya 60% dari seluruh waktu. 
Sistem peneduh fasadnya, bahkan dalam 
posisi tertutup, memungkinkan masuknya 
cahaya untuk fungsi-fungsi kantor yang rutin 
hingga 75% dari ruangan yang menghilang-
kah kebutuhan akan penerangan listrik.

Sistem elektromekanis umumnya 
dirancang untuk standar kinerja yang tinggi. 
Termasuk di dalamnya adalah yang terkait 
dengan beberapa pengadaan strategis. 
Sistem penyimpanan es, misalnya, berarti 
bahwa pendingin jarang dinyalakan sepanjang 

hari. Es yang dibuat pada malam hari 
digunakan kemudian untuk mendinginkan 
bagian dalam bangunan. Hal ini mengurangi 
kebutuhan vc pada jaringan Shenzhen 
selama puncak panas siang hari. Unit-unit 
tata udara primer dilengkapi dengan roda-
roda pemulih panas. Begitu udara dikeluarkan 
dari bangunan, udara tersebut digunakan 
untuk memanaskan atau mendinginkan 
terlebih dahulu udara segar yang masuk. 
Sistem ini memiliki tingkat pemulihan panas 
sebesar 70%. Sistem ventilasi menyesuaikan 
asupan udara segar dengan tingkat hunian 
dengan memantau peningkatan CO

²
 dalam 

sebuah ruangan. Sensor cahaya matahari 
menyesuaikan tingkat pencahayaan buatan 
dengan cahaya matahari yang ada. Sensor 
hunian mematikan lampu ketika sebuah 
ruangan kosong.

Denah tapak dengan tana-
man hijau dan badan air
Badan air membingkai 
bangunan
Fitur air di bawah 
bangunan
Denah atap dengan foto-
voltaik dan tanaman hijau
Perabot elektromekanis 
dalam ruangan
Fotovoltaik yang terpa-
sang pada atap

 9

 10–11

 12–13

 14

 15–16

17

10 11

1712

15

13

16

9 14

Badan-badan air

Tanaman pada petak-petak dan gundukan-gundukan tanah

Beton rumput

Rumput

Granit hitam/putih dan marmer

Pengaspal batu

Kerikil

Luas panel fotovoltaik (1.930 m²)

Luas atap hijau (8.586 m²)

Atap antipecah (5.854 m²)
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Kesejahteraan
Iklim dan kenyamanan

Di dalam tamannya, beberapa kolam, yang 
secara khusus didinginkan, menggunakan 
energi panas bumi yang bertindak sebagai 
sumber dari pendingin sinaran. Terciptalah 
ekoklimat yang meningkatkan kenyamanan 
pengunjung di musim panas. Kolam-kolam 
pendingin ini terhubung dengan sistem 
air limbah yang dapat didaur ulang tanpa 
purifikasi milik vc.

Merancang kenyamanan berlanjut 
dalam bangunan tersebut dengan sistem 
responsif iklim dan kontrol penghuni. 
Jendela-jendela besarnya selebar 2 m yang 
siap digunakan menawarkan ventilasi alami 
dan menghembuskan angin sepoi-sepoi 
sepanjang bulan-bulan yang dingin dalam 
satu tahun. Dari bulan November hingga 
Maret, ketika kondisi luar ruangan di 
Shenzhen teduh, jendela-jendela ini dapat 
mengambil alih sistem pendingin mekanis 
di banyak bagian bangunan, khususnya di 
kondominium. Kedalaman alurnya yang 

sempit memungkinkan ventilasi silangnya 
bekerja. Ini juga berarti bahwa hampir semua 
penghuni memiliki akses ke cahaya matahari. 
Seratus persen kamar dan area yang secara 
tetap terisi menerima cahaya matahari di 
atas 270 lux. Sembilanpuluh persen ruang 
dalamnya memiliki pandangan langsung ke 
luar ruangan.

Keduapuluh enam fasad vc berbeda 
satu sama lain. Porositas setiap fasad 
disempurnakan terhadap intensitas paparan 
sinar matahari sehingga masuknya cahaya 
matahari tidak akan dikompromikan oleh 
naiknya temperatur udara sebagai hasil dari 
radiasi matahari. Beberapa ditetapkan, yang 
lain dikendalikan oleh sensor yang membuka 
dan menutup sesuai matahari. Yang paling 
sedikit terperforasi dari fasad-fasad ini, 
bahkan dalam posisi tertutup, akan memung-
kinkan transmisi cahaya sebesar 15%, tetapi 
mengurangi naiknya temperatur udara hingga 
70% pada puncaknya.

Potongan (kiri) dan detail 
(kanan) selubung bangu-
nan: kisi-kisi yang terbuka 
penuh (atas) dan tertutup 
penuh (bawah)
Unsur-unsur peneduh 
fasad 
Bagian dalam Kantor 
Pusat Vanke yang 
diterangi cahaya matahari
Simulasi komputer 
masuknya cahaya mata-
hari dan penyebarannya di 
Kantor Pusat Vanke

 18

 19–21

 22–24

 25

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Lantai 4

Lantai 5
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10_ Berdasarkan pada nilai kalori gas 
8.000Kkal/kg di Shenzhen

11_ Persentase total luas lantai yang 
dirancang untuk bergantung utamanya 
pada strategi-strategi pasif atau sistem-
sistem aktif

| Gas alam10:
 1.334.340 kBtu
Emisi gas rumah kaca
1.810,5 tonnes CO

²
e

Intensitas energi
144,5 kWh/m²/tahun
Konsumsi air tahunan
44.485,5 m³
Intensitas air
120 m³/orang/tahun
Produksi air di tapak 
(kapasitas sistem)
| Sistem pengumpulan 
 air hujan:
 1.200 m³
| endaurulangan air limbah 
 yang dapat didaur ulang 
 tanpa purifikasi:
 150 m³/hari

Material (konstruksi)
| 62% of dari material 
 bangunan, berdasarkan 
 biaya, diperoleh secara 
 lokal atau regional (dalam 
 radius kurang dari 800 km 
 dari lokasi proyek)
| 28% dari material 
 bangunan, berdasarkan 
 biaya, adalah bahan 
 daur ulang seluruhnya 
 atau sebagian
| 59% dari kayunya 
 tersertifikasi FSC

Kesejahteraan (desain)
95,6% dari total luas 
lantainya menawarkan 
pemandangan di luar 
ruangan

Moda-moda kenyamanan11
Kenyamanan termal
Pasif (ventilasi alami): 
20% (dari periode operasi 
dalam setahun)
Kenyamanan visual
Pasif (cahaya matahari):
96,5% (dari total luas lantai)

TIM PROYEK
Pengembang
Shenzhen Vanke 
Real Estate Co Ltd
Arsitek
Steven Holl Architects
Rekanan arsitek, 
perekayasa bangunan4 
dan perekayasa mesin
China Construction Design 
International
Konsultan bangunan5
China Academy of 
Building Research
Arsitek lanskap
Shenzhen Institute of 
Environmental Sciences
Konsultan desain 
berkelanjutan
Ove Arup & Partners 
Hong Kong Ltd
Manager fasilitas
Shenzhen Vanke 
Real Estate Co Ltd
Perekayasa iklim
Transsolar Energietechnik 
GmbH
Konsultan pencahayaan
L'Observatoire International
Konsultan dinding tirai
Shenyang Yuanda 
Aluminum Industry 
Engineering Co Ltd
Konsultan lanskap
Steven Holl Architects

Kontraktor utama
The First Construction 
Engineering Limited Company 
of China Construction, Third 
Engineering Bureau
Operator bangunan6
Shenzhen Vanke 
Real Estate Co Ltd

PEMASOK7
Sistem bangunan (kabel 
tegangan baja)
CSCEC 
Pengerjaan logam (dinding 
tirai)
Shenyang Yuanda Aluminum 
Industry Engineering Co Ltd
Kaca
Southern Glass
Lahan basah
Shenzhen Academy of 
Environmental Science
Atap hijau
Bai Yue Tech grass roof by 
Zhu Min
Pembuatan lemari, mebel 
dan and papan (dengan 
bambu khusus)
Dasso
Cat dan pewarna
ICI-Dulux
Tempat duduk tetap 
auditorium (dengan bambu 
dan mohair hijau)
Poltrona Frau Pitagora 

Kursi
Vitra MVS collection
Perata (meja dapur kecil)
Dupont (Corian)
Elevator/eskalator
Hitachi UAX 1000
Karpet
Interface FLOR Menagerie
Mebel kantor (dengan 
komputer meja bambu)
CRC Logic workstation 
Ubin lantai dan dinding
Cimic
Pemipaan (urinoir tanpa air)
Sloan
Fotovoltaik
Changzhou Trina Solar Energy 
(modul TrinaSolar PV)
Pencahayaan
Lampu gantung NVC custom 
T5, custom T4 dan LED luar
Pendingin
Carrier

PENGHARGAAN/
SERTIFIKASI
2011
| Pemenang, American  
 Architecture Award,
 Chicago Athenaeum,  
 Museum of Architecture  
 and Design
| Pemenang, New York 
 Honour Award, American 
 Institute of Architects

| Pemenang, Institute 
 Honour Award, American 
 Institute of Architects
2010
| Pemenang, Green Good 
 Design Award, Chicago  
 Athenaeum, Museum of 
 Architecture and Design  
 dan the European Centre  
 for Architecture, Art,  
 Design and Urban Studies 
| Pemenang, Good Design is  
 Good Business Award,
 Architectural Record, Cina
| Pemenang, BCI Green
 Leadership Award,  
 kategori komersial,
 BCI Asia Construction
 Information Pte Ltd
| Merit Award, Hong Kong  
 Green Building Awards,
 kategori bangunan 
 baru (Asia-Pasifik), Dewan 
 Bangunan Hijau Hongkong
| Tersertifikasi, Platinum, 
 LEED new construction 2.2,
 Dewan Bangunan Hijau 
 Amerika Serikat8

KINERJA9
Konsumsi energi
2.057,3 MWh
Produksi energi di tapak
| Fotovoltaik:
 266,7 MWh

4_ Dokumen Konstruksi dan Administrasi 
Pembangunan

5_ Desain Skematis dan Pengembangan 
Desain

6_ Hanya Kantor Pusat Vanke
7_ Struktur, Fasad dan Lanskap berlaku 

untuk seluruh pembangunan. Salutan 
akhir bagian dalam bangunan berlaku 
 

hanya untuk Kantor Pusat Vanke dan 
Pusat Konferensi

8_ Hanya Kantor Pusat Vanke
9_ Angka-angka kinerja yang dikutip di sini 

hanya untuk Kantor Pusat Vanke. Angka-
angka konsumsi energi dan air adalah 
untuk periode Oktober 2009 hingga 
September 2010.

Cuaca untuk Shenzhen, 
Republik Rakyat Cina
Jejak matahari di atas VC
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Lokasi
18,56049° N
73,76544° E

Waktu penyelesaian
Mei 2009 

Biaya
US$11.118.500

Ukuran
Hingga 4 lantai

Total luas lantai
11.900 m²

Luas tapak
20.200 m²

Koefisian dasar bangunan
25%

Tipe
Tempat kerja

Program 
Perkantoran (80% dari total luas lantai)
Balai pertemuan klub
(20% dari total luas lantai)

Tingkat hunian
545 staf
Sekitar 25 pengunjung/hari

Jam operasional
2.650/tahun

Survei no.98, Hissa no. 3–7
Taluka Haveli, Distrik Pune
Baner 411045
India

KANTOR
INDUK YAMUNA
KIRLOSKAR
BROTHERS LTD
PUNE,
INDIA

Kantor Induk Yamuna
Kirloskar Brothers Ltd

Pune, India 18.56049° N
 73.76544° E
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Pada suatu titik di sebuah jalan raya 
antarnegara bagian di pinggiran Pune, 
tampaklah tiga kanopi berbentuk tetesan 
air mata yang mengapit kantor perusahaan 
Kirloskar Brothers Ltd. (kbl). Kanopi-kanopi 
tersebut mengias perusahaan tersebut yang 
dikenal akan bisnis pompa airnya. Unsur-
unsur pada fasad selatan bangunan tersebut 
lebih dari sekadar sebuah simbol. Unsur-unsur 
tersebut mengurangi naiknya temperatur 
udara akibat radiasi matahari dan memode-
rasi masuknya cahaya matahari sehingga 
meningkatkan kenyamanan penghuni.

Sebagai sebuah tempat kerja korporat 
dengan peringkat Hijau yang tinggi, kbl 
sering diangkat sebagai sebuah contoh 
kasus bisnis untuk Penghijauan dan apa yang 
dapat ditawarkan oleh suatu pendekatan 
yang diarahkan oleh perangkat penilaian. 
Pencapaian lainnya – yang dicontohkan 
oleh kanopi-kanopi tersebut – adalah dalam 
pendekatan manusia-sentrisnya pada desain 
yang membawa bangunan ini melampaui 
konvensi-konvensi tentang Menghijaukan.

Contohnya, ada suatu kemurahan 
ruang dan perhatian yang diberikan untuk 
kebutuhan fisik dan psikologis pengguna. 
Penyerasian antara stasiun kerja dan penem-
patannya, dalam hubungannya dengan 
pemandangan dan cahaya, dipertimbangkan 
secara hati-hati sepanjang tahap desain awal. 
Ketika banyak gedung perkantoran di India 
memiliki rencana yang dalam dan jendela 
yang besar, kbl memiliki pelat lantai yang 
sempit dan jendela yang ukurannya beragam 
tergantung pada paparan sinar matahari. 
Dan sementara banyak perusahaan besar 
India mengatakan mereka peduli terhadap 
karyawan mereka, kbl menawarkan fasilitas 
yang tidak umum dijumpai. Di sebelah blok 
kantornya, balai pertemuan klub kbl 
dilengkapi dengan kamar -kamar tamu 
untuk bermalam, sebuah ruang olahraga, 
kolam renang dan kafetaria. Tujuannya 
di sini, tampaknya, adalah menciptakan 
sebuah tempat yang senyaman rumah 
sendiri.

Masalahnya dengan ambisi semacam 
itu adalah bahwa ukuran bangunan ditingkat-
kan dan bersamanya, konsumsi sehari-hari 
juga. Perkantoran sektor swasta di India 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dilaporkan mengonsumsi 258 kWh/m²/
tahun, lebih dari dua kali lipat angka konsumsi 
gedung-gedung perkantoran sektor publik.1 
Banyak dari konsumsi tersebut digunakan 
untuk pendingin udara, yang dipasok ke 
sekitar 75% dari total luas lantai.2 Meskipun 
ketergantungan pada pendingin mekanis 
di atas rata-rata – 90% dari total luas lantai 
didinginkan – kbl mengonsumsi 105 kWh/
m²/tahun, bahkan kurang dari tara sektor 
publik.

Tingkat kinerja ini, untuk sebuah 
bangunan yang begitu bergantung pada 
pendingin mekanis, dapat dikaitkan sebagian 
dengan penerimaan sertifikasi sebagai suatu 
tujuan awal dalam proses desain yang 
menuntut standar efisiensi sistemik yang 
tinggi. Perangkat-perangkat simulasi 
yang digunakan dalam proses tersebut 
memungkinkan tim desain mengintegrasikan 
sistem-sistem ini dengan prinsip-prinsip 
desain pasif yang mendorong kinerja lebih 
lanjut.

Namun, kesejahteraan adalah tema 
yang menjadi benang merah dalam tahap 
desain. Perpaduan bentuk dan sistem adalah 
apa yang membuat hal ini lebih dari sekadar 
sebuah kumpulan fitur Hijau yang baku. 
Proyek ini menggambarkan bagaimana suatu 
kepekaan desain yang kuat, yang ditambah 
oleh sebuah perangkat penilaian, makin 
meningkat.

1_ Kumar, S., Kapoor, R., Rawal, R., Seth, S. & 
Walia, A. (2010)

2_ Kumar, S., Kamanth, M., Deshmukh, A., 
Seth, S., Pandita, S. & Walia, A. (2010)

Aksonometri blok kantor 
yang dibongkar
Kanopi di atas fasad 
selatan

 1

 2–3

32

  Panel-panel fotovoltaik
  Tingkap-tingkap cahaya
  Kanopi surya
  Atrium

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Lantai 4

Atap

4

1

1
2
3
4

1

2

3

4
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4

Kesejahteraan
Ruang dan konektivitas

Ruang per karyawan di kbl adalah 
17 m²/orang. Di India, biasanya 13 m²/orang,3 
seringkali kurang dari itu. Bonus 30% tersebut 
mengurangi rasa sesak yang umum  terlihat 
di gedung-gedung perkantoran. Pengguna 
kbl ditawari pengaturan melampauI ruang 
kerja pribadi – ruang-ruang selesa, pojok-pojok 
minum teh, teras-teras atap, kebun dan 
sebuah atrium.

Atriumnya merupakan pusat 
pengorganisasian blok perkantoran yang 
memecah massanya, mengurangi jarak 
antara karyawan dengan jendela atau tingkap 
cahaya. Deretan tingkap-tingkap cahaya 
segitiga di atap atrium meningkatkan proporsi 
pengguna dengan akses ke cahaya matahari 
hingga 80%. Proporsi pengguna yang sama 
juga memiliki pandangan ke luar ruangan. 
Tingkat konektivitas ruang dalam-ruang luar 
ini memerlukan kalibrasi desain selubung 

yang cermat. Bangunan tersebut memiliki 
jendela-jendela besar yang menghadap ke 
utara dan selatan. Yang menghadap ke sela-
tan dilindungi kanopi dari matahari musim 
dingin bersudut rendah. Pada fasad timur dan 
barat, jendela-jendelanya tetap kecil untuk 
mengurangi naiknya temperatur udara. Kulit 
bangunannya juga menolak panas dengan 
dua panel kaca pada jendela-jendelanya dan 
salutan-salutan akhir yang memantulkan 
panas pada dinding dan atap.

Desain dan operasi sistem bangunan 
tersebut melebihi standar internasional 
untuk asupan udara segar dan pemantauan 
CO

²
 yang meningkatkan kesehatan peng-

guna dalam ruang-ruang berpendingin. 
Pengendalian sistem-sistem ini sebagian 
diserahkan kepada pengguna melalui sakelar-
sakelar lampu komputer meja dan kontrol 
suhu individual. 

3_ Kumar, S., Kamanth, M., Deshmukh, A., 
Seth, S., Pandita, S. & Walia, A. (2010)

Masuknya cahaya mata-
hari dan peneduh
Penyebaran sinar mata-
hari dalam blok kantor
Bagian dalam atrium dan 
tingkap cahaya bubungan 
atap
Ruang bagian dalam yang 
diterangi cahaya matahari
Paparan sinar matahari 
dari fasad selatan tanpa 
(atas) dan dengan kanopi 
(bawah)

 4
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 10–11

Juni/Juli
Mei/Agustus

April/September

Februari/November Januari/Desember
Maret/Oktober

9 11

10

6

87

5

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Lantai 4

85%
DARI KARYAWAN MENGUNGKAPKAN 
KEPUASANNYA TERHADAP LINGKUNGAN 
TERSEBUT

20%
PENINGKATAN DALAM PRODUKTIVITAS 
KARYAWAN TERCATAT SEJAK BANGUNAN 
MULAI BEROPERASI



297296

Keterikatan
Material, energi, air

Panel-panel fotovoltaik di bubungan atap dan 
sistem air panas tenaga suryanya mengurangi 
sekitar 2,5% dari total permintaan daya listrik 
dan hampir semua kebutuhan air panas. 
Generator bahan bakar hayati (pengganti 
generator solar yang lebih umum) meme-
nuhi lebih dari 7% kebutuhan daya listrik. 
Sebuah instalasi pengolahan limbah di tapak 
menghasilkan air yang cukup untuk seluruh 
kebutuhan irigasi atau sekitar sepertiga dari 
total kebutuhan air. Pengomposan limbah 
makanan di tapak menghasilkan pupuk untuk 
lanskap. Sumber-sumber regional mencukupi 
80% dari seluruh material yang digunakan 
dalam konstruksi. Duapuluh persen dari 
seluruh material yang digunakan memiliki 
unsur-unsur daur ulang. Lebih dari separuh 
dari seluruh kayu yang digunakan berasal dari 
sumber yang tersertifikasi.

Lokasi jajaran fotovoltaik 
dan sistem air panas 
tenaga surya
Jajaran fotovoltaik
Sistem air panas tenaga 
surya
Peta sumber bahan 
bangunan
Batu-batu lokal dan 
regional yang digunakan 
sebagai salutan akhir 
dalam dan luar ruangan
Tangki-tangki bahan 
bakar hayati
Peralatan pendauru-
langan air

 12

 13
 14
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 20

 21

  Panel-panel fotovoltaik
  Sistem air panas matahari
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181716

  Agregat (Alandi)
  Pasir hancur (Alandi)
  Batu (Alandi)
  Pasir kali (Satara)
  Semen Vasavadatta (Gulbarga, Karnataka)
  Bata abu terbang (Koregaon, Bhima)
  Batu Kota (Kota, Rajasthan)
  Marmer hijau (Baroda, Gujrat)
  Shahbad (Gulbarga, Karnataka)
  Granit (Ongal, Andhra Pradesh)
  Granit (Chitoor, Karnataka)
  Granit (Khammam, Andhra Pradesh)
  Cat tekstur (Ankleshwar, Gujrat)
  Cat lainnya, OBD, semen (Bhandup, Mumbai)
  Blok-blok pengaspal (Mundhwa)
  Blok-blok normal (Tathawade)
  Euro Ceramics (Bhachau, Kutch, Gujrat)
  Ubin lantai (Alibaug)
  Pemasangan lantai palsu (Daman)
  Ubin mosaik (Palghar)
  Ubin Bissoza (Ahmedabad, Gujrat)
  Kaca (Taloja, Mumbai)
  India Gipsum (Mumbai)
  Ply Anchor (Mumbai)
  Sofa (Ranje, Pune)
  ACP-Durabuild (Shirur, Pune)
  Meja kerja, Fuego (Bangalore)
  Batu Tandoor (Tandoor)
  Kadappa (Betam Chorla, Kadapa)
  Baja lapis (Kolhapur)

80%
DARI SELURUH MATERIAL YANG 
DIGUNAKAN BERASAL DARI SUMBER 
REGIONAL 

20%
DARI SELURUH MATERIAL YANG 
DIGUNAKAN MEMILIKI UNSUR DAUR 
ULANG

29%
DARI SELURUH AIR YANG DIGUNAKAN 
BERASAL DARI SUMBER YANG DIDAUR 
ULANG DI TAPAK 

10%
DARI SELURUH ENERGI YANG 
DIKONSUMSI DIPRODUKSI DI TAPAK
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Integrasi
Menyelaraskan proses menuju hasil

Keputusan untuk memperoleh sertifikasi 
mungkin menjadi pendorong yang paling 
penting dalam proses desain. Ini mendefinisi-
kan apa yang harus diukur dan menciptakan 
kesadaran akan tolok ukur dan target. Hal ini 
menegaskan peran dan pertanggungjawaban 
dalam tim, menggambarkan metrika-metrika 
untuk kuantifikasi kinerja, dan mewajibkan 
tim mencari masukan ahli yang mungkin, 
jika sebaliknya, tidak dipertimbangkan 
sebelumnya.

Meskipun kbl kini dibahas sebagian 
besar dalam bahasa metrika perangkat 
penilaian – energi yang dihemat, limbah yang 
dialihkan, air yang didaur ulang – penting 
untuk diketahui bahwa proses desain dimulai 
dengan bentuk dan selubung sebagai tang- 
gapan utama terhadap iklim dan tapak. 
Sketsa-sketsa awal menunjukkan dua 
pilihan untuk blok perkantoran: satu dengan 

penggunaan kanopi yang lebih ekstensif, 
yang lain dengan sebuah konfigurasi dua 
blok untuk permeabilitas terhadap cahaya 
matahari. Hasil akhirnya adalah hibrida 
dari keduanya. Visi tentang bagaimana ba- 
ngunan tersebut mungkin menjadi pencipta 
kenyamanan ini adalah penting sebagai 
pemersatu.

Model-model konseptual 
awal yang menunjukkan 
pilihan-pilihan untuk 
bentuk arsitektur
Perbandingan sistem air 
yang didinginkan dan 
sistem volume refrigerasi 
variabel
Tabel 3: Rangkuman 
proses desain
Perbandingan konsumsi 
energi aktual dengan 
perkiraan tahap desain
Sistem manajemen 
bangunan
Plakat LEED di lobi masuk

 22–23

 24

 25

 26

 27

 28

Pemilihan tapak/perumusan singkat

Desain konsep

Desain rinci/dokumentasi kontrak

Pembangunan

Setelah penyerahan wewenang

| Keputusan dibuat untuk meraih sertifikasi Bangunan Hijau

| Tahap desain konsep dimulai dengan tolok-tolok ukur
 kinerja industri, yang disertai dengan sebuah studi tentang
 tanggapan arsitektural terhadap iklim dan strategi-strategi
 pasif

| Seleksi dan integrasi sistem-sistem elektromekanis
| Perangkat-perangkat yang diterapkan mencakup penilaian
 siklus (dari beberapa pilihan pendingin udara), simulasi-
 simulasi cahaya matahari dan pemodelan energi

| Pendokumentasian kegiatan pembangunan, termasuk
 pengadaan sumber daya lokal dan manajemen limbah
 pembangunan

| Karyawan disurvei sebelum dan sesudah selesainya proyek
 untuk menilai efeknya terhadap kesejahteraan, kepuasan dan
 produktivitas
| Audit pascahunian terhadap kualitas lingkungan dalam
 ruangan, penggunaan energi dan air dilaksanakan

bulan
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TIM PROYEK
Pengembang
Kirloskar Brothers Ltd, Pune
Arsitek dan manager proyek
Venkataramanan Associates
Konsultan pengontrol iklim
RS Kulkarn
Konsultan listrik
Abhiyanta Electrical 
Consultants & Engineers
Konsultan pemipaan dan 
pemadaman kebakaran
ACE Consultants
Konsultan bangunan
J+W Consultants
Konsultan lanskap
Ravi & Varsha Gawandi
Konsultan LEED
Environmental Design 
Solutions
Kontraktor
| Sipil
 B.G. Shirke 
| Interior
 Vector Projects India Ltd
| Pengontrol iklim
 Servicool
| Sistem manajemen 
 bangunan pintar
 Sauter Race 
| Listrik
 Pratibha Electricals 
| Pemipaan
 Ameet Consultants &  
 Engineers

Pemilik dan operator
Kirloskar Brothers Ltd, Pune
Manager fasilitas
ISS Integrated Facility 
Services Pvt Ltd

PEMASOK 
Mebel standar
Fuego furniture Pvt Ltd
Plafon standar
Armstrong
Bata abu terbang
C'Cure Building Products 
Pvt Ltd
Kaca
Saint Gobain
Penurap rumput
Concrete Solutions
Papan gipsum
India Gypsum
Ubin vitrifikasi
EURO Ceramics Ltd
Panel dan plafon akustik
Anutone
Panel komposit aluminium
Durabuild Tech Pvt Ltd 
Karpet
C&A (Sebuah 
perusahaan Tandus)
Kayu tersertifikasi
Lantai kayu FSC dari
ECO Wood & Kahrs
Sistem air panas tenaga 
surya
AKSON

Sistem fototovoltaik tenaga 
surya
| Kirloskar Brothers Ltd
| Vistar Electronics Pvt Ltd
Generator bahan bakar 
hayati
Kirloskar Oil Engines Ltd
Sistem volume pendingin 
variabel
Daikin 
Kincir pemulih panas
Desiccant Rotors

PENGHARGAAN/
SERTIFIKASI
2011
Award for Excellence in 
Architecture, kategori interior, 
Indian Institute of Architects
2010
Pemenang, Emerson Cup
(India & Asia Tenggara),
kategori bangunan baru, 
Emerson Climate Technologies
2009
LEED Platinum, kategori 
konstruksi baru, Dewan 
Bangunan Hijau India

KINERJA4
Konsumsi energi tahunan
1.253 MWh

Produksi energi di tapak 
(% dari total yang 
dikonsumsi)
| Generator bahan bakar 
 hayati:
 7,1%
| Panel-panel fotovoltaik:
 2,5%
Emisi gas rumah kaca
| 1.026 ton CO

²
e/tahun

| 1,88 ton CO
²

e/orang 
 tahun
Intensitas energi
| 105,3 kWh/m²/tahun
| 2,3 MWh/orang/tahun

Konsumsi air tahunan
18.457 m³
Produksi air di tapak 
(% dari total yang 
dikonsumsi)
Pendaurulangan air limbah 
tanpa dan dengan purifikasi: 
29%
Intensitas air
43 m³/orang/tahun

Material (konstruksi)
| 80% dari tapak dan 
kontur 
 dibiarkan tidak diganggu
| 80% dari bahan berasal 
 dari sumber regional 
 (terhadap nilai rupee 
 India dari seluruh 
 pengadaan material)

4_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah untuk periode bulan Juni 2009 
hingga Juni 2010.

5_ Persentase total luas lantai yang diran-
cang untuk bergantung utamanya pada 
desain pasif atau aktif

| 20% kandungan daur 
 ulang dalam bahan yang 
 digunakan (terhadap 
 nilai rupee India dari 
 seluruh pengadaan bahan 
 bangunan berbasis kayu)
| 53% dari kayu tersertifi- 
 kasi FSC (terhadap nilai 
 rupee India dari seluruh 
 pengadaan material)
| 99% dari limbah  
 konstruksi dan puing-puing 
 yang dialihkan dari tempat  
 pembuangan sampah 
 (sebagai proporsi dari total 
 berat limbah puing)

Material (operasi)
100% sisa makanan digu-
nakan kembali (dikompos 
untuk hortikultura di tapak)

Kesejahteraan
(respons pengguna)
| 60% dari staf bergantung 
 pada transportasi bersama 
 yang disediakan oleh KBL
| 85% dari staf mengun-
 kapkan kepuasan mereka 
 terhadap kualitas ling-
 kugan dalam ruangan
| 20% peningkatan dalam 
 produktivitas dari tahun 
 2008 hingga 2010 
 (gedung baru beroperasi 
 pada tahun 2009)

Moda-moda kenyamanan5
Kenyamanan termal (% dari 
total luas lantai)
| Pasif (ventilasi alami):
 10%
| Aktif (pendingin udara):  
 90%
Kenyamanan visual
| Pengguna dengan akses ke 
 cahaya matahari:
 83,3%
| Area lantai dengan 
 pemandangan ke luar 
 ruangan:
 92,9%

Cuaca untuk Pune, India
Jejak matahari di atas KBL
Denah tahap ketiga
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1_ Sebelas juta dolar Singapura dalam 
dolar AS yang setara berdasarkan nilai 
tukar internasional pada tanggal 
1 September 2009 | Dana Moneter 
Internasional. www.imf.org

Lokasi
1,34482° N
103,85824° E

Waktu penyelesaian
September 2009

Biaya1

US$7.639.000

Ukuran
3 lantai

Total luas lantai
4.500 m²

Luas tapak
Lahan yang dikuasai oleh BCA Academy
secara keseluruhan:
50.745 m²
Lahan yang hanya dikuasai oleh
Zero Energy Building:
4.590 m²

Tipe
Ruang kerja/pendidikan

Program
Perkantoran (67% dari total luas lantai)
Ruang kelas (33% dari total luas lantai)

Tingkat hunian
80 staf
200 pengunjung/hari

Jam operasional
2.860/tahun

200 Braddell Road
Singapura 579700

ZERO ENERGY
BUILDING
BCA ACADEMY
OF THE BUILT
ENVIRONMENT
SINGAPURA

Singapura

Zero Energy Building
BCA Academy of the
Built Environment

 1.34482° N
 103.85824° E
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Merancang untuk nol energi di Asia, pada 
dasarnya, adalah sebuah tindakan pendam-
pingan. Hal ini untuk memikirkan apa yang 
mungkin dilakukan agar memenuhi konvensi-
konvensi tentang Menghijaukan saat ini. 
Singapura mengumumkan pada tahun 2007 
bahwa bangunan nol energi pertamanya 
adalah sebuah pembaikan. Negara kota 
tersebut telah menetapkan target 80% 
sertifikasi Hijau terhadap semua bangunan-
nya2 dan pengurangan sebesar 35% dalam 
penggunaan energi pada tahun 2030.3

Untuk mencapai ini, kinerja dari persediaan 
bangunannya yang ada harus ditingkatkan.

Supaya sebuah bangunan nol energi 
menjadi meyakinkan, ia harus mengimbangi 
antara pragmatisme dan berpikir-ke-depan. 
Perpaduan teknologi-teknologi terbarukan 
adalah penting (meskipun biayanya tinggi 
saat ini); sama pentingnya adalah bagaimana 
kebutuhan energi dikurangi dengan sedikit 
atau tanpa biaya.

Zero Energy Building (zeb) di bca 
Academy of the Built Environment utamanya 
adalah sebuah ruang uji gagasan-gagasan 
yang dimaksudkan untuk membujuk 
sektor bangunan agar pengaturan kinerja ini 
dimungkinkan. Pengembangnya – Building 
and Construction Authority (bca) Singapura, 
departemen pemerintah yang bertanggung 
jawab untuk mengatur sektor bangunan – 
bekerja sama dengan para mitra dan konsul-
tan penelitian untuk memiliih teknologi dan 
gagasan terbaik dan membingkai kembali 
proses desain-konstruksi. Otoritas tersebut 
menugaskan sebagian dari anggota akademi 
pelatihannya sendiri untuk pembaikan 
tersebut. Namun, tantangan nyatanya terle-
tak pada pendobrakan pola-pola pikir yang 
mempengaruhi proses dan membuat tim 
desain berpikir kembali tentang kinerja.

Sejak penyelesaian pembangunan-
nya, kinerja zeb telah dipantau. Gedung 
tersebut telah memenuhi target energi nol 
bersih – yang dengan kata lain, energi yang 
diambil dari jaringan kurang dari yang masuk. 
Angka-angka tersebut, sebelum yang terba-
rukan, sangat menarik. Sementara sebuah 
bangunan dengan penggunaan dan tingkat 
hunian yang sama akan mengonsumsi 115 
kWh/m²/tahun, zeb mengonsumsi 42. 
Penghematan 60% tersebut melampaui 
target energi nasionalnya yang sebesar 35%. 
Hasil ini dapat ditelusuri hingga ke beberapa 
pertanyaan yang awalnya ditanyakan dalam 

proses desain. Bagaimana, misalnya, kenya-
manan diberikan? Bangunan ini hanya 45% 
berpendingin udara dan 49% bergantung 
pada pencahayaan listrik; sisanya beroperasi 
secara pasif.  Di mana ketergantungan elek-
tromekanis menjadi suatu keharusan, sistem 
tersebut memberikan banyak penggunanya 
kendali untuk mengatur seberapa dingin atau 
terang meja mereka.

Adakah cara baru untuk memberi-
kan kenyamanan pasif? Di zeb, ada lebih 
dari sekadar jendela yang diwajibkan dan 
peneduh matahari. Gedung tersebut memiliki 
sarana-sarana pengarah cahaya dan udara 
– yang tidak sering terlihat di Singapura 
– yang mengatasi keterbatasan pelat 
lantai dalamnya. Hal ini bergantung pada 
perangkat-perangkat simulasi dan peranti 
lunak pemodelan informasi bangunan yang 
memungkinkan timnya untuk memvisu-
alisasikan bagaimana semuanya ini akan 
diintegrasikan ke dalam kemasan bangunan 
tersebut.

Banyak dari inovasi dalam desain 
juga terlihat. Selubungnya merupakan 
sebuah gabungan dari sirip, tonjolan dan 
tanaman yang berperan dalam pertukaran 
udara, panas dan cahaya. Penampilannya 
membedakannya dari bangunan-bangunan 
lain di bca Academy (dalam hal ini, banyak 
di Singapura). Sinyal penting juga dikirimkan 
bahwa kinerja dari tatanan ini benar-benar 
tentang membina hubungan dengan alam.

2_ Keung, J. (2011, 13–16 September)
3_ Komite Antarmenteri tentang 

Pembangunan Berkelanjutan. (2009)

Aksonometri yang 
dibongkar
Unsur-unsur yang meres-
pons iklim yang dipasang 
di fasad dan atap

 1

 2–4

  Saluran-saluran cerobong surya
  Cerobong-cerobong surya
  Pipa-pipa cahaya

  Panel-panel fotovoltaik
  Pelindung-pelindung matahari dan rak-rak cahaya
  Pipa-pipa cahaya horizontal

  Area-area terventilasi alami
  Area-area berpendingin udara

Lantai 1

Lantai 2

Lantai 3

Atap

Panel-panel fotovoltaik

Cerobong-cerobong surya 
dan pipa-pipa cahaya

1

2

43

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

4

1

5

5

5
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Manfaat dan Keterikatan
Energi

Instalasi-instalasi fototovoltaik (fv) di zeb 
mewakili apa dan bagaimana mengintegrasi 
teknologi terbarukan. Atap utama dan kanopi-
kanopi jalan penghubungnya menguasai 
sekitar 90% dari seluruh rangkaian. Bagian-
bagian sebuah kanopi tempat parkir mobil 
dan beberapa pelindung mataharinya dileng-
kapi pula dengan fv. Sisi muka vertikal sebuah 
tangganya (yang mengarah ke sebuah dek 
pengunjung di atas atap) menampilkan lima 
jenis berbeda.

Di seluruh zeb, ada tiga sistem yang 
terhubung jaringan (190 kWP) dengan 
teknologi-teknologi lapik silikon (polikrista-
lin), film tipis (silikon nirbangun) dan hibrida 
(simpangan hetero dengan lapisan tipis 
intrinsik). Ada pula tiga sistem yang berdiri 
sendiri (2 kWp) yang terdiri dari lapik silikon 
(polikristalin), film tipis (silikon nirbangun) dan 
nonsilikon (tembaga indium galium selenida). 

Keragaman ini memungkinkan para peneliti 
menilai teknologi mana yang paling baik 
dijalankan di bawah langit Singapura.

Keluaran dari rangkaian-rangkaian ini 
memuncak pada tengah hari ketika energi 
yang dihasilkan lebih daripada apa yang 
dibutuhkan pada saat itu. Jumlah-jumlah 
total bulanan menunjukkan bahwa zeb 
menghasilkan sedikit lebih dari yang dibutuh-
kannya di sebagian besar bulan. Jumlah yang 
dihasilkannya dalam setahun melampaui apa 
yang dikonsumsi dengan suatu margin yang 
meyakinkan.

Sistem-sistem yang mengonsumsi 
energi tersebut dipilih berdasarkan 
efisiensinya. Elemen-elemen belakang 
rumah ini – pendingin dan menara-menara 
pendingin, dorongan kecepatan variabel untuk 
pompa, peredaran udara single coin twin fan 
(sctf)4 – dihubungkan dengan fitur-fitur 

4_ SCTF adalah suatu sistem pembagian 
udara inovatif yang memberikan suatu 
penghematan energi secara menyeluruh 
sebesar kira-kira 12%. Sistem ini juga 
memfasilitasi suatu standar tinggi 
mengenai kualitas udara dalam ruangan 
dan kenyamanan pengguna.

Pengintegrasian fotovoltaik 
dengan tangga dibantu 
oleh perangkat lunak BIM
Jajaran fotovoltaik yang 
terpasang di atap dan 
cerobong surya
Jajaran fotovoltaik pada 
peneduh matahari yang 
terpasang di fasad
Data konsumsi dan 
pembangkitan daya listrik 
untuk hari tertentu (atas) 
dan bulan-bulan berikutnya 
(bawah)
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depan rumah dengan kendali pengguna. 
Dalam ruang-ruang yang yang berpenghuni, 
udara dilepaskan pada kecepatan rendah dari 
pendifusi yang terpasang di lantai. Para peng-
guna juga memiliki pipa semprot ventilasi 
pribadi yang membawa udara sejuk ke meja 
mereka.

Seperti pendingin udara, pencahayaan 
dalam ruangan diusahakan menjadi responsif. 

Pencahayaan buatan terkait erat dengan 
cahaya matahari dan perilaku pengguna. 
Sensor-sensor cahaya matahari, sensor 
gerak, pengendali keredupan dan lampu 
kerja memastikan bahwa lampu-lampunya 
dinyalakan ketika dibutuhkan.

 Lokasi Daya terpasang (kWp) Teknologi FV Daerah yang dipasangi (m²)
Fotovoltaik terhubung jaringan Atap utama 142,50 Polikristalin 1.037,0
 Jalan penghubung 20,50 Polikristalin 149,0
 Tempat parkir mobil 15,40 Nirbangun 259,0
 Galeri melihat 3,40 Dua sisi HIT 22,0
 Atap bawah 7,20 Polikristalin 52,0
 Pelindung matahari 1,00 Nirbangun 20,0
Fotovoltaik yang berdiri sendiri Susuran tangga lantai 2 0,42 Polikristalin 4,7
 Susuran tangga lantai 3 0,19 Nirbangun 4,7
 Tangga lantai 1 0,36 Monokristalin 4,1
 Tangga lantai 2 0,54 Monokristalin 6,2
 Tangga lantai 3 0,22 Nirbangun 4,1
 Tangga lantai 4 0,24 Nirbangun 6,2
 Tangga lantai 5 0,23 CIGS 4,1
Sumber: Anupama, R.P., Wittkopf, S.K., Huang, Y., Nandar, L., Ang, K.S., Prasad, D., Scartezzini, J.L., & Toh P.S. (2010, 21–23 April)

Pencahayaan meja kerja
Pendifusi pendingin udara 
yang terpasang di lantai
Pipa dan sensor cahaya
Tabel 4: Rangkuman 
pemasangan fotovoltaik 
di ZEB
Menara-menara pendingin
Pendingin alat pendingin 
udara

 10
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Kesejahteraan
Iklim dan kenyamanan

Untuk mengurangi perolehan panas, zeb 
menerapkan beberapa strategi dan fitur. 
Dinding-dinding hijau vertikal dan atap-atap 
hijaunya menyerap sebagian energi matahari. 
Beberapa dipantulkan oleh pelindung mata-
hari dan jendela kaca rendah energi. Cahaya 
matahari dibiarkan masuk lewat suatu cara 
yang terkendali melalui rak-rak dan pipa-pipa 
cahaya. Saluran cermin mengirimkan cahaya 
secara horisontal dari fasad ke tengah pelat 
lantai.

Untuk membantu perputaran udara, 
cerobong surya mengeluarkan udara 
hangat yang naik secara alami ke atap pada 
lantai-lantai atas. Pada lantai-lantai bawah, 
udara ini diangkut melalui saluran yang 
terpapar panas matahari. Ketika matahari 
keluar, udara hangat dalam saluran ini naik 
sehingga menimbulkan tarikan konvektif 
yang menarik udara di seluruh pelat lantai. 

Dengan bekerjanya cerobong dan saluran ini, 
kecepatan udara dalam ruang kelas terukur 
pada sekitar 0,5 m/d.

Sebuah survei5 pengguna menemukan 
bahwa cerobong matahari dan alat peneduh 
memberikan suatu perbedaan signifikan 
terhadap kenyamanan dalam ruang-ruang 
kelas berventilasi alami. Menariknya, rak-rak 
cahaya tidak memiliki respon tegas yang 
sama. Kenaikan tingkat cahaya dirasakan 
sebagai suatu kenaikan perolehan panas 
meskipun hal ini tidak didukung oleh peru-
bahan suhu dalam ruangan yang memberi 
kesan bahwa persepsi ini, sebagian, bersifat 
psikologis.

5_ Wong, N.H. & Tan, E. (2011)

Perspektif bagian luar
Cahaya matahari pada 
cerobong surya dan 
saluran-salurannya
Udara panas yang menga-
lir keluar dari saluran
Udara panas yang menga-
lir keluar dari ruangan
Udara segar yang diinduksi 
untuk mengalir ke dalam 
ruangan
Pipa cahaya
Rak cahaya
Bagian dalam kantor yang 
diterangi cahaya matahari
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  Pipa-pipa cahaya
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Detail cerobong surya yang 
terintegrasi dengan atap
Cerobong surya, dilihat 
dari luar dan dalam

 26–27
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Integrasi
Sistem-sistem pasif dan aktif

Integrasi proses dikelola dari awal, dimulai 
dengan charrettes di mana anggota tim 
berkumpul untuk membahas strategi dan 
teknologi. Sesi-sesi ini bergantung pada 
penilaian-penilaian mengenai paparan 
iklim, kondisi tapak dan kendala material 
bangunan dan struktur yang sudah ada. 
Dengan adanya gagasan-gagasan awal, 
masalahnya menjadi mengenai konektivitas 
dan sinergi. Pemodelan kinerja dilakukan 
oleh macam-macam pakar untuk menguji 
kelayakan dan kinerja sistem-sistem dalam 
hubungannya satu sama lain. Dengan hal-hal 
ini, tim berkumpul kembali untuk membahas, 
mengubah dan merampingkan tujuan.

Selagi proyek bergerak maju, sebuah 
Building Information Modelling (bim) dicipta-
kan untuk membantu pendokumentasian 
dan tahap konstruksi. Model ini meng-
gabungkan informasi dari berbagai disiplin 

ilmu dan transaksi – arsitektur, bangunan, 
elektromekanis – yang memungkinkan setiap 
orang melihat bagaimana hal-hal berjalan 
bersama. Hal ini berfokus, khususnya, pada 
penciptaan pustaka obyek baru untuk unsur-
unsur fv (fasad, atap, pagar, kanopi, peneduh, 
jendela), kaca surya aktif (kaca elektrokromis) 
dan sistem pengalihan cahaya matahari (pipa 
cahaya, saluran cermin).6 Hal ini memung-
kinkan pengoordinasian ukuran dan toleransi 
untuk fabrikasi dan instalasi.

6_ Wittkopf, S.K. & Huang, Y. (2011)

Saluran cermin
Pipa cahaya 
Tabel 5: Rangkuman 
proses desain
Pengintegrasian saluran 
cermin dan pipa cahaya 
yang dibantu oleh perang-
kat lunak BIM
Simulasi-simulasi dengan 
perangkat lunak dinamika 
fluida terkomputasi yang 
menunjukkan cerobong 
surya dan efek bertumpuk 
saat beraksi
Simulasi-simulasi yang 
menunjukkan keefektifan 
rak-rak cahaya

 31–32 
33–34
 35

 36

 37

 38

Konsep desain

Desain rinci/
pendokumentasian kontrak

Pembangunan

Pascapengawasan

| Charettes desain untuk membahas mengenai
 pilihan-pilihan desain pasif dan
 mengidentifikasi pilihan-pilihan teknologi

| Simulasi-simulasi untuk memverifikasi
 potensi kinerja
| Charettes lebih lanjut untuk mempertajam
 gagasan-gagasan awal
| Building Information Modelling (BIM) yang
 diciptakan untuk memadukan komponen-
 komponen yang berbeda dan menghasilkan
 gambar-gambar terkoordinasi untuk tukang
 bangunan

| Pengujian dan pengawasan
| Manajemen dan optimisasi

| Pengukuran dan survei untuk menentukan
 bagaimana komponen-komponennya
 bekerja

31 32

3433

35 37 38

36
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TIM PROYEK
Pengembang
Building & Construction 
Authority (BCA), Singapura
Arsitek
DP Architects Pte Ltd
Manajer proyek, perakayasa 
mesin dan listrik, pere-
kayasa sipil dan bangunan
Beca Carter Hollings & Ferner 
SEA Pte Ltd
Estimator
Davis Langdon & Seah 
Singapore Pte Ltd
Penyidik utama (untuk 
teknologi bangunan hijau)
National University of 
Singapore
Kontraktor utama
ACP Construction Pte Ltd
Operator bangunan
Building & Construction 
Authority (BCA), Singapura

PEMASOK
Sistem manajemen 
bangunan
Quantum Automation Pte Ltd
Pendingin
Johnson Controls (Singapore) 
Pte Ltd
Perlistrikan
KC Teck Engineering Pte Ltd

Sistem pendingin udara 
hemat energi
| Hitachi Plant Technologies  
 Ltd
| Enhanced Air Quality
 Pte Ltd
Sensor pencahayaan
Renewpowers Technology 
Pte Ltd
Material reflektif saluran 
cermin
| Campuran aluminium
 Alanod Aluminium,  
 Jerman
| Akrilik cermin
 Dama Enterprise Pte Ltd
| Polikarbonat cermin
 Heliobus AG   
 Sittertalstrasse
Sistem pelacak surya
Solar Tracking Skylights Inc.
Pipa cahaya
SolaLighting Ltd
Pipa cahaya (dengan cermin 
berputar)
Monodraught Ltd, Inggris
Pipa cahaya (tanpa cermin 
berputar)
Eurolite Technologies Pte Ltd
Sistem rak cahaya
Facade Treatment 
Engineering Sdn Bhd
Pemadu fotovoltaik
Grenzone Pte Ltd
Pemipaan dan sanitasi
Qianda Engineering Pte Ltd

Sistem tanaman hijau atap
Garden and Landscape Centre 
Pte Ltd
Cerobong surya dan saluran 
cermin
ACP Construction Pte Ltd
Menguji kaca ruang
| Tipe 1 (kaca elektrokromis, 
 tidak ditimahi)
 Sage Electrochromics, AS
| Tipe 4 (kaca fotovoltaik)
 SolarGy Pte Ltd
Sistem tanaman hijau 
vertikal
| Garden and Landscape  
 Centre Pte Ltd
| Consis Engineering Pte Ltd
| Shimizu Corporation

PENGHARGAAN/
SERTIFIKASI
2011
| Pemenang, Distinguished  
 Award, Minister for 
 National Development's 
 Research and Development 
 Award, Kementerian 
 Pembangunan Nasional,  
 Singapura
| Pemenang, Pemenang,
 ASEAN Energy Awards,  
 Energy Efficiency  
 Competition, ASEAN
 Centre for Energy

2010
| Pemenang, Prestigious  
 Engineering Achievement  
 Award, The Institution of  
 Engineers, Singapura
| Pemenang, BCI Green 
 Leadership Award,  
 kategori kelembagaan,
 BCI Asia Construction  
 Information Pte Ltd
2009
Tersertifikasi, Green Mark 
Platinum, kategori bangunan 
baru, Building & Construction 
Authority, Singapura

KINERJA7
Konsumsi energi tahunan
194 MWh
Produksi energi di tapak
Fotovoltaik: 100%
Emisi gas rumah kaca 
(energi diambil dari jaringan 
kota)
92,4 ton CO

²
e/tahun

Ofset emisi gas rumah 
kaca (energi disalurkan ke 
jaringan kota)
96,6 ton CO

²
e/tahun

Intensitas energi (sebelum 
fotovoltaik)
42 kWh/m²/tahun (63,5% 
lebih baik dari bangunan 
dengan penggunaan dan 
operasi yang serupa)

7_ Angka-angka konsumsi energi dan air 
adalah untuk periode Oktober 2010 
hingga September 2011.

8_ Persentase total luas area yang dirancang 
untuk bergantung utamanya pada strategi- 
strategi pasif atau sistem-sistem aktif

Konsumsi air tahunan
Tidak diungkapkan
Produksi air di tapak 
(sebagai % dari total air 
yang dikonsumsi)
Nol

Material (konstruksi)
| 98% dari seluruh material 
 yang digunakan berasal 
 dari daerah dengan radius 
 1.000 km dari lokasi 
 proyek
| 85% kandungan serat 
 nilon daur ulang di semua 
 karpet
| 100% inti keras yang 
 digunakan berasal dari 
 limbah pembangunan
| 100% lembar atap logam 
 dan penyangga baja 
 dikirim untuk pendaur- 
 langan di lahan-lahan 
 yang tersisa

Kesejahteraan (desain)
92,9% total luas lantai 
menawarkan pemandangan 
ke luar ruangan

Moda-moda kenyamanan8
Kenyamanan termal
| Pasif (ventilasi alami): :
 55%
| Aktif (pendingin udara):  
 45%

Kenyamanan visual
| Pasif (cahaya alami):
 51%
| Aktif (penerangan listrik):  
 49%

Cuaca untuk Singapura
Tampak fasad sebagian 
dan bagian yang menun-
jukkan pengintegrasian 
rak-rak cahaya
Tampak fasad sebagian 
dan bagian yang menun-
jukkan pengintegrasian 
fotovoltaik
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Menghijaukan Asia: 
Bangkitnya Prinsip-prinsip
Arsitektur Berkelanjutan

334 halaman dengan lebih
dari 200 gambar dan 330 foto
yang menampilkan lebih dari
30 proyek dari

Bangladesh
Cina
India
Indonesia
Malaysia
Filipina
Singapura
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

Dalam dasawarsa terakhir, sektor 
bangunan Asia secara perlahan 
menerima gagasan bangunan Hijau 
(Green). Gerakan ini makin meningkat 
sejak tahun 2005 dengan diperkenal-
kannya, menurut penghitungan 
terakhir, 13 perangkat penilaian 
bangunan Hijau nasional. Meskipun 
terjadi kenaikan tajam dalam jumlah 
bangunan tersertifikasi, pendekatan 
terhadap Menghijaukan/Penghijauan 
(Greening) menjadi sangat terfragmen-
tasi dan berhati-hati. Bangunan Hijau 
di Asia belum cukup mengurangi 
dampak, pun konvensi-konvensi 
mengenai Penghijauan belum cukup 
menangani beragam kebutuhan daerah 
dan penduduknya. Pemikiran kembali 
sangat diperlukan. Asia harus melang-
kah lebih dari sekadar pendekatan saat 
ini yang ‘tidak terlalu merugikan’ – 
yang seringkali disertai imbal balik 
jangka pendek – dan menyasar pada 
hasil jangka panjang yang bersifat lokal 

dan bertumpu pada masyarakat. 
Penulis meneliti lebih dari 30 proyek 
baru-baru ini dan menyarikan enam 
prinsip arsitektur berkelanjutan yang 
Asia-sentris dan terukur. Buku ini 
adalah sebuah panduan yang wajib 
dimiliki para profesional bangunan, 
pengembang, operator dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam industri 
bangunan di Asia. Buku ini juga 
merupakan teks acuan bagi para 
akademisi. Tata letak yang tergambar 
dengan baik juga akan mengundang 
pembaca nonteknis dan siapa saja 
yang tertarik pada pasang naiknya 
arsitektur Hijau di Asia.

Penulis telah aktif sejak pertengahan 
tahun 1990an di bidang arsitektur 
berbasis kinerja yang menerapkan 
prinsip dan metodologi yang kini 
dikenal sebagai arsitektur Hijau. Pada 
tahun 2002, dia mendirikan salah satu 
perusahaan konsultan pertama di Asia 
yang didedikasikan bagi Penghijauan. 
Seiring bertumbuhnya minat pada 
arsitektur Hijau, timnya memberikan 
pendampingan bagi para pengembang 
dan tim proyek di seluruh Asia. Dia 
juga memberikan kuliah dan menye-
lenggarakan lokakarya tentang proses 
desain bangunan Hijau bagi para 
peminat di Australia, Cina, Eropa, India 
dan Asia Tenggara.

Saat ini, Dr. Kishnani aktif di bidang 
penelitian dan konsultansi. Dia duduk 
dalam beberapa panel penasihat di 
Cina, Singapura dan Vietnam yang 
menyusun garis-garis besar kebijakan 
yang mempengaruhi praktik desain. 

Bersama FuturArc dan bci Asia,
dia menciptakan landasan-landasan 
baru dalam pelaporan proyek-proyek 
arsitektur Hijau dan gagasan-gagasan 
berwawasan ke depan mengenai 
arsitektur berkelanjutan di Asia. Dia 
adalah pemimpin redaksi majalah 
FuturArc dan ketua juri tetap dua 
kompetisi desain yang berbasis di Asia 
– FuturArc Prize dan FuturArc Green 
Leadership Award – yang dia bantu 
pembentukannya. 

Pada tahun 2007, Dr. Kishani
menyanggupi untuk mengajar di 
National University of Singapore. 
Pada saat publikasi ini diluncurkan,
dia sedang mengajar mata kuliah 
arsitektur berkelanjutan pada
Fakultas Desain dan Lingkungan
Hidup dan menduduki posisi sebagai 
Pembantu Dekan (Proyek-Proyek 
Khusus).
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Peralihan dari arsitektur Hijau menjadi 
arsitektur berkelanjutan membutuh-
kan perangkat baru bagi para deskrip-
tor baru yang pemikir yang berbicara 
baik tentang mitigasi dampak dan 
ketahanan terhadap perubahan yang 
tak diinginkan. Sejumlah proyek di 
Asia belakangan ini bergerak melam-

paui konvensi-konvensi Penghijauan 
yang ada saat ini. Secara individual, 
mereka berbicara tentang keragaman 
daerah; secara kolektif, mereka 
menggambarkan enam prinsip yang 
dapat menjadi jembatan menuju 
arstitektur keberlanjutan.
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