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ABSTRAK. Salah satu kebutuhan manusia yang menjadi masalah global dan 
harus ditangani dengan serius oleh semua kalangan (pengambil keputusan, 
perencana, pelaksana, pusat kajian dan pemakai) adalah kebutuhan tempat 
tinggal (perumahan) atau papan, karena hal ini berkaitan erat dengan 
keseimbangan alam. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi sangat rumit ketika 
berbagai kepentingan yang bersifat eksplorasi harus dihadapkan dengan 
masalah lingikungan (kondisi, sifat dan karakter alam). Tentunya sangat bertolak 
belakang jika tidak kita hadapi dengan bijaksana dan berwawasan 
kesinambungan (sustainable). Eko arsitektur adalah jawaban yang tepat untuk 
mengatasi masalah ini. Eko arsitektur bisa kita terapkan dalam berbagai bidang 
dan sangat luas karena berkaitan dengan manusia, produk dan alam, maka bisa 
diartikan adalah semua keputusan yang dihasilkan oleh semua kalangan yang 
terlibat selalu berorientasi kepada keseimbangan alam. 
 
Hal ini harus dimulai dari skala kecil yaitu rumah tinggal. Karena dampak yang 
dihasilkan oleh pemenuhan rumah tinggal sangat cepat dan luas, sehingga kita 
harus meluruskan dan mengoptimalkan kembali fungsi, efisiensi, efektifitas dan 
keamanan (semua ancaman yang mengganggu seperti : manusia, hewan dan 
alam) rumah tinggal serta menambahkan satu faktor penting yaitu bahwa semua 
faktor yang diterapkan harus berorientasi terhadap lingkungan karena berkaitan 
dengan kesinambungan. 
 
Kata kunci : eko-arsitektur, kesinambungan 
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ABSTRACT. One of human need which become global problem and has to be 
handled seriously by all parties (decision makers, planners, contractors, centre of 
research and users) is the need of housing, this need is related to nature 
balance. This need completion is become complicated while some explorative 
interest should be faced to environment problems (condition and character of 
nature).  The environment problems are very contrast if we could not face wisely 
and sustainable. Eco architecture is the right answer to handle these problems. 
Eco architecture could be delivered in some product and nature, therefor it could 
be defined as all decision which has been produced by all related parties and 
oriented to nature balance. 
 
This matter should be started from small scale such as house. It because the 
effects which has been conducted by housing completion are very fast and wide. 
This condition encourage us to optimize function, efficiency, effectivity and 
saveness (all threats which troublesome such as: human being, animal and 
nature) of house and adding an important factor: all delivered factors should be 
oriented to environment because related to sustainability. 
 
Keywords : eco-architecture, sustainable 
 
PENDAHULUAN 
 
Pertambahan populasi manusia merupakan salah satu pemicu bertambahnya 
kebutuhan terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan yang kadang kala 
hal ini saling bersebrangan satu sama lain. Dalam kasus ini kebutuhan papan 
atau tempat tinggal merupakan masalah yang sangat pelik, mulai dari 
pengadaan, pembangunan, hubungan dengan peraturan daerah atau 
pemerintah pusat sampai dengan selera pengguna rumah tersebut. 
 
Persoalan selera penghuni pada rumah yang akan mereka tinggali banyak 
dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan pribadi penghuni yang kerap kali 
melupakan kaidah keseimbangan dengan alam, bahwa penghuni merupakan 
bagian dari alam yang dalam usaha memenuhi kebutuhannya dan menimbulkan 
suatu unsur alam yang baru, harus memperhatikan keseimbangan dari efek 
yang akan ditimbulkan dialami lingkungannya tersebut. 
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Kadang penghuni itu sendiri tidak menghiraukan atau tidak tahu efek yang 
diakibatkan rumah tersebut terhadap diri dan lingkungannya, sehingga hal ini 
akan berakibat mahalnya biaya perawatan, mahalnya biaya operasional, tidak 
tercapainya maksud dan tujuan rumah sebagai tempat tinggal, terganggunya 
hubungan sosial, dan menjadi pemicu ketidak seimbangan hubungan dengan 
lingkungan. 
 
Dari pemikiran ini muncul desain eko arsitektur atau arsitektur ekologis, yaitu 
desain yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara bangunan 
dengan lingkungannya. Iklim dan lingkungan setempat merupakan faktor utama 
yang harus diperhatikan dalam perancangan arsitektur ekologis. Selama ini 
bangunan dengan konsep arsitektur ekologis selalu diidentikkan dengan stigma “ 
back to nature “ dan penggunaan material kayu pada bangunan. Tetapi 
perkembangan belakangan ini, trend arsitektur ekologis lebih mengarah pada 
optimalisasi dari teknologi bangunan, terutama dalam hal efisiensi dalam 
penggunaan material bangunan dan penggunaan energinya.  
 
EKO ARSITEKTUR 
 
Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan Ernst Haeckel tahun 1869 sebagai 
ilmu interaksi antara  segala jenis mahluk hidup dan lingkungannya. Berasal dari 
bahasa Yunani, oikos yang artinya rumah tangga atau tempat tinggal dan logos 
yang artinya ilmu. Ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 
hubungan timbal balik antara mahluk hidup dan lingkungannya.( Frick, 1998). 
Atas dasar pengetahuan dasar – dasar ekologi maka arsitektur dikembangkan  
supaya selaras dengan alam dan kepentingan manusia sebagai penghuninya.  

 
Pengaruh Iklim pada Perancangan Arsitektur Ekologis 
 
Iklim mempengaruhi bangunan setidaknya melalui 3 hal, radiasi matahari, 
resipitasi, dan pola pergerakan udara. Radiasi matahari, radiasi matahari adalah 
penyebab semua ciri umum iklim dan  sangat berpengaruh terhadap kehidupan 
manusia. Intensitas cahaya matahari dan pantulan cahaya matahari yang kuat 
merupakan gejala dari iklim tropis. Energi radiasi matahari tertinggi akan terjadi 
jika sampai di permukaan bumi tegak lurus. Orientasi bangunan, bentuk denah 
yang terlindung dari sinar matahari langsung dan memiliki fasade yang tegak 
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lurus terhadap arah pergerakan angin  adalah titik utama dalam peningkatan 
mutu iklim mikro. ( Lippsmeier, 1997)  
 
Dengan menempatkan bangunan secara tepat terhadap arah matahari dan 
angin, serta bentuk denah dan konstruksi serta pemilihan bahan yang sesuai, 
maka temperatur ruangan dapat diturunkan beberapa derajat tanpa bantuan 
peralatan mekanis. Panas tertinggi dicapai kira – kira 2 jam setelah tengah hari, 
karena itu pertambahan panas terbesar terdapat pada fasade barat bangunan. 
Di daerah tropis, fasade timur dan barat paling banyak terkena radiasi matahari. 
Kaitannya dengan radiasi matahari,penyerapan dan pemantulan panas pada 
bahan sebuah bangunan mempunyai efek terhadap perbedaan temperatur 
ruang dalam. Ruangan yang hanya dipakai pada siang hari sebisa mungkin 
mempertahankan dingin yang diserap pada malam hari oleh dinding dan atap. 
Bahan – bahan yang padat dan berat menyerap dengan baik dan 
menyimpannya cukup lama. Penghambat udara yang sangat baik adalah 
adanya aliran udara dingin diantara permukaannya.  
 
Resipitasi ( curah hujan ), Presipitasi terbentuk oleh kondensasi atau sublimasi 
uap air. Presipitasi jatuh berupa hujan, hujan gerimis, hujan salju atau hujan es, 
sedangkan di permukaan bumi terbentu embun. Hujan tropis bisa tiba – tiba 
turun dengan intensitas yang sangat tinggi dan biasanya menimbulkan banjir. 
Kasus yang ekstrim air banjir tadi dapat membongkar pondasi dan merobohkan 
bangunan. Pada tanah yang miring penyusunan barisan bangunan yang sejajar 
terhadap kemiringan lebih baik daripada tegak lurus. Jalan yang mengikuti arah 
kemiringan akan mempercepat kecepatan aliran air dan memperbesar kekuatan 
erosinya. Kadar kelembaban udara tergantung pada curah hujan dan suhu 
udara, semakin tinggi suhu udara semakin tinggi pula kemampuan menyerap air.  
 
Pola Pergerakan Udara, gerakan udara terjadi karena adanya pemanasan udara 
yang berbeda – beda. Sifat aliran udara, semakin kasar permukaan yang dilalui, 
semakin tebal lapisan udara yang tertinggal didasar dan menghasilkan 
perubahan pada arah serta kecepatannya. Dengan demikian bentuk topografi 
yang berbukit, vegetasi dan tentunya bangunan dapat menghambat atau 
membelokkan gerakan udara.Gerakan udara dapat mempengaruhi kondisi iklim, 
gerakan udara menimbulkan pelepasan panas dari permukaan kulit oleh proses 
penguapan. Semakin cepat kecepatan udara, semakin besar panas yang hilang. 
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Tetapi ini hanya terjadi selama temperatur udara lebih rendah dari temperatur 
kulit. Pendinginan melalui pengudaraan hanya dapat dilakukan bila temperatur 

udara lebih rendah daripada temperatur kulit ( 35C - 36C ).  
 
Metode pengudaraan untuk memperbaiki iklim ruangan hanya dapat dilakukan di 
daerah tropis lembab, karena di daerah ini temperatur udara tidak pernah 
melebihi temperatur kulit. Pengaliran udara alami sebaiknya dioptimalkan pada 
ruangan yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dialirkan 
pada ketinggian ruang aktifias.Angin harus berhembus melalui daerah yang 
berada dalam bayangan sebelum mencapai bangunan, jangan melalui 
permukaan yang panas. Angin dan pengudaraan ruangan, angin yang mengalir 
dalam ruangan secara kontinyu akan mempersejuk iklim ruangan tersebut. 
Ventilasi silang merupakan faktor yang sangat penting bagi kenyamanan 
ruangan, karena itu untuk daerah tropis basah, posisi bangunan yang melintang 
terhadap arah angin sangat baik. Jenis, posisi dan ukuran lubang jendela pada 
sisi atas dan bawah bangunan dapat meningkatkan efek ventilasi silang.  
 
Perancangan Bangunan Ekologis 
 
Perencanaan bangunan yang memenuhi kaidah ekologis berarti adanya 
pemanfaatan prinsip – prinsip ekologis pada perencanaan bangunan beserta 
lingkungan buatan. Terdapat kaitan dalam penyusunan pola perencanaan 
bangunan dengan kondisi alam setempat.  
 
Prinsip perencanaan yang dapat diterapkan antara lain pada 5 hal. pertama, 
perhatian pada lingkungan setempat sebagai upaya pembangunan yang hemat 
energi. Kedua, Substitusi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ketiga, 
Penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan dan yang hemat 
energi. Keempat, Pembentukan peredaran yang utuh di antara penyediaan dan 
penggunaan bahan bangunan, energi dan air. Kelima, Penggunaan teknologi 
tepat guna.  
 
Dalam arsitektur ekologis kualitas struktur tidak hanya merupakan persoalan 
teknis tetapi meliputi keseluruhan struktur  fungsional ( fungsi bangunan ), 
struktur lignkungan ( ekologi, tempat dan waktu ), struktur bangunan ( sistem, 
teknik dan konstruksi ), dan struktur bentuk ( ruang dan estetikanya ) secara 
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integral.  Penilaian kualitas struktur didasarkan atas : (1)keseluruhan struktur 
fungsional, lingkungan, bangunan dan bentuk; (2) integralistik dengan alam; (3) 
kesinambungan ( sustainaility ) pada struktur dan teknologi 
 
Jenis konstruksi yang ringan dan terbuka sangat dianjurkan di daerah tropika 
basah. Di daerah tropika basah, penurunan temperatur pada malam hari hanya 
sedikit, sehingga pendinginan hampir tidak mungkin terjadi. Sebab itu 
diutamakan pemakaian bahan – bahan bangunan dan kostruksi yang ringan. 
Penerimaan radiasi panas harus dihindarkan, melalui peneduhan dan 
permukaan yang dapat memantulkan cahaya.  Di daerah tropis perlindungan 
terhadap matahari sangat penting. Penyelesaian yang cukup baik adalah 
dengan menempatkan bangunan – bangunan serapat mungkin, sehingga saling 
memberi bayangan. Selain dari pengorganisasian masa antar bangunan, 
metode sun shading dapat dipergunakan sebagai perlindungan terhadap panas 
matahari.  
 
Tirai Horizontal, elemen horizontal sangat efektif untuk menahan matahari tinggi 
pada fasade utara dan selatan. Makin dekat sebuah bangunan pada garis 
khatulistiwa dimana matahari hampir vertikal di atas kepala , makin mudah 
melindungi fasade utara dan selatan. Pada daerah ini tritisan atap sudah cukup 
untuk melindungi bidang dindingnya. Letak yang terlalu rapat dengan fasade 
harus dihindarkan, jarak minimum terdekat adalah 10cm – 20cm. Tirai Vertikal, 
elemen vertikal sangat efektif untuk menahan datangnya sudut jatuh matahari 
rendah pada fasade timur, timur laut, tenggara, barat, barat daya atau barat laut 
( tergantung letaknya terhadap garis khatulistiwa ). Tetapi penggunaan elemen 
pelindung vertikal ini dapat membentuk dinding yang tertutup secara optis. 
 
Kombinasi Elemen horizontal dan vertikal, tirai ini cocok dipasang ditempat yang 
perubahannya tinggi dan azimut mataharinya besar, yaitu pada fasade yang 
berorientasi ke arah barat daya sampai barat laut atau tenggara sampai timur 
laut. Jenis ini lebih banyak menahan radiasi matahari dibandingkan tirai vertikal 
atau horizintal. Bentuk yang sederhana adalah longgia dan balkon yang sisinya 
tertutup. 
 
Elemen Vegetasi, pemanfaatan pepohonan merupakan cara yang paling 
sederhana untuk melindungi bangunan dari cahaya matahari, tetapi ini hanya 
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berlaku untuk bangunan rendah. Penggunaan material bahan bangunan akan 
lebih efisien dengan menyelaraskan usia pakai bahan bangunan dengan masa 
pakai bangunan. Klasifikasi bahan bangunan harus digolongkan dengan 
memperhatikan keadaan entropi serta pengaruhnya terhadap ekologi dan 
kesehatan manusia, digolongkan menurut penggunaan bahan mentah dan 
tingkat transformasinya sebagai berikut : (1) Bahan bangunan yang dapat 
dibudidayakan kembali ( regeneratif ); (2) Bahan bangunan yang dapat 
digunakan kembali ( reuse ); (3) Bahan bangunan buatan yang dapat didaur 
ulang ( recycling ); (4) Bahan bangunan alam yang mengalami perubahan 
transformasi sederhana; (5) Bahan bangunan yang mengalami beberapa 
tingkatan transformasi  ( bahan bangunan sintetis ); (6) Bahan bangunan 
komposit  
 
Bahan bangunan yang ekologis memenuhi syarat : (1) Eksploitasi dan 
pembuatannya menggunakan energi sesedikit mungkin; (2) Tidak mengalami 
perubahan bahan ( transformasi ) yang tidak dapat dikembalikan ke alam; (3) 
Eksploitasi, pembuatan, penggunaan dan pemeliharaan bahan bangunan 
sesedikit mungkin tingkat pencemaran lingkungannya; (4) Bahan bangunan 
berasal dari sumber alam lokal. 
 
Pengaturan vegetasi yang tepat pada site secara positif akan mempengaruhi 
iklim mikro lokasi bangunan. Sebaliknya pengaturan yang tidak terencana akan 
dapat mengurangi sirkulasi udara yang diinginkannya atau membelokkannya ke 
atas bangunan. Banyaknya unsur vegetasi dalam suatu lokasi akan 
meningkatkan produksi oksigen yang menguntungkan bagi kesehatan manusia, 
mengurangi pencemaran udara, serta meingkatkan kualitas iklim mikro. (Frick, 
1998). Didaerah beriklim tropis lembab penggunaan vegetasi lebih  ditujukan 
untuk mengarahkan pergerakan udara. Penataan vegetasi yang baik mempunyai 
pengaruh terhadap arah pergerakan dan kekuatan angin, kuantitas dan kualitas 
air tanah air dalam dan permukaan, penurunan iklim mikro.  
 
Konservasi Energi dalam Bangunan 
 
Konservasi energi adalah upaya penghematan dengan mengurangi penggunaan 
energi yang tidak semestinya. Efisiensi energi bertujuan untuk mengurangi atau 
menekan tingkat konsumsi energi pada semua tahapan pembangunan tadi. 
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Ekses efisiensi energi dapat menekan ongkos produksi terutama  dalam proses 
operasional bangunan. Upaya konservasi lingkungan dan penggunaan sumber 
daya alam secara bertanggung jawab, merupakan faktor pendorong desain 
bangunan arsitektur ekologis. Pada tahun 1992 dalam pertemuan Earth Summit 
di Rio de Janeiro dihasilkan satu kesepakatan diantara pemerintahan negara – 
negara industri untuk mengurangi dampak kerusakan lingkugan akibat proses 
industrialisasi, selanjutnya dikenal sebagai konsep suistainability development ( 
pembangunan berkelanjutan ). Dalam laporannya Brudtland pada tahun 1998 
mendefinisikan sistainability development sebagai metode pembangunan untuk 
memenuhi kebutuhan pada masa sekarang tanpa menghilangkan kesempatan 
bagi generasi yang akan datang dalam pemenuhan hidupnya.  
 
Menurut Yeang (1995) penggunaan energi dalam bangunan disebabkan oleh 
beberapa proses : (1) Eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan bahan material 
dan bahan bangunan; (2) Pembuatan dan fabrikasi material dan bahan 
bangunan ( embodied energy ); (3) Distribusi material dan bahan bangunan ke 
lokasi pembangunan ( grey energy ); (4) Konstruksi bangunan (induced energy); 
(5) Operasional bangunan ( operating energy ); (6) Pemeliharaan bangunan 
beserta pengolahan limbahnya. 
 
Penggunaan sumber energi alamiah alternatif  dapat menekan penggunaan 
bahan bakar fosil dan menekan jumlah emisi pencemarannya. Sumber energi 
yang banyak dikembangkan untuk diterapkan pada bangunan diantaranya 
energi matahari. Sebuah atap seluas 100 m2 di daerah yang sedikit berawan 
pada penyinaran delapan jam dapat menerima energi sekitar 500 kWh setiap 
hari. Didaerah panas kering setiap tahun dapat dimanfaatkan lebih dari 3.000 
jam penyinaran matahari, sedangkan didaerah tropik basah sekitar 2.300 jam. 
Biasanya arus listrik diperoleh dari cahaya matahari dengan cara transformasi 
energi melalui konversi langsung dengan proses photoelektrik ( photovoltaic ) 
atau termoelektrik. 
 
APLIKASI ARSITEKTUR EKOLOGIS DALAM DESAIN RUMAH TINGGAL 
 
Permasalahan tersebut diatas banyak ditemui pada perumahan-perumahan 
kelas menengah ke bawah yang pada umumnya luas lahannya terbatas, 
sehingga terpaksa harus dibangun dengan hampir menghabiskan semua lahan 
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yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan ruang penghuni. Dalam hal ini kasus 
diambil pada sebuah perumahan di daerah Bekasi tipe 36/80 m2. Dalam blok ini 
berhadapan antara tipe 45/90 m2 dan tipe 36/80 m2 yang kondisinya 90% sudah 
direnovasi. 
 
Rumah yang dijadikan kasus ini mempunyai tipe asal dari pengembang 36/80 
m2 yang pada saat dibeli oleh penghuni yang sekarang sudah berubah menjadi 
tipe 65/80 m2. Denah asli ( lihat gambar 1 ).  
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Gambar 1. Denah dan Tampak Depan Existing 
Terlihat lobang angin terlalu dekat dg lobang pintu & tidak ada lobang angin 

di bagian bawah dinding 
(Sumber : Observasi,   2003) 
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Dari data teknis ini sebenarnya dengan perencanaan yang baik masih cukup 
ideal untuk keluarga kecil dengan 1 anak, akan tetapi tidak cukup baik karena 
ada beberapa aktivitas yang tidak mempunyai ruang, seperti ruang tamu, ruang 
keluarga dan ruang makan. 80 % perumahan di Jabotabek dikembangkan rata-
rata 70 – 80 % dari luas lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan ruang 
dalam keluarga, tetapi sayangnya orientasinya hanya pada kebutuhan ruang 
saja sehingga kadang malah menimbulkan masalah yang baru. Hal ini bisa 
dilihat dari denah pengembangan rumah 1 ( satu ), ( lihat gambar 2 )dan data 
teknis pada ( tabel 1. ). 
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Gambar 2. Denah dan Tampak Depan Renovasi 1 
(Sumber : Observasi,  2003 ) 



Penerapan Arsitektur Ekologis pada Desain Rumah Tinggal 
(Luqmanul Hakim dan Budi Nugraha) 

 41 

copyright 

 

JML Luas Stn JML Luas Stn JML Luas Stn

1 Luas tanah 80 m2 80 m2 80 m2

2 Luas bangunan 36 m2 65,3 m2 116 m2

Luas dasar bangunan 36 m2 65,3 m2 66,5 m2

3 KDB % % %

4 GSB 2,5 m 2,5 m 2,5 m

5 Lebar Jalan 5 m2 5 m2 5 m2

6 Lebar got 50 Cm 50 m 50 m

7 Ruang tidur Utama 1 7,5 m2 7,5 m2 1 10,4 m2

8 Ruang tidur anak 1 1 7,5 m2 1 7,5 m2 1 7,5 m2

9 Ruang tidur anak 2 0 0 1 8,3 m2

10 Ruang tamu 0,33 14,25 m2 1 13,75 m2 1 8,55 m2

11 Kamar mandi/Wc 1 2,24 m2 1 2,25 m2 1 3 m2

12 Dapur 1 2,25 m2 1 9,9 m2 1 5,52 m2

13 Ruang cuci 1 2 m2 1 3,75 m2 0,5 7,4 m2

14 Rang jemur 1 13,75 m2 0 m2 0,5 7,4 m2

15 Ruang terbuka 1 28,4 m2 1 m2 3 15,5 m2

16 Ruang makan 0,33 14,25 m2 1 6,25 m2 1 7,3 m2

17 Ruang keluarga 0,33 14,25 m2 1 14,25 m2 1 14,4 m2

18 Ruang keluarga atas 0 0 1 31,7 m2

19 Ruang baca 0 0 1 7,1 m2

20 Balkon 0 0 1 4,73 m2

36 m2 65,15 m2 116 m2

REN 2
No Uraian teknis

EXISTING REN 1

 

 
 
 
Dari data diatas terlihat perubahan luas bangunan yang merupakan akibat dari 
kebutuhan ruang ideal dalam sebuah rumah tidak terpenuhi, sehingga penghuni 
akan selalu berusaha untuk terus memenuhinya. Yang menjadi persoalan pada 
kasus ini adalah, dalam pemenuhan kebutuhan ruang tadi, ketidaktahuan atau 
ketidakpedulian penghuni terhadap ekoarsitektur, maka ruang yang diharapkan 

Tabel 1. Data Teknis perubahan luasan rumah tinggal 
(Sumber : Pengukuran lapangan, 2003) 
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mampu memenuhi kebutuhannnya malah menjadi masalah baru yang lebih rumit 
dan lebih luas dampaknya, karena hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan 
luas ( Kwantitas ) semata. Adapun masalah baru yang timbul antara lain: (1) 
Kualitas ruang berkurang (pencahayaan, pengudaraan dan kebisingan); (2) 
Hubungan ruang kadang-kadang jadi berseberangan (lihat gambar 1); (3) 
Sirkulasi udara jadi kurang baik ( panas ); (4) Menimbulkan ketidaknyamanan 
pada tetangga; (5) Higenitas bangunan berkurang 
 
Kuantitas Ruang. Kuantitas ruang atau kebutuhan ruang ditentukan oleh 
berapa banyak penghuni dan aktivitas yang akan dilakukan dalam rumah itu. Hal 
ini tentu saja angka luas bangunan ini akan terus naik selama kebutuhan ruang 
penghuni dan aktivitas minimal tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan ruang 
harus mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut kenyamanan 
penghuninya, jangan sampai usaha tersebut malah menimbulkan masalah yang 
serius pada aspek-aspek yang lain. ( lihat gambar 2 ) Pada gambar ini bisa kita 
lihat bagaimana usaha untuk memenuhi kebutuhan ruang tanpa mengetahui apa 
efek yang akan ditimbulkan. Dengan cara membuat sebagian besar ruang 
terbuka menjadi ruang-ruang untuk menampung aktivitas yang belum terwadahi. 
Pemanfaatan ruang terbuka menjadi ruang tertutup harus direncanakan dengan 
seksama dengan memikirkan berbagai aspek sehingga tidak merusak kwalitas 
ruang yang ada. 
 
Pada kasus ini penambahan ruang yang ada merusak aliran angin silang ( cross 
ventilation ), beberapa ruang menjadi lebih gelap karena sumber cahaya alami 
berkurang dan pembuanga udara kotor dari kamar mandi atau WC. Serta dapur 
tidak berjalan dengan baik.  

 
Kualitas Ruang. Didalam merencanakan sebuah ruangan kita harus 
menentukan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari ruang tersebut, sehingga 
dalam membuat kriteria kenyamanan ruang tersebut harus ditentukan 
berdasarkan skala prioritas terhadap kriteria kenyamanan minimal dari sebuah 
aktivitas tersebut.  Oleh karena itu kwalitas ruang sedikitnya harus memenuhi 
beberapa hal yang antara lain aspek teknis dan aspek psikologis. 
 
Aspek teknis tersebut meliputi : (1) Mempunyai tingkat kebisingan yang 
disesuaikan dengan aktivitas; (2) Mengatur tingkat intensitas cahaya ketingkat 
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yang dibutuhkan untuk aktivitas; (3) Mempunyai volume ruang yang cukup 
sesuai dengan volume udara yang dibutuhkan oleh jumlah penghuni yang ada 
didalam; (4) Mempunyai Luas ruang yang cukup sesuai dengan luas minimal 
yang dibutuhkan per penghuni; (5) Mempunyai ventilasi yang cukup untuk 
sirkulasi udara sesuai dengan volume udara ( O2 ) yang dibutuhkan per jamnya; 
(6) Memenuhi persyaratan Struktur dan Konstruksi bangunan yang aman; (7) 
Mempunyai fasilitas Utilitas dengan standart yang sudah ditetapkan oleh 
peraturan daerah setempat. 

 
Aspek psikologis meliputi : (1) tata ruang, tata udara, tata cahaya, utilisasi dan 
struktur konstruksi yang mampu mendukung penciptaan suasana yang 
dibutuhkan; (2) Penggunaan pola bentuk-bentuk, garis dan warna pada ruang 
atau aksesoris harus benar-benar didisain agar mampu mendukung dan 
menciptakan suasana yang diinginkan. 
 
Hubungan Ruang. Hubungan ruang merupakan aspek dalam sebuah 
perencanaan yang efeknya akan berpengaruh kepada keseluruhan aspek yang 
ada dalam sebuah bangunan. Pola hubungan ruang yang baik akan 
mempengaruhi tercapainya tujuan dari sebuah rumah tinggal atau bangunan 
yang efisien dan efektif. Dengan diagram hubungan hubungan antara rumah 
asli/asal dan hasil renovasi bisa dilihat mulai adanya penyimpangan alur. Dari 
aspek ini kita bisa pastikan tujuan ruang yang diciptakan tidak tercapai dengan 
baik ( lihat gambar 2 ). Porsi besar ruang tamu terlalu besar, arus aktivitas untuk 
dapur ( daerah basah dan kotor ) bersimpangan dengan daerah bersih, sehingga 
secara garis besar alur aktivitas yang terjadi kurang baik dan kurang nyaman. 
  
Pencahayaan. Dengan adanya pola hubungan ruang yang kurang baik maka, 
perhitungan pencahayaan sedikit diabaikan, sehingga alternatif pencahayaan 
buatan menjadi pilihan. Hal ini akan berakibat menggantungkan penggunaan 
energi pada energi buatan ( PLN ) yang pada kenyataannya adalah terbatas dan 
mahal. Penggunaan cahaya buatan sebaiknya menjadi alternatif kedua dan 
setelah mengoptimalkan pencahayaan alami. Sumber cahaya alami seperti 
matahari harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk semua ruangan dengan 
memperhatikan peredaran matahari. Penggunaan cahaya alami pada siang hari 
sangat erat hubunganya dengan koservasi energi, sehingga pemakaian listrik 
bisa dihemat. 
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Sirkulasi Udara. Pengaruh yang tidak kalah pentingnya dari hubungan ruang 
adalah sirkulasi udara yang akan terjadi atau yang akan direncanakan. 
Beberapa hal yang mempengaruhi perencanaan sirkulasi udara yang baik antara 
lain: (1) Penempatan ( Zonning )ruang berdasarkan karakter ruang yang ada; (2) 
Kemiringan atap sangat berpengaruh besar untuk menghasilkan tekanan negatif 
( - ) untuk membuang panas dibawah atap; (3) Bukaan disesuaikan dengan 
volume udara yang dibutuhkan oleh setiap ruangan; (4) Penempatan daerah 
tekanan udara rendah dan tinggi sesuai dengan alur udara yang dibutuhkan; (5) 
Memperhatikan arah angin makro yang terjadi sepanjang tahun. 
 
Higenitas Bangunan. Penempatan ruang penghasil limbah dan kelembaban 
dalam rumah seperti bak sampah, Kamar mandi/Wc, Septic Tank, dapur, taman, 
gudang dan tempat cuci baju sangat menentukan higenisnya sebuah tempat 
tinggal. Ruang-ruang tersebut akan mempengaruhi antara lain penyediaan udara 
yang bersih, penyediaan air bersih, sirkulasi udara, konsentrasi mikro organisme 
dalam rumah. 
 
Perancangan Rumah Tinggal yang Ramah Lingkungan 
 
Beberapa hal yang diuraikan diatas merupakan faktor-faktor penting dalam 
permasalahan fisik sebuah bangunan tempat tinggal yang harus dicarikan 
penyelesaiannya dengan tepat. Untuk menghasilkan sebuah tempat tinggal yang 
ideal dan ramah lingkungan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 
aspek teknis bangunan, aspek desain atau tata ruang, dan aspek sosial. Tiga 
aspek itu harus berjalan bersama dengan baik dan harus menimbulkan sebuah 
kerjasama untuk menghasilkan sebuah sistem yang baik.  
 
KESIMPULAN 
 
Dalam hal ini bisa kita lihat perubahan yang terjadi dalam usaha untuk membuat 
sistem yang baik pada denah terlihat adanya perubahan tata ruang (aspek tata 
ruang) pada desain existing (renovasi 1) yang tadinya hanya sekedar 
pemenuhan ruang tanpa hubungan yang jelas menjadi pola denah yang 
hubungan ruangnya punya karakter dan orientasi  terhadap   (aspek sosial) 
(Lihat gambar 3 ). 
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Gambar 3. Denah Lantai 1 dan 2 Renovasi 2 
( sumber : Observasi, 2003) 
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Tata ruang yang baik akan menghasilkan alur aktivitas yang jelas hal ini 
menjadikan semua aktivitas penghuninya sebagai dasar atau pola dalam 
membuat tata ruang, sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman dan tenang. 
Aspek teknis yang penting dalam rumah tinggal adalah penggunaan material 
mulai dari struktur konstruksi bangunan sampai pada aksesoris ( pemilihan 
warna cat pada ruang interior dan Eksterior )  yang baik dan sesuai dengan 
fungsi dari ruang itu pasti akan menaikkan kwalitas ruang tersebut. Penggunaan 
bahan alami yang kedap suara akan sangat baik digunakan untuk menghindari 
agar suara tidak mengganggu lingkungan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampak Renovasi 2 
Terlihat penempatan lubang-lubang udara atas & bawah 

( sumber : Observasi, 2003) 
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Cross ventilation dibuat dengan cara penempatan area bukaan yang potensial 
terhadap sumber aliran angin dimaksudkan agar udara mengalir dengan baik, 
karena sifat udara panas akan naik dan keluar ditempat yang lebih tinggi. 
Pencahayaan alam harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan membuat 
bukaan-bukaan diarea yang potensial memasukkan cahaya alami. Bukaan void 
pada taman belakang juga dimaksudkan untuk aliran udara untuk lantai 2 seperti 
kaidah cerobong asap. 
 
Kemiringan atap dan penggunaan penutup plafon pada bagian depan dan 
belakang dibuat sebagian terbuka, sebagai pembuangan panas yang ada 
didalam plafon / bawah atap. Daerah ini potensial sekali menghasilkan panas 
pada siang hari. Pemilihan warna pada dinding kanan dan kiri yang terkena 
panas matahari siang, dipilih warna yang tidak gelap agar tidak menyerap 
panas, tetapi juga tidak terlalu terang agar tidak menyilaukan ( memancarkan 
radiasi panas ) pada lingkungan sekitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Potongan Renovasi 2 
Penerapan cross ventilation horisontal & vertikal 

( Sumber : Observasi, 2003) 
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Higenitas bangunan ini berkaitan erat dengan perencaan sistem utilitas pada 
sebuah bangunan. Hal ini harus diatur sebaik mungkin yaitu dengan 
memperhatikan penempatan / pengelompokan daerah basah, penghasil bau 
atau kotor dan lembab. Area tersebut berkaitan dengan berkembang biaknya 
berbagai mikro organisme sehingga penempatannya tidak mengganggu atau 
berseberangan dengan aktifitas yang bersih serta memerlukan penanganan 
yang aman dan baik. Perencanaan saluran air kotor, air bekas, air hujan dan 
pendukungnya seperti bak kontrol harus menjadi perhatian khusus, karena akan 
sangat menentukan dan menunjang terciptanya kwalitas ruang yang baik. 
Penyediaan air bersih dan penanganannya juga harus direncanakan dengan 
baik termasuk salurannya ( pipa distribusi ), kebocoran akan menjadi masalah 
dalam hal kelembaban dan berkembangnya mikro organisme. 
 
Energi listrik merupakan sebuah sistem penyediaan energi buatan yang 
keberadaanya juga harus direncanakan dengan pola berfikir bahwa energi ini 
dipakai jika energi dari alam tidak tersedia dan dipergunakan dengan bijaksana. 
Penggunaan energi buatan ini terkait dengan Pencahayaan, Penyediaan air 
bersih dan beberapa alat rumah tangga. Untuk pencahayaan buatan maka 
perencanaan daya ( watt lampu ) yang dipakai harus sesuai dengan luas area 
yang akan diterangi sehingga pemakaian listrik bisa optimal. 
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