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ABSTRAKSI
Belajar dan bermain sangat penting dalam pengembangan pikiran
kreativitas anak – anak dan akan menjadi manusia yang meluapkan imajinasi,
kreatif dan cerdas. Belajar tidak hanya di bangku pembelajaran dan di sekolahan
sehinggal anak – anak akan merasa bosan dan tidak dapat motivasi untuk
membelajar. Belajar diluar bangku pembelajaran akan mendapat pengetahuan dan
pengalaman yang meningkatkan penggemar dan motivasi dalam pembelajaran
serta memenuhi aktivitas dalam usia yang ingin mencoba, ingin tahu segala
lingkungan disekitarnya.
Di Kota Surakarta atau disebut kota Solo juga banyak lingkungan
sekolahan yang banyak anak bermain dan belajar bersama dan memliki potensi
site yang cukup baik untuk perencanaan sarana edukatif dan rekreasi.
Surakarta Life Library menjadi salah satu tempat untuk
mengumpulkan untuk belajar dan bermain bersama, dengan fasilitas dan tempat
yang cukup rekreasi/bersantai selain untuk sebagai sarana edukatif dan rekreasi
akan menjadi exhibition hall untuk menerimaan buku – buku baru dan acara
bedah buku bagi penulis dan masyarakat. Surakarta Life library ini berkonsep
Green Architecture yaitu bangunan berkelajutan dan meminimalkan penggunaan
energi. Untuk material dan struktur bangunan menggunakan bahan yang fleksible
dan bermaanfaatkan pada bangunan.
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1. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam

interaksi aktif dengan lingkungan, menghasilkan perubahan-perubahan dalam
pengetahuan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas.
Belajar itu tidak hanya di sekolah yang bisa memenuhi pengetahuan Sedangkan
belajar di luar sekolah juga penting untuk mendapatkan ilmu – ilmu yang tidak
bisa menyerapkan di sekolah. Belajar di luar bangku pembelajaran akan mendapat
pengetahuan dan pengalaman yang meningkatkan minat dan motivasi dalam
pembelajaran serta memenuhi aktivitas dalam usia yang ingin tahu segala
lingkungan disekitarnya.
Di Surakarta lebih dikenal dengan sebutan kota wisata budaya, pusat
kuliner, maka wisata edukatif sekaligus rekreasi belum tentu ada. Namun kota
Surakarta juga memiliki potensi site yang cukup baik untuk perencanaan suatu
sarana edukatif dan rekreasi yang di dalam lingkungan yang cenderung di segi
pendidikan dan sarana rekreasi.
Surakarta Life Library sebagai wadah rekreasi dan pendidikan dengan
Pendekatan Green Architecture. Hal ini akan merencanakan bangunan
perpustakaan hidup atau taman belajar, Disini akan mendorong kebiasaan anak anak berminat membaca, bermain dan berani menampilkan kemampuan kreatif
atau kemampuan dari hasil karya.
Di Surakarta Life Library ini mewadahi fasilitas – fasilitas seperti wahana
sains dan teknologi, panggung hiburan, Cafetaria, Halaman bermain, dan fasilitas
yang diutamakan adalah perpustakaan hidup dengan aktivitas yang berbeda
dibanding perpustakaan biasa karena konsep ini akan memenuhi multimedia
untuk seluruh aktivitas .disini akan meningkatkan mutu pada user yang ditengah
kurangnya minat baca masyarakat.

1.2

Permasalahan

1.2.1

Permasalahan Uumum
Bagaimana menyediakan dan menciptakan Perpustakaan Hidup
dengan pendekatan Green Architecture.

1.2.2

Permasalahan Khusus
a.

Bangaimana menampilkan bangunan yang mencerminkan konsep
Green Architecture.

b.

Bagaimana menyediakan kegiatan edukatif melalui media pustaka
sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada
pendidikan informal masyarakat.

c.

Bagaimana menciptakan kenyamanan mendukung fasilitas – `
fasilitas dalam wadah pendidikan dan rekreasi.

1.3

Tujuan dan Sasaran

1.3.1

Tujuan
Mewujudkan suatu wadah pengetahuan, pendidikan dalam arti
pengembangan kognitif pembelajaran di luar sekolah sekaligus tempat
rekreasi di Surakarta.

1.3.2

Sasaran
a.

Menghasilkan konsep design bangunan yang mencerminkan
“Surakarta Life Library”.

b.

Menghasilkan konsep penataan ruang dalam dan ruang luar serta
sirkulasi pada wahana ataupun bangunan tersebut.

c.

Menambahkan nilai budaya yang dimunculkan pada Surakarta
Life Library lebih pada budaya gemar membaca bagi masyarakat.

d.

Menciptakan konsep kenyamanan yang mendukung pada
bangunan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka
2.1

Green Architecture
Pengertian
Green arsitektur ialah sebuah konsep arsitektur yang berusaha

meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan
menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan
dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien
dan optimal. Konsep arsitektur ini lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan,
memiliki tingkat keselarasan yang tinggi antara strukturnya dengan lingkungan,
dan penggunaan sistem utilitas yang sangat baik. Green architecture dipercaya
sebagai desain yang baik dan bertanggung jawab, dan diharapkan digunakan di
masa kini dan masa yang akan datang.
Dalam jangka panjang, biaya lingkungan sama dengan biaya sosial, manfaat
lingkungan sama juga dengan manfaat sosial. Persoalan energi dan lingkungan
merupakan kepentingan profesional bagi arsitek yang sasarannya adalah untuk
meningkatkan kualitas hidup.
Berbicara mengenai green building tak bisa dipisahkan dari green
architecture. Green building tidak hanya hemat energi tapi juga hemat air,
melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas udara. Sementara
green architecture adalah bagaimana mengubah empat hal itu menjadi seni yang
berkesinambungan. Di sinilah peran arsitek bagaimana memadukan elemenelemen menjadi satu kesatuan yang green. ''Bagaimana menjadikan green
building yang estetis''.

2.2

Prinsip – prinsip pada Green Architecture

2.2.1

Prinsip-Prinsip Green Architecture :
a.

Hemat energi / Conserving energy : Pengoperasian bangunan harus
meminimalkan penggunaan bahan bakar atau energi listrik ( sebisa
mungkin memaksimalkan energi alam sekitar lokasi bangunan ).

b.

Memperhatikan kondisi iklim / Working with climate : Mendesain
bagunan harus berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi tapak kita,
dan sumber energi yang ada.

c.

Minimizing new resources : mendesain dengan mengoptimalkan
kebutuhan sumberdaya alam yang baru, agar sumberdaya tersebut
tidak habis dan dapat digunakan di masa mendatang / Penggunaan
material bangunan yang tidak berbahaya bagi ekosistem dan
sumber daya alam.

d.

Merespon keadaan tapak dari bangunan / Respect for site :
Bangunan yang akan dibangun, nantinya jangan sampai merusak
kondisi tapak aslinya, sehingga jika nanti bangunan itu sudah tidak
terpakai, tapak aslinya masih ada dan tidak berubah.( tidak
merusak lingkungan yang ada ).

e.

Tidak berdampak negative bagi kesehatan dan kenyamanan
penghuni bangunan tersebut / Respect for user : Dalam merancang
bangunan harus memperhatikan semua pengguna bangunan dan
memenuhi semua kebutuhannya.

f.

Menetapkan seluruh prinsip – prinsip green architecture secara
keseluruhan / Holism : Ketentuan diatas tidak baku, artinya dapat
kita pergunakan sesuai kebutuhan bangunan kita.

2.2.2

Sifat – Sifat Pada Bangunan Berkonsep Green Architecture.
Green architecture (arsitekture hijau) mulai tumbuh sejalan dengan

kesadaran dari para arsitek akan keterbatasan alam dalam menyuplai material

yang mulai menipis.Alasan lain digunakannya arsitektur hijau adalah untuk
memaksimalkan potensi site. Penggunaan material-material yang bisa didaurulang juga mendukung konsep arsitektur hijau, sehingga penggunaan material
dapat dihemat.
Green’ dapat diinterpretasikan sebagai sustainable (berkelanjutan),
earthfriendly (ramah lingkungan), dan high performance building (bangunan
dengan performa sangat baik).
a.

Sustainable ( Berkelanjutan ).
Yang berarti bangunan green architecture tetap bertahan
dan berfungsi seiring zaman, konsisten terhadap konsepnya yang
menyatu dengan alam tanpa adanya perubahan – perubuhan yang
signifikan tanpa merusak alam sekitar.

b.

Earthfriendly ( Ramah lingkungan ).
Suatu bangunan belum bisa dianggap sebagai bangunan
berkonsep green architecture apabila bangunan tersebut tidak
bersifat ramah lingkungan. Maksud tidak bersifat ramah terhadap
lingkungan disini tidak hanya dalam perusakkan terhadap
lingkungan.

Tetapi

juga

menyangkut

masalah

pemakaian

energi.Oleh karena itu bangunan berkonsep green architecture
mempunyai sifat ramah terhadap lingkungan sekitar, energi dan
aspek – aspek pendukung lainnya.

PEMBAHASAN
3. KONSEP PERENCANAAN
3.1

Analisis Filosofi Bentuk
Pada bentuk fasad bangunan di Surakarta Life Library akan dirancangkan

dengan bentuk fasad yang menyatukan antara bentuk persegi panjang dan
lingkaran seperti analisis yang telah dituliskan sebelumnya. Beberapa ini contoh
fasad bangunan yang menyatukan 2 unsur tersebut
a. Norway’s inspiria science centre
Norway’s inspiria science adalah pusat pendidikan ilmu pengetahuan
terbaru di Scandinavia, dan merupakan bangunan hijau brilian yang bertujuan
untuk menyebarkan pengetahuan tentang energi, lingkungan, dan kesehatan.
Science Center Inspiria terdiri dari tiga sayap yang menyebar dari atrium pusat
dan tuan rumah lebih dari 70 pameran interaktif diciptakan untuk mendidik
melalui bermain. Dirancang oleh Arsitek Denmark Aart perusahaan, menempa
pusat pendidikan sains hubungan yang erat antara alam, desain hemat energi, dan
penggunaan energi terbarukan untuk menunjukkan bagaimana bangunan yang
berkelanjutan merupakan bagian penting dari masa depan Norwegia.

b. Tri - Bowl Building : Location, Songdo, Incheon, Korea , Architect :
iArc Architects.
Tri – Bowl merupakan bangunan modern di kawasan landmark
musik, karena pertimbang khusus yaitu Mencerminkan citra,

representasi laut dari Incheon Harbor. Persyaratan desain unik: MultiGunakan bangunan untuk pameran, kinerja, dan arisan.
The Incheon Tri-bowl dimulai dengan ide yang melawan pikiranpikiran umum tentang arsitektur. Struktur yang terdiri dari lantai
melengkung dengan atap datar, dari fasad bangunan terlihat seperti
“Mangkuk.”. Interior menggunakan bahan transparan dan juga struktur
ringan, dipisahkan dengan cangkang. Ada ruangan untuk pameran, kinerja
dan istirahat serta ruang kantor. Pameran dan ruang peragaan dapat
menerima sekitar 400 orang dan para pengunjung dapat melihat pameran
menggantung dari langit-langit melalui jejak kurva kubik.

3.2

Analisis Perencanaan Bentuk Bangunan Surakarta Life Library

Bangunan Surakarta Life Library yang akan direncanakan memiliki
konsep penggabungan antara bentuk persegi dan lingkaran sesuai dengan
hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Kadua bentuk ini sesuai
untuk bangunan yang dihuni oleh anak – anak karena kebutuhan anak –
anak akan ruangan yang luas dan bebas.
Berikut ini merupakan pemilihan bentuk untuk site
a.

Dipilih bentuk persegi panjang dan ditabrakan pojok antara persegi

panjang dari atas (timur) dan persegi panjang bawah (barat)

b.

Dipilih bentuk lingkaran untuk diletakan pada posisi atas yang kosong

sehingga menjadi pusat dari persegi panjang.

Dari pemihan bentuk tersebut dapat disatukan kedalam site untuk analisis
bentuk dari bangunan Indonesia Knowledge park

4.

Konsep Green Architecture
a.

Water Treatment
Pemberian water treatment sebagai media pengolah air limbah.

Sehingga air limbah bisa digunakan kembali untuk keperluan lain, semisal
menyirami taman.

b.

Panel Solar Sel
Konsep Green Architecture, meminimalkan penggunaan

listrik dan solar sel untuk menggunakan setempat dan menjadi salah satu
sistem sebagai alterbatif energi listrik, manfaatkan sinar matahari langsung

dan mengubahkan radiasi altraviolet menjadi listrik untuk Underfloor Air
Distribution. untuk ruang lainnya masih menggunakan jalur listrik dari
PLN. Pemakaian listrik harus hemat. Cara yang bisa digunakan antara
lain dengan memanfaatkan energy listrik alternative non-PLN. Salah satu
energy alternative yang bisa digunakan adalah panel sel surya.Panel ini
mengubah sinar matahari menjadi listrik DC (arus searah).Listrik tersebut
disimpan di dalam aki kemudian diubah menjadi sumber listrik. Bila ingin
digunakan untuk menyalakan perangkat listrik dengan arus AC (pendingin
ruang, lemari es, lampu) maka diperlukan inverter yang dapat mengubah
listrik DC menjadi listrik AC..kelebihan penggunaan solar cell adalah
tidak bepotensi terjadinya hubungan arus pendek, tidak menggunaan
energy fosil dan rendah perwatan.

c. Sistem distribusi AC Underfloor
Sistem UFAD (Underfloor air distribution) sebagai strategi yang
mampu distribusi udara untuk menyediakan ventilasi dan pendingin
ruang setempat. Hal ini meminimalkan pemggunakan energi yang
berlebihan atau penggunakan listrik yang tidak setempat dan sia – sia.
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