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REDESAIN AVROS PARK MEDAN SEBAGAI OBJEK REKREASI 

EDUKASI PERKEBUNAN DAN SUNGAI DI KOTA MEDAN DENGAN 

PENDEKATAN ARSITEKTUR BERKELANJUTAN 

 
 

Abstrak 

 

Pada era saat ini, berbagai jenis objek wisata baru bermunculan 

dengan menawarkan konsep hijau. Beberapa objek wisata juga 

menawarkan konsep taman edukatif dengan harapan mampu 

memberikan wisata yang menarik sekaligus mengedukasi 

pengunjung. Salah satunya Taman Edukasi Avros yang berada di 

Polonia, Medan, yang menawarkan taman dengan sentuhan 

kekinian namun juga mengedukasi pengunjung mengenai 

pentingnya sungai serta pentingnya merawat sungai. Tak jauh 

dari taman tersebut, terdapat museum perkebunan yang juga 

mengedukasi pengunjung. 

Meski demikian, taman yang mengusung tema education and fun 

tersebut dianggap masih kurang maksimal dalam memberikan 

fasilitas edukatif sehingga dirasa perlu untuk menambahkan spot-

spot yang mampu menunjang fasilitas edukatif yang diharapkan. 

Selain itu, diperlukan penataan yang lebih baik sehingga taman 

tersebut semakin nyaman untuk dijadikan objek wisata di tengah 

kota. 

Kata Kunci: taman edukasi, taman kota, arsitektur berkelanjutan 
 

Abstract 
 

In the current era, various types of new tourism objects have 

sprung up by offering green concepts. Some attractions also offer 

the concept of an educational park in the hope of being able to 

provide attractive tourism while educating visitors. One of them 

is Avros Education Park, located in Polonia, Medan, which offers 

a park with a contemporary touch but also educates visitors about 

the importance of rivers and the importance of caring for rivers. 

Not far from the park, there is a plantation museum that also 

educates visitors. 

However, the park that carries the theme of education and fun is 

still considered to be less than optimal in providing educational 

facilities so it is necessary to add spots that are able to support the 

expected educational facilities. In addition, a better arrangement 

is needed so that the park is more comfortable to be a tourist 

attraction in the middle of the city. 

Keywords: education park, city park, sustainable architecture 
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1.PENDAHULUAN 

Manusia, sebagai makhluk hidup yang berakal, memiliki berbagai kebutuhan untuk 

mempertahankan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berbeda-beda pada tiap manusia. 

Meski begitu, pada dasarnya manusia memiliki beberapa poin kebutuhan yang sama yang 

terbagi menjadi 3 kategori. Ketiga kategori tersebut yaitu kebutuhan primer, kebutuhan 

sekunder, dan kebutuhan tersier. 

Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh seorang manusia 

untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Kebutuhan primer ini meliputi kebutuhan 

akan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder merupakan 

kebutuhan yang diperlukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan 

kebahagiaan. Kebutuhan sekunder meliputi kebutuhan akan pendidikan, akses terhadap 

kesehatan, serta hiburan. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan setelah 

kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Kebutuhan tersier tidak terlalu 

memberikan dampak vital terhadap manusia. Meski hiburan merupakan kebutuhan 

sekunder bagi manusia, tapi hiburan memiliki daya tarik yang kuat sehingga 

memunculkan berbagai jenis hiburan yang dapat dimanfaatkan manusia. Salah satu 

hiburan yang cukup akrab dengan manusia adalah wisata. 

Wisata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpergian bersama-sama 

atau bertamasya. Pada era saat ini, wisata sering dikaitkan dengan berpergian ke tempat-

tempat tertentu yang disiapkan sebagai tempat untuk dihampiri dengan menawarkan hal-

hal yang tidak bisa didapatkan di lingkungan tinggal manusia. Tempat-tempat yang 

dijadikan tempat untuk dihampiri biasa disebut sebagai objek wisata dan memiliki 

beberapa jenis. Salah satu objek wisata yang sering dikunjungi adalah objek wisata alam 

dan outdoor yang menawarkan suasana terbuka untuk mengurangi kebosanan masyarakat 

terhadap suasana tertutup di dalam bangunan. Objek wisata outdoor di tengah perkotaan 

juga menjadi daya tarik karena memberikan suasana baru bagi pengunjung tanpa perlu 

berkendara terlalu jauh. Berbagai fasilitas berupa area camping dan flying fox yang biasa 

menjadi tawaran sebuah objek wisata outdoor tetap menarik minat pengunjung, apalagi 

jika ditambah dengan fasilitas yang memberikan edukasi yang dikemas dalam bentuk 

penyampaian yang menyenangkan dan mendukung keberlangsungan lingkungan. 
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Pada era saat ini, berbagai jenis objek wisata baru bermunculan dengan 

menawarkan konsep hijau. Beberapa objek wisata juga menawarkan konsep taman 

edukatif dengan harapan mampu memberikan wisata yang menarik sekaligus 

mengedukasi pengunjung. Salah satunya Avros Park yang berada di Polonia, Medan, yang 

menawarkan taman dengan sentuhan kekinian namun juga mengedukasi pengunjung 

mengenai pentingnya sungai serta pentingnya merawat sungai. Tak jauh dari taman 

tersebut, terdapat museum perkebunan yang juga mengedukasi pengunjung.  

Pengunjung Avros Park secara umum merupakan masyarakat Kota Medan. 

Pengunjung yang datang diantaranya berupa keluarga, rekan kerja, teman, dan sebagainya. 

Tersedianya fasilitas berupa tempat outbound menjadikan sebagian pengunjung taman ini 

merupakan peserta outbound dari berbagai tingkat antara lain Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Universitas dan Institut, serta institusi perkantoran. 

Meski demikian, taman yang mengusung tema education and fun tersebut 

dianggap masih kurang maksimal dalam memberikan fasilitas edukatif sehingga dirasa 

perlu untuk menambahkan spot-spot yang mampu menunjang fasilitas edukatif yang 

diharapkan. Selain itu, diperlukan penataan yang lebih baik sehingga taman tersebut 

semakin nyaman untuk dijadikan objek wisata di tengah kota. Selain itu, penekanan pada 

arsitektur berkelanjuan dirasa perlu untuk meningkatkan bahan edukasi terhadap 

pengunjung untuk memahami pentingnya sistem sustainability untuk keberlangsungan 

alam. 

2.METODE 

Metode yang digunakan dalam pembahasan pada laporan ini antara lain adalah: 

1. Studi Literatur 

Pemanfaatan jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan referensi. 

2. Observasi 

Pengamatan di lapangan mengenai kondisi fisik dan nonfisik objek pengamatan. 

3. Studi Komparasi 

Perbandingan yang dilakukan dengan lokasi yang sudah ada sebagai referensi aau acuan. 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN  
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Pariwisata berasal dari kata dasar wisata yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan berarti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau 

mempelajari keunikan daya tari wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengartikan pariwisata sebagai hal yang berhubungan dengan perjalanan 

atau rekreasi; pelancongan dan turisme. Sedangkan menurut UU Nomor 10 Tahun 2009, 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah daerah.  

Suwantoro (2004:3) mendefinisikan istilah pariwisata sebagai suatu perubahan tempat 

tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Maka pariwisata dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk mendapatkan kepuasan batin serta untuk keluar dari rutinitas harian 

dalam kurun waktu tertentu. Wisata atau pariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Wisata juga 

berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

Berdasarkan jenisnya, wisata terbagi menjadi dua jenis yaitu (1) wisata alam dan (2) 

wisata sosial-budaya. Wisata alam mencakup seluruh wisata yang menjadikan alam dan 

sumber daya alam sebagai objek wisatanya. Wisata alam meliputi wisata pantai, wisata etnik, 

wisata cagar alam, wisata buru, dan wisata agro. Sedangkan wisata sosial budaya mencakup 

wisata yang menjadikan objek buatan sebagai objek wisatanya. Wisata sosial-budaya 

mencakup wisata sejarah dan peninggalan purbakala, serta museum dan bangunan cagar 

budaya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, taman dapat diartikan sebagai 

tempat yang menyenangkan dan sebagainya. Taman juga dapat diartikan sebagai sebidang 

tanah terbuka dengan luasan tertentu di dalamnya ditanam pepohonan, perdu, semak dan 

rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi dari bahan lainnya. Taman secara 

umum diunakan untuk berolahraga, bersantai, bermain dan sebagainya. Taman berguna juga 

sebagai ornamen lanskap perkotaan, sehingga memberikan nilai estetika lebih (Gallion dan 

Eisner, 1994).  

Laurie (1986) mengemukakan bahwa asal mula pengertian kata taman (garden) dapat 

ditelusuri pada bahasa Ibrani gan, yang berarti melindungi dan mempertahankan; menyatakan 
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secara tidak langsung hal pemagaran atau lahan berpagar, dan oden atau eden, yang berarti 

kesenangan atau kegembiraan. Jadi dalam bahasa Inggris perkataan “garden” memiliki 

gabungan dari kedua kata-kata tersebut, yang berarti sebidang lahan berpagar yang digunakan 

untuk kesenangan dan kegembiraan. Taman dapat pula diterjemahkan menjadi park. Park 

dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai sebuah area atau lahan luas dengan rerumputan dan 

pepohonan yang biasanya dikelilingi oleh pagar atau dinding dan diatur secara khusus 

sehingga masyarakat dapat berjalan untuk kesenangan dan anak-anak dapat bermain disana. 

Taman pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang berfungsi 

sebagai area resapan air juga sebagai area berkegiatan bagi warga setempat. Salah satu bentuk 

taman adalah taman kota atau downtown park. Taman jenis ini menurut Darmawan (2009: 49) 

memiliki ciri berada di kawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau dengan pohon-pohon 

peneduh yang mengelilinginya atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula 

dengan desain pengembangan baru. Kualitas taman kota sebagai ruang publik perkotaan 

dikatakan memenuhi kualitas apabila mencapai kelayakan terhadap kriteria: kualitas 

fungsional, kualitas visual dan kualitas lingkungan (Danisworo, 1992) dalam (Prihasto, 2003: 

19). Manusia dengan ruang atau aktivitas dengan tempat beraktivitas merupakan dua hal yang 

tidak bisa dipisahkan. Interaksi antara pengguna dengan taman kota akan memunculkan 

makna tempat bagi ruang itu sendiri, sesuai dengan fungsinya. Menurut Carr (1992: 19-20) 

ruang publik salah satunya taman kota dalam suatu perkotaan yang berkualitas harus 

mencakup tiga hal yaitu: aspek kebutuhan (needs), aspek hak (right), dan aspek makna 

(meanings). Kebutuhan artinya ruang publik harus dapat digunakan untuk beragam kegiatan 

dan kepentingan yang luas. Hak artinya ruang publik harus dapat digunakan oleh berbagai 

elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, baik sosial, ekonomi dan budaya serta bagi 

penyandang cacat. Makna berarti ruang publik harus memiliki tautan dengan manusia, dunia 

luas dan konteks sosial. Keberadaan taman kota sangat penting bagi sebuah kota selain 

berfungsi sebagai fungsi ekologi juga berfungsi sebagai ruang publik yaitu untuk interaksi 

bagi masyarakat perkotaan di tengah kesibukan aktivitasnya 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, dinyatakan 

bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota adalah taman untuk melayani penduduk kota 

atau bagian dari wilayah perkotaan. Taman kota ini dapat melayani minimal 480.000 

penduduk dengan standar minimal 144.000 m2. Taman kota ini merupakan lapangan hijau 
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yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, dan olahraga dengan minimal RTH 80% - 90%. 

RTH taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial 

pada satu kota atau bagian wilayah kota yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga, taman 

bermain anak dan balita, fasiltas rekreasi, taman khusus lansia, taman bunga, semua fasilitas 

ini terbuka untuk umum. Selain itu, taman dengan luas minimal 24.000 m2 yang ada di dalam 

perkotaan sudah dapat dikategorikan sebagai taman kota untuk menampung berbagai kegiatan 

baik skala kota maupun skala bagian wilayah kota. Dari mulai kegiatan olah raga masyarakat 

hingga pertunjukan musik skala besar dapat ditampung pada taman ini. Taman kota ini 

didominasi pohon tahunan sehingga kegiatan didalamnya lebih banyak kegiatan rekreatif aktif 

seperti jogging mengikuti jalur sirkulasi yang ada dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

seperti MCK, tempat parkir dan sebagainya. Darmawan, (2009, 48) berpendapat bahwa 

menurut skala pelayanannya taman kota terdiri dari 4 (empat) katagori yaitu taman nasional 

(national parks), taman pusat kota (downtown parks), taman lingkungan (neighborhood 

parks), taman kecil (mini parks). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 

Sempadan Danau, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan 

pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan 

dan kiri oleh garis sempadan. Sedangkan, garis sempadan diartikan sebagai garis maya di kiri 

dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 

Pemerintah menetapkan adanya garis sempadan untuk sungai maupun danau dengan 

tujuan dan maksud tertentu. Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau 

dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas 

sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. 

Sungai Deli yang membelah kota Medan merupakan salah satu situs yang 

berperan dalam sejarah perekonomian pada masa Kesultanan Deli. Sungai ini terletak 

pada bagian barat Istana Maimun tepatnya berada di Kelurahan Aur, Kecamatan Medan 

Baru, Kota Medan (Takari et al., 2012). Sejarah menunjukkan bahwa pada awal abad ke-

19 aktivitas perdagangan berfokus di Labuhan Deli sebagai pelabuhan utama bagi 

kegiatan eskpor dan impor di Kerajaan Deli. Komoditas berupa lada dibawa dari 

pedalaman ke Labuhan Deli menggunakan sampan-sampan kecil atau dipanggul di 
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sepanjang jalan setapak. Labuhan Deli tidak dapat bertahan lama dikarenakan 

pendangkalan sungai Deli akibat endapan lumpur (Hutagaol, 2016). Sungai Deli 

termasuk kedalam alur pelayaran yang meliputi alur sungai Deli di Kecamatan Medan 

Labuhan dan sekitarnya dikawasan utara Kota Medan. 

Sungai Deli merupakan salah satu induk sungai pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) 

Belawan / Belumai Ular dengan 5 (lima) anak sungai.Panjang sungai sekitar 73 Km dengan 

luas basin 402 Km2. Sungai Deli beserta anak dan ranting sungainya mengalir dari Kabupaten 

Karo, Kabupaten Deli Serdang dan melintasi Kota Medan sebelum bermuara ke Selat Malaka. 

Bagian hulu sungai pada umumnya berada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang, 

sedangkan bagian tengah dan hilir berada di Kota Medan. 

Site yang berada di area Avros Park merupakan lahan yang terletak di sebelah Sungai 

Deli dan terletak di perbatasan antara kecamatan Medan Maimun dan Medan Polonia. Tapak 

ini memiliki luas total kurang lebih 57,777 m2 atau sekitar 5,777 hektare dengan fokus 

fasilitas berada pada bagian tengah site. Lokasi Avros Park ini berada di Jl. Avros No.60B, 

Kp. Baru, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20218. 

 
Gambar 1. Lokasi Avros Park 

(Sumber: Google Maps, 2021) 
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Gambar 2. Area Avros Park 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

 

Pada eksistingnya, Avros Park memiliki fasilitas berupa area untuk outbound, 

panahan, flying fox serta berkemah. Fasilitas fisik yang dimiliki taman ini antara lain kafe, 

toilet, mushola dan kantor pengelola. Taman ini didominasi oleh area hijau yang ditutupi 

rumput, sedangkan area perkerasan lebih diutamakan untuk jalur pengunjung serta mobil 

logistik. Meski begitu, kondisi rumput pada taman ini tidak baik karena beberapa titik 

mengalami kegundulan sehingga menghilangkan kesan rapi pada taman ini. Selain itu, 

penempatan titik-titik kursi-meja juga cenderung berantakan sehingga menimbulkan kesan 

sedikit kumuh. 

 

Gambar 3. Kondisi Eksisting Avros Park pada Musim Kemarau 

(Sumber: Google Maps, 2020) 

Redesain Avros Park merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan objek rekreasi 

dan wisata di kota Medan berupa ruang terbuka hijau yang juga mampu memberikan edukasi 

mengenai perkebunan secara umum serta terjangkau bagi masyarakat sekitar dengan tetap 

mempertahankan sempadan sungai Deli. Redesain ini sekaligus untuk mewujudkan tagline 

Avros Park yaitu education and fun secara menyeluruh. Secara eksisting, Avros Park sudah 

memiliki sejumlah fasilitas serta wahana yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. 

Namun, fasilitas dan wahana yang telah tersedia belum mendukung agar taman tersebut dapat 

dikatakan sebagai taman edukatif atau taman eduwisata. Terdapat fasilitas live music, restoran 

serta camping ground serta wahana seperti  flying fox, area panahan dan susur sungai pada 

taman ini. Avros park juga biasa dijadikan sebagai lokasi untuk family gathering, outing 
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corporate, serta outbound training. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan di taman 

ini, maka pengguna dari Avros Park merupakan masyarakat secara umum, pelajar TK hingga 

SMA, pegawai, dan keluarga sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna taman berasal dari 

rentang umur beragam. Perlu ditambahkan fasilitas atau wahana lain agar menudukung taman 

tersebut menjadi taman yang edukatif sebagaimana nama serta taglinenya yaitu Avros Park 

(Education and Fun). 

 

Gambar 4. Siteplan Redesain Avros Park 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Analisis dan Konsep Arsitektur 

Konsep fasad bangunan yang digunakan pada massa di Avros Park menggunakan adaptasi 

dari bentuk bangunan adat Melayu Deli maupun Batak yang dipadukan dengan penerapan 

sustainable architecture. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengenalkan sedikit dari 

arsitektur khas Melayu Deli dan Batak yang perlahan tergerus fasad modern. Fokus 

arsitektural yang menjadi referensi untuk fasad bangunan, terutama bangunan permanen, 

adalah bagian atap dari rumah khas Melayu Deli dan Batak. Adapun fasad depan dari 

bangunan memadukan antara fasad rumah adat tersebut dengan fasad modern.  
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Gambar 5. Desain Gazebo Avros Park 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Konsep interior yang ditekankan adalah konsep interior pada ruang display. Ruang display 

merupakan ruangan yang memberikan informasi-informasi mengenai tanaman perkebunan, 

manfaatnya bagi manusia maupun lingkungan serta contoh produk olahan yang dihasilkannya. 

Informasi mengenai tanaman perkebunan yang ada di dalam ruang display diutamakan 

merupkan tanaman yang berada di area kebun mini. Tanaman-tanaman perkebunan yang 

terdapat di area kebun mini tersebut merupakan beberapa dari komoditas utama di Sumatera 

terutama di Sumatera Utara. Interior pada ruang display menyerupai ruangan museum namun 

dengan skala lebih kecil. Pencahayaan pada ruang display tidak remang-remang.  

 

Gambar 6. Interior Gallery Avros Park 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Analisis dan Konsep Lanskap 
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Pada perancangan, elemen hardscape ditambah serta peletakannya ditata. Jalan setapak pada 

taman masih berupa padatan tanah yang saat musim hujan akan menjadi becek dan licin 

sehingga bahan jalan setapak perlu diganti menjadi paving block agar pengguna yang 

melewati jalan setapak merasa aman serta nyaman namun air hujan masih dapat menyerap ke 

tanah melalui celah antar blok paving. Lampu pada taman akan diperbarui dan menyesuaikan 

dengan konsep arsitektur berkelnjutan dimana lampu taman akan menggunakan panel surya 

sebagai sumber energi listriknya. Sedangkan bangku akan diperbanyak pada taman serta 

diberi penutup berupa pergola. 

 

Gambar 7. Lanskap Avros Park 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Vegetasi berupa pepohonan akan diletakkan di sepanjang pinggir jalan setapak dengan pola 

berhadapan berselang-seling. Pohon kelapa sawit sleain eksisting akan ditanam dekat dengan 

bangunan display mengenai perkebunan dan sungai, ditanam sesuai dengan jarak tanam yang 

dianjurkan yaitu segitiga sama sisi 9,1 m × 9,1 m × 9,1 m. Tanaman-tanaman yang 

ditempatkan pada kebun mini akan ditanam sejajar dengan sejenisnya sesuai dengan anjuran 

tanam yang ada. 

Analisis dan Konsep Arsitektur Berkelanjutan 

Arsitektur berkelanjutan merupakan pendekatan yang dipakai dalam perencanaan dan 

perancangan dari redesain Avros Park ini dan cenderung berfokus pada pelestarian serta 

keberlanjutan lingkungan atau area pada taman serta keberlanjutan bangunan yang menjadi 

penunjang taman. Ardiani (2015) menjelaskan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan dan 

lima prinsip diantaranya akan diterapkan ke dalan perencanaan redesain yaitu prinsip (1) 
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ekologi perkotaan, (2) strategi energi, (3) air, dan (4) material. 

Pada ekologi perkotaan, terdapat kriteria berupa mengoptimasi ruang terbuka hijau 

(RTH) dengan taman sebagai daerah resapan air dan untuk melanjutkan kehidupan ekosistem 

yang ada. Avros Park memiliki eksisting dengan cakupan luas vegetasi dan ruang terbuka 

hijau yang cukup baik. Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015, Koefisien 

Dasar Hijau KDH pada site minimum sebesar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa area 

hijau yang tidak boleh dibangun bangunan minimal sebesar 46.221,6 m2. Angka tersebut 

harus dipertahankan dan dimaksimalkan manfaatnya sehingga vegetasi serta penutup tanah 

berupa rumput dapat ditempatkan dengan jumlah banyak pada lahan perancangan. Prinsip 

kedua pada arsitektur berkelanjutan yang akan diterapkan adalah strategi energi. Penerapan 

strategi energi ini fokus pada pemanfaatan panas dari sinar matahari.melalui penggunaan 

solar panel. Pada beberapa bangunan tertentu seperti musholla, penghawaan alami digunakan 

untuk meminimalisir penggunaan listrik.  

 

Gambar 8. Ventilasi Silang pada Musholla 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Prinsip selanjutnya adalah air. Fokus utama adalah dalam pemanfaatan air yang sesuai 

dengan prinsip arsitektur berkelanjutan antara lain water efficiency atau efisiensi penggunaan 

air serta water reuse recycle and harvesting atau penggunaan kembali air untuk kebutuhan 

kawasan. Efisiensi penggunaan air, terutama di toilet dan wastafel, dilakukan dengan 

penggunaan toilet ber-flush dan keran otomatis yang memanfaatkan panas tubuh untuk 

menyalakannya. Konservasi air juga dibutuhkan dan dilakukan dengan menampung air hujan 
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yang nantinya akan digunakan untuk menyiram vegetasi pada taman serta sebagai air untuk 

flushing. 

Konsep arsitektur hijau juga menjadi salah satu konsep yang baik untuk diterapkan bersama 

konsep arsitektur berkelanjutan. Adapun konsep arsitektur hijau yang akan diterapkan pada 

bangunan, terutama bangunan musholla, adalah perancangan pasif sebagai pemanfaatan 

sumber energi angin. Pada bangunan akan diterapkan sistem ventilasi silang dengan bukaan 

yang cukup lebar untuk menghemat penggunaan pendingin ruangan maupun kipas angin 

terutama pada pagi hari serta malam hari. Hal ini juga berfungsi agar terjadi pertukaran udara 

antara udara dalam ruangan dengan udara luar ruangan sehingga udara akan menjadi lebih 

segar dan terjadi pertukaran oksigen yang lebih intens. Sistem ventilasi silang juga cocok 

diterapkan pada bangunan di iklim tropis. 

4.PENUTUP  

Mengingat ini merupakan redesain, diharapkan rancangan baru dari taman ini menghadirkan 

kekhasan dari suku Batak maupun Melayu Deli yang lekat dengan Kota Medan. Kekhasan 

kedua suku tersebut dihadirkan dalam bentuk objek bangunan yang mengadaptasi bentuk 

bangunan rumah adat mereka yaitu rumah Bolon khas Batak dan rumah panggung khas 

Melayu. Beberapa elemen dari kedua rumah adat tersebut yang dapat dihadirkan dalam objek 

bangunan di taman tersebut antara lain berasal dari elemen atap maupun motif yang terdapat 

pada masing-masing rumah adat. Adapun berkaitan dengan arsitektur berkelanjutan, nilai-

nilai sustainability akan diaplikasikan pada bangunan-bangunan pendukung serta hardscape 

pada lanskap taman. Terutama, akan diberlakukan konservasi air guna memanfaatkan air yang 

terbuang dari kegiatan di dalam bangunan. Penggunaan hardscape pada lanskap diusahakan 

berasal dari bahan-bahan yang nantinya dapat terurai oleh alam sehingga akan menghindari 

penggunaan bahan-bahan plastik. 
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Gambar 9. Lanskap Avros Park 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 
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