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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangunan Hijau sudah menjadi perhatian utama dalam industri desain,

pembangunan, dan konstruksi sejak tahun 2000. Isu ini muncul karena adanya

peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi energi dan sumber daya

alam akibat perubahan iklim secara global. Amerika Serikat dan negara-negara

maju lainnya mencoba untuk memberikan contoh kepemimpinan dalam

menangani isu pemanasan global seperti dalam bidang desain dan pembangunan

yaitu dengan mendirikan sebuah konsil bangunan hijau pada tahun 1993, United

States Green Building Council (USGBC) mempunyai tujuan untuk

mempertimbangkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan

kesehatan manusia. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya kontribusi dari

seluruh negara sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan perubahan iklim.

Kepedulian negara-negara maju berdampak bagi negara-negara

berkembang seperti Indonesia yang mulai sadar terhadap bangunan hijau.

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan pada Permen PUPR No. 02 Tahun

2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, namun untuk saat ini pemerintah hanya

menetapkan kewajiban pada beberapa bangunan saja seperti bangunan

pemerintah, bangunan pencakar langit, bangunan pabrik, dsb. Sedangkan

beberapa bangunan lainnya pemerintah hanya menyarankan atau

merekomendasikan saja. Terkait dengan isu bangunan hijau, beberapa arsitek dan
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properti developer seperti Agung Sedayu Group, Ciputra, dsb. telah menunjukan

kooperasinya sebagai anggota Konsil Bangunan Hijau Indonesia (Green Building

Council Indonesia) yang didirikan pada tahun 2009. Green Building Council

Indonesia merupakan lembaga mandiri (Non-government) yang memiliki

komitmen untuk memajukan pendidikan Indonesia mengenai bangunan hijau dan

mentransformasi industri bangunan yang berkelanjutan.

Negara-negara lain yang sudah mengikuti gerakan Green Building ini

memiliki cara untuk menilai sebuah bangunan tersebut layak disebut green

building dengan menggunakan tolak ukur (rating system) yang berisi aspek-aspek

standarisasi bangunan ramah lingkungan. Seperti, Amerika Serikat mempunyai

tolak ukur yang disebut LEED dan Australia mempunyai Green Star. Begitu pula

Indonesia, Green Building Council Indonesia juga memiliki tolak ukur sendiri

yang disebut Greenship. Tolak ukur ini dipersiapkan dan disusun oleh Green

Building Council Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam

serta peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia. Saat ini GBCI sudah

mengeluarkan 5 kategori Greenship antara lain Greenship untuk bangunan baru,

gedung terbangun, ruang interior, rumah, dan kawasan. Masing-masing

Greenship memiliki tolak ukur yang berbeda-beda namun penilaian Greenship ini

akan selalu dibagi menjadi 6 kategori besar antara lain, Tepat Guna Lahan

(Appropriate Site Development / ASD), Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy

Efficiency & Conservation / EEC), Konservasi Air (Water Conservation / WAC),

Sumber dan Siklus Material (Material Resource and Cycle / MRC), Kualitas

Udara & Kenyamanan Ruang (Indoor Air Health and Comfort/ IHC), dan
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Manajemen Lingkungan Bangunan (Building and Environment Management /

BEM).

1.2 Pertanyaan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana

penerapan standar bangunan hijau (Greenship) dalam desain arsitektur dan

interior Sekolah Lentera Harapan Rote ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis

aspek-aspek green building dari sisi arsitektur dan interior Sekolah Lentera

Harapan Rote menggunakan tolok ukur (rating system) dari Green Building

Council indonesia (GBCI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan langkah program Green

School melalui sertifikasi Green building yang mengacu pada parameter standar

nasional yaitu GREENSHIP oleh Green Building Council Indonesia.

1.5 Pembatasan Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini akan membahas sisi arsitektur dan interior

berdasarkan standarisasi dari Green Building Council Indonesia dengan
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parameter GREENSHIP untuk bangunan baru versi 1.2 dan GREENSHIP untuk

interior space versi 1.0

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahapan yakni pengumpulan data dan

penelitian. Pada tahapan pertama yaitu tahap pengumpulan data menggunakan

metode kualitatif karena penulis terjun langsung kepada masyarakat Rote seperti

mengobservasi kegiatan dan lingkungan sekitar serta mewawancarai guru

Sekolah Lentera Harapan Rote.

Pada tahapan selanjutnya, penulis menggunakan metode penelitian

kuantitatif karena penulis menggunakan data-data yang dikumpulkan dapat

dihitung menggunakan tolok ukur GREENSHIP dari GBCI Indonesia.

1.7 Sistematika Penelitian

Bab I akan membahas mengenai sejarah munculnya bangunan hijau,

pengenalan singkat mengenai standarisasi penilaian menggunakan GREENSHIP.

Di awal bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

tujuan, manfaat, pembatasan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penelitian.

Bab II akan membahas mengenai tinjauan literatur mengenai prinsip-

prinsip bangunan hijau dan penjabaran standarisasi GREENSHIP untuk

bangunan baru.
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Bab III akan membahas mengenai data-data proyek hasil survey dan

menjelaskan eksisting proyek Sekolah Lentera Harapan Rote. Data-data tersebut

dapat berupa foto-foto, hasil wawancara, dan hasil observasi di Rote.

Bab IV akan membahas mengenai hasil desain Sekolah Lentera Harapan

Rote yang dilihat dari aspek penilaian Greenship untuk bangunan baru dan

interior space untuk mengetahui apakah hasil dari desain Sekolah Lentera

Harapan Rote dapat dikategorikan sebagai bangunan Green Building.

Bab V membahas mengenai hasil temuan potensi bangunan hijau,

simpulan, refleksi, dan saran. Penarikan simpulan dilakukan berdasarkan

rumusan masalah.
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1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir
Sumber : Dokumen Filia Wijaya, 2019.




