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EDITORIAL 
 
 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas 
kebesarannya, maka BULETIN TEKNOLOGI 
TERAPAN POPULER edisi perdana ini hadir ke 
ruangan pembaca sekalian. Lembar publikasi ini 
menyajikan informasi mengenai teknologi terapan 
populer yang merupakan pemenang I hingga V 
pada Lomba Karya Tulis Populer yang 
diselenggarakan UPPM Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro Tahun 2012. Redaksi mengucapkan 
selamat kepada para pemenang, semoga akan 
terus tercipta karya-karya terbaik berikutnya. 
 
Pada edisi perdana kali ini, konsep Green 
Technology disajikan dalam berbagai sudut 
pandang, seperti penerapan teknologi membran, 
plastik ramah lingkungan, desain arsitektur dan 
konstruksi bangunan serta tata kota. Edisi kedua 
buletin ini akan segera menyusul ke hadapan 
pembaca dengan tetap mengusung konsep Green 
Technology, namun dengan tinjauan yang berbeda 
dan tidak kalah menarik dari edisi perdana ini. 
 
Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat membaca 
dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya 
dari karya-karya cemerlang ini. 
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ncaman terjadinya krisis air di 
Indonesia mulai menunjukkan suatu 
kenyataan. Tujuh puluh tujuh persen 

kabupaten atau kota di Pulau Jawa 
berpotensi mengalami krisis air dan 
beberapa daerah dengan curah hujan tingi 
seperti Bogor telah mengalami krisis air 
merupakan bukti yang tidak terbantahkan. 
Tak terkecuali krisis ini juga mengancam 
ibu kota negara Jakarta. Beberapa waktu 
yang lalu Gunernur DKI Jakarta 
mengatakan bahwa untuk memenuhi 
kebutuhan air Jakarta membutuhkan pabrik 
air bersih. 

Krisis air terjadi karena jumlah 
permintaan melebihi jumlah pasokan yang 
ada. Ketidakseimbangan ini dapat 
disebabkan oleh peningkatan jumlah 
penduduk dan industri, terbatasnya sumber 
daya atau pasokan air, sistem sanitasi yang 
tidak memadai, terjadinya polusi terhadap 
sumber air yang seharusnya dapat 
digunakan, terjadinya intrusi air laut/payau, 
pengaruh efek perubahan iklim global dan 
alih fungsi hutan. Oleh karena itu, usaha-
usaha untuk menyelesaikan permasalahan 
krisis air perlu dilakukan baik dari aspek 

manajemen, teknologi, ekonomi, hukum 
dan sosial kemasyarakatan.Penyelesaian 
harus dilakukan secara komprehensif dan 
memperhatikan aspek keberlanjutan.  

Dalam upaya penyediaan air secara 
berkelanjutan, tantangan-tantangan yang 
dihadapi meliputi: (i) peningkatan biaya 
operasi akibat kenaikan harga bahan bakar 
minyak, (ii) peningkatan kesadaran akan 
dampak lingkungan, (iii) peningkatan 
tuntutan terhadap kesehatan dan (iv) 
peningkatan produksi gas rumah kaca dan 
pemanasan global. Oleh karena itu 
diperlukan suatu teknologi yang tidak hanya 
mampu menyediakan air tetapi juga dapat 
menjawab tantangan-tantangan tersebut. 
Hal ini berarti diperlukan suatu teknologi 
yang mempunyai efisiensi pengolahan 
tinggi, mengeliminir atau mengurangi 
limbah dan mampu mengambil kembali 
(recovery) limbah ataupun produk samping 
sebagai bahan baku. 
 
Green Engineering dan Teknologi 
Membran 

Untuk merespon tantangan-tantangan 
dalam penyediaan air konsep teknologi 

A
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hijau (green engineering) telah 
dikembangkan[1]. Teknologi hijau 
merupakan sebuah upaya pengembangan 
dan implementasi yang memadukan disiplin 
ilmu teknik, sistem produk dan sistem 
proses untuk memenuhi kebutuhan 
manusia yang berkelanjutan. Peningkatan 
kesejahteraan tidak hanya memperhatikan 
kondisi sekarang tetapi juga harus 
memperhatikan lingkungan dan 
kepentingan generasi yang akan datang. 
Penerapan teknologi hijau berarti 
memperhatikan aspek nilai tambah, aspek 
keuntungan secara ekonomis dan 
keuntungan terhadap sosial dan 
lingkungan.  

Teknologi membran yang 
dikomersialkan sejak tahun 1960-an dikenal 
sebagai teknologi yang mempunyai 
karakteristik teknologi hijau. Membran 
dapat didefinisikan sebagai lapisan tipis di 
antara dua fasa yang bersifat selektif (semi 
permeabel) yang dengan gaya dorong 
tertentu (driving force) dapat memisahkan 
satu atau lebih komponen dari 
campurannya. Hal ini berarti, jika suatu 
larutan umpan yang terdiri dari dua 
komponen atau lebih dilewatkan pada 
sebuah membran terdapat komponen yang 
akan tertahan oleh membran dan 
komponen lain yang dapat melewati 
membran. Gambar 1 mengilustrasikan 
proses pemisahan dengan menggunakan 
membran. 

 
 

Gambar 1.  
Ilustrasi proses  
pemisahan  
dengan  
menggunakan  
membran 

 
 
 
 
 
 
 

Karaktristik teknologi membran yang 
mendukung prinsip teknologi hijau meliputi: 
a) Dapat memisahkan komponen dengan 

berbagai ukuran dari partikel 
tersuspensi sampai padatan terlarut. 
Sebagai konsekuensi, teknologi 
membran dapat digunakan untuk 
mengolah air dan limbah cairdengan 
berbagai kualitas; 

b) Tidak menggunakan zat kimia aditif 
sehingga tidak menghasilkan buangan 
bahan kimiake lingkungan; 

c) Kebutuhan energi lebih rendah karena 
beroperasi pada temperatur ambien; 

d) Dapat beroperasi dengan tingkat 
pengambilan kembali (recovery) sangat 
tinggi sehingga air hasil olahan dapat 
didaur ulang atau digunakan kembali 
sertalimbah yang dihasilkan sangat 
minimal. Dengan teknologi membran 
air dapat digunakan beberapa kali dan 
komponen bernilai dari limbah cair 
dapat diambil; 

e) Dapat diintegrasikan dengan proses 
lain secara mudah; 

f) Kompak dan kebutuhan ruang yang 
kecil. 

 
Permasalahan Dalam Penyediaan Air 

Meskipun kriteria permasalahan dalam 
penyediaan air dapat beragam namun 
pendapat umum mengatakan bahwa 
penyediaan air bagi masyarakat dikatakan 
bermasalah jika pasokan untuk setiap 
orang kurang dari 200 m3/tahun. Penyebab 
terjadinya permasalahan dalam penyediaan 
air di Indonesia akan berbeda untuk satu 
daerah dengan daerah lainnya. Namun, 
secara umum masalah ini muncul karena 
adanya ketidakseimbangan antara pasokan 
dengan kebutuhan. Di satu sisi, populasi 
masyarakat dan industri terus mengalami 
peningkatan,di sisi lain kuantitas dan 
kualitas air baku terus mengalami 
penurunan. Secara lebih terperinci 
permasalahan dalam penyediaan air di 
indonesia dapat terjadi karena: 
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 Permasalahan pasokan. Kuantitas air 
baku untuk pemenuhan kebutuhan air 
mengalami penurunan. Selain itu 
ketersediaan air yang tidak merata baik 
berdasarkan musim (penghujan dan 
kemarau) maupun berdasarkan daerah; 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tempo.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.antarafoto.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.republika.co.id 

 
 Penarikan (withdrawal). Penarikan air 

digunakan sebagai istilah penggunaan 
air tanah atau air permukaan untuk 
pemenuhan kebutuhan air. Peningkatan 
kuantitas penarikan air disebabkan oleh 
peningkatan jumlah populasi dan 
perubahan gaya hidup konsumtif; 

 Penurunan kualitas air baku karena 
kontaminasi.  Kontaminasi air baku 
dapat terjadi secara langsung mapun 
tidak langsung. Secara langsung air 

dapat tercemar oleh aktivitas manusia 
atau industri, sedangkan secara tidak 
langsung air dapat terkontaminasi 
karena tercemarnya tanah di sekitar; 

 Alih fungsi hutan untuk pertanian, 
perikanan dan perumahan akan 
menurunkan kapasitas tanah menahan 
air; 

 Pertumbuhan industri yang terus 
meningkat. Selain dapat memberikan 
kontribusi dalam pembangunan, industri 
akan menyedot penggunaan air yang 
sangat besar dan menghasilkan limbah 
yang dapat mencemari sumber air. 

 

Penyelesaian Penyediaan Air 

Penyelesaian permasalahan krisis air 
sangat bergantung karakteristik masalah 
yang dihadapi. Solusi untuk satu daerah 
belum tentu cocok untuk daerah yang lain. 
Namun demikian, pendekatan untuk 
penyelesaian krisis air dapat dibedakan 
menjadi dua kelompok. Kurangnya 
kuantitas air baku menuntut suatu teknologi 
yang dapat menghasilkan produk untuk 
digunakan kembali sementara menurunnya 
kualitas air baku membutuhkan teknologi 
yang dapat meningkatkan kualitas. Lebih 
detail penyelesain yang dapat dilakukan 
untuk menangani masalah krisis air dari 
aspek teknologi adalah: 
 Desalinasi; 
 Pengolahan air permukaan dan air 

tanah; 
 Recycling atau reused limbah cair; 
 Injeksi air tanah atau peningkatan 

kapasitas tanah sebagai daerah 
resapan; 

 Peningkatan kualitas sistem irigasi dan 
akuakultur. 

Membran merupakan teknologi yang 
dapat diaplikasikan untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas air baku dan dapat 
digunakan pada keseluruhan penyelesaian 
terhadap krisis air di atas. Berikut 
disampaikan contoh-contoh aplikasi 
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membran untuk penyediaan air sebagai 
solusi krisis. 
 
Desalinasi Air Laut 

Desalinasi, proses pengambilan air 
tawar dari air laut, merupakan solusi atraktif 
untuk penyelesaian krisis air di Indonesia. 
Hal ini didukung oleh luas perairan laut 
Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2 dan 
merupakan terbesar kedua di dunia.  

Langkah ini belum banyak direalisasikan 
untuk penanganan krisis air karena masih 
relatif mahalnya teknologi desalinasi 
konvensional yang mendasarkan pada 
proses termal seperti distilasi tahap jamak 
dan evaporasi hampa. Biaya operasi 
proses desalinasi konvensionl ini sangat 
sensitif terhadap harga bahan bakar minyak 
dunia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Skematik proses  
desalinasi air laut dan produksi  
garam industri secara simultan 

 
Desalinasi menggunakan membran 

menawarkan dua keuntungan sekaligus 
(Gambar 2). Penyediaan air tawar dari air 
laut menggunakan proses membran 
reverse osmosis (RO) telah terbukti 
sebagai proses yang jauh lebih murah 
dibandingkan dengan proses-proses 
konvensional. Hal ini karena proses ini tidak 
mendasarkan proses termal sehingga 
kebutuhan energi jauh lebih rendah. 
Keuntungan lain yang dapat diperoleh 
dengan proses ini adalah dapat 
dihasilkannya produk garam dengan 
kualitas tinggi. Rentetat proses RO 

merupakan larutan garam dengan kualitas 
dan konsentrasi tinggi sehingga 
membutuhkan energi yang lebih sedikit 
untuk diproses menjadi garam. 
Dihasilkannya produk samping garam ini 
merupakan daya tarik tersendiri karena 
sampai saat ini Indonesia masih melakukan 
impor garam dengan nilai mencapai leboh 
dari 1 triliun/tahunnya. Degan demikian, 
desalinasi menggunakan membran 
menerapkan konsep teknologi hijau karena 
dapat meminimalkan pengunaan energi 
dan tidak dihasilkan limbah. 
 
Pemanfaatan Air Limbah Sebagai 
Sumber Air Baku 

Sekalipun limbah, lebih dari 90% 
komponen limbah cair adalah air. Hal ini 
berarti, jika sebuah perusahaan 
menghasilkan limbah cair industri sebesar 
10 m3/jam potensi minimal air bersih yang 
dapat diambil dari limbah industri mencapai 
9 m3/jam. Sebuah fakta yang 
mengharuskan kita untuk dapat mengambil 
kembali (recovery) air bersih dari limbah 
cair. Membrane Researc Center (MeR-C) 
Undip telah melakukan banyak penelitian 
untuk recovery limbah cair industri. Pada 
tulisan ini akan diberikan contoh recovery 
air dari limbah cair industri kelapa sawit 
(palm oil mill effluent, POME).  

Efek samping sebagai produsen kelapa 
sawit terbesar pertama di dunia, Indonesia 
juga menghasilkan limbah cair industri 
kelapa sakit dalam jumlah yang sangat 
besar. Sebagai gambaran, setiap ton 
minyak yang diambil dari kelapa sawit 
membutuhkan 2,5 ton air untuk proses 
produksi. Sejak tahun 2008, Indonesia 
menghasilkan POME berkisar 50 juta ton 
per tahun. Di satu sisi, jumlah ini 
menunjukkan betapa tingginya jumlah 
limbah cair yang harus dibuang ke 
lingkungan. Di sisi lain, tingginya kuantitas 
limbah POME ini juga merupakan potensi 
yang luar biasa untuk digunakan sebagai 
sumber penghasil air bersih. 
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Limbah POME mempunyai kandungan 
COD dan BOD sangat tinggi, kandungan 
minyak 0,5-0,7 %, dan total padatan 
mencapai 5%dengan padatan tersuspensi 
berkisar 3%. Limbah ini biasanya diolah 
dengan menggunakan proses anaerobik 
fakultatif sehingga membutuhkan lahan 
yang sangat luas dan waktu pengolahan 
yang panjang (75-115 hari). Selain itu, 
mikroba yang digunakan juga memerlukan 
perawatan yang intensif karena sensitif 
terhadap pH dan temperatur. Selain itu, 
proses ini belum mampu menghasilkan 
produk pengolahan yang dapat direcycle 
kedalam proses produksi. 

Penggunaan tenologi membran (dengan 
kombinasi ultrafiltrasi dan RO) yang telah 
dikembangkan menunjukkan bahwa proses 
pengolahan dapat berjalan dengan efektif. 
Persen penyisihan minyak, padatan 
tersuspensi dan COD dapat mencapai lebih 
dari 98%. Yang lebih penting dari itu adalah  
lebih dari 80% air yang ada dalam limbah 
cari dapat direcovery dengan proses yang 
diusulkan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
teknologi membran dapat berperan sebagai 
teknologi hijau pada industri kelapa sawit 

karena mampu merecovery air dari limbah 
cair dan meminimalkan limbah yang 
dihasilkan. 
 
Penutup 

Untuk menyelesaikan permasalahan 
krisis air diperlukan suatu teknologi yang 
dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas 
air baku. Teknologi membran dapat 
menigkatkan kualitas air baku yang 
tercemar dan dapat menghasilkan air baku 
dari air laut maupun limbah cair. Lebih 
lanjut, penggunaan teknologi membran 
dapat mengurangi konsusmi energi, ruang 
dan meminimalkan limbah yang dihasilkan. 
Dua contoh yang diberikan telah 
membuktikan bahwa teknologi membran 
dapat secara efektif menerapkan prinsip-
prinsip teknologi hijau (green technology). 
 
Referensi 

[1] M.A. Abraham, N. Nguyen, “Green 
Engineering: Defining thePrinciples”—
Results from the Sandestin Conference 
Environ. Prog. 22(4) (2003) 233–236. 
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Plastik yang merupakan suatu polimer sintetik umumnya digunakan sebagai material                
pada bahan pengemas. Penggunaan polimer sintetik yang non-biodegradable                

menimbulkan efek negatif baik dalam hal kesehatan maupun lingkungan. Pemanfaatan 
material yang bersifat ramah lingkungan dan biodegradable merupakan salah satu solusi                

yang bijak dalam pengembangan material kemasan. Alternatif pemilihan material               
yang ramah lingkungan sudah cukup banyak, khususnya material yang bersifat    
biodegradable. Material biodegradable dapat berupa biopolimer yang terdapat                         

di alam seperti lipida, hidrokoloid maupun material yang disintesis dari bahan-bahan           
yang dapat diperbaharui.Selain itu, pengembangan material alternatif pengganti plastik      

dapat dilakukan agar biopolimer juga mampu berfungsi sebagai ‘smart packaging’.         
Namun demikian pemilihan material alternatif sebagai pengganti                                         

material berbahan dasar petrokimia juga harus diimbangi                                                                               
dengan konsep sustainability yang sesuai. 
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lastik merupakan polimer sintetik 
yang banyak digunakan dalam 
kehidupan manusia. Umumnya 

plastik dibuat dari polimer yang bersumber 
dari minyak bumi dan produksinya 
mencapai 200 juta ton/ tahun, namun pada 
akhirnya hanya menjadi sampah di 
ekosistem. Sekitar 30% dari total produksi 
plastik digunakan sebagai bahan 
pengemas makanan dan penggunaannya 
meningkat sekitar 12% per tahunnya (Shah 
et al., 2008). Jenis polimer yang banyak 
digunakan sebagai plastik pengemas 
adalah polietilen (PE), polipropilen (PP), 
polistiren (PS), polyvinil chlorida (PVC), 
poly(ethylene terepthalate) (PET), dan 
poliamida (PA). Tabel 1 menunjukkan jenis 
polimer dan aplikasinya sebagai kemasan. 

 
 
Tabel 1. Jenis Polimer dan Aplikasinya 

Jenis Material Sifat Aplikasi 
Polyvinylchlo-
ride (PVC) 

Kemampuan 
peregangan tinggi, 
mudah dibuat 
dalam bentuk 
lembaran, murah 

Clear 
plastic 
wrapper 

High Density 
Polyethylene 
(HDPE) 

Sifat mekanik dan 
ketahanan panas 
yang baik 

Botol susu, 
botol juice, 
botol 
minyak 

Low Density 
Polyethylene 
(LDPE) 

Kekuatan tarik 
tinggi, sifat 
penahan yang 
baik, harga murah 

Plastik 
pembung-
kus 

Poly(ethylene- 
terepthalate) 
(PET) 

Kuat tarik tinggi, 
transparan 

Botol soft 
drinks, air 
mineral, 
botol saus 

Polypropilene 
(PP) 

Kuat, mahal Alat makan 
(cangkir, 
mangkok), 
botol susu 
bayi 

Polystirene 
(PS) 

Kaku, tahan panas Tempat 
makan 
styrofoam 

 
 
Masing-masing jenis polimer sintetik 

mempunyai tingkat resiko yang ditimbulkan 
dan pengaruh terhadap kesehatan yang 
berbeda-beda. PVC mempunyai tingkat 
toksisitas dan resiko kebahayaan yang 

tertinggi. Pada tingkat yang lebih rendah 
dibandingkan dengan PVC adalah material 
PS diikuti dengan PET. Sedangkan PE dan 
PP merupakan material dengan tingkat 
toksisitas dan resiko kebahayaan paling 
rendah (Alvarez-Chavez et al., 2012). 

Seiring dengan berjalannya waktu, 
kestabilan dan masa pakai material plastik 
makin berkembang sehingga plastik 
mempunyai sifat ketahanan yang tinggi, 
tidak dapat direcycle secara total dan tahan 
terhadap degradasi oleh mikroba (bersifat 
non-biodegradable). Permasalahan yang 
ditimbulkan karena penggunaan plastik, 
baik dari segi konsumsi material berbahan 
dasar minyak bumi, sifat bahaya dan 
pengaruhnya terhadap kesehatan maupun 
jumlah sampah yang dihasilkan pada 
akhirnya membawa konsekwensi pada 
modifikasi pembuatan plastik agar bersifat 
biodegradable (biodegradable polymer) 
dengan menggunakan material alternatif 
yang lebih ramah lingkungan (bio-based 
plastic: biopolimers atau bio-komposit) 
sebagai pengganti plastik.  

  
Material Biopolimer 

Biopolimer (biodegradable polymer) 
dapat diklasifikasikan menjadi renewable 
resource-based, disintesis secara microbial 
atau disintesis dari petrokimia dan 
biopolimer blends (Gambar 1).  

Poly (lactic acid) PLA diperoleh dari 
depolimerisasi monomer asam laktat  yang 
berasal dari fermentasi dengan bahan baku 
gula, jagung, dll. Sedangkan plastik 
selulosik, soy-based plastic dan starch 
plastic menggunakan selulosa, protein 
kedelai dan pati. PHA merupakan polimer 
yang diperoleh secara alami dari fermentasi 
gula dan lipida oleh bakteri. Poliester alifatik 
diperoleh dari reaksi polikondensasi glikol 
dan asam dikarboksilat alifatik.  

 
 
 

 

P
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Biodegradasi Plastik 

Sifat biodegradable suatu polimer tidak 
hanya ditentukan dari sumber material 
namun juga struktur kima dan degradasi 
dalam lingkungan. Polimer biodegradable 
dapat didefinisikan sebagai polimer yang 
dapat mengalami induksi rantai secara 
mikrobial dan menghasilkan mineralisasi, 
fotodegradasi, oksidasi dan hidrolisis yang 
dapat mengubah polimer selama proses 
degradasinya. Selain itu, biodegradable 
juga dapat didefinisikan sebagai polimer 
yang dapat mengalami dekomposisi 
khususnya karena proses enzimatik dari 
mikroorganisme menjadi CO2, metana, 
komponen inorganik atau biomassa dalam 
waktu tertentu (Mohanty et al., 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Mekanisme Umum  
Biodegradasi Plastik dalam  

Kondisi Anaerob  (Shah et al., 2008) 
 
Dalam proses biodegradasi, enzim yang 

terdapat dalam mikroorganisme memecah 
polimer kompleks menjadi molekul rantai 
pendek yang cukup kecil untuk melewati 
membran semi permeabel dari 
mikroorganisme dan dapat digunakan untuk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sumber karbon dan energi. Proses 
biodegradasi dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungannya. Apabila tersedia O2 maka 
pemecahan polimer dilakukan oleh 
mikroorganisme aerobik menghasilkan 
CO2, H2O dan energi. Sebaliknya pada 
kondisi tidak ada O2, mikroorganisme 
anaerobik akan bekerja dan menghasilkan 
biomassa mikrobial CO2, CH4 dan H2O. 

 
Inovasi dan Sustainability Biopolimer 
Sebagai Kemasan 

Sampai saat ini, pati merupakan bahan 
dasar utama yang banyak digunakan 
sebagai material biopolimer. Selain itu, 
beberapa penelitian penggunaan bahan 
lain selain pati sebagai biopolimer untuk 
kemasan telah dilakukan (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Beberapa Biopolimer  
sebagai Material Kemasan 

Material Referensi 
Carboxymetyl cellulosa, 
casein 

Falguera et al., 2011 

Turunan casein, beeswax 
dan asam lemak 

Fabra et al., 2009 

Gelatin dengan gliserol, 
sorbitol dan glukosa 

Arvanitoyannis et al., 
1998 

Pektin Maftoonazad et al., 
2010 

Galaktomannan Cerquira et al., 2009 
Galaktomannan, kolagen, 
gliserol 

Lima et al., 2010 

Sodium alginat dan pektin 
cross-link dengan CaCl2 

Altenhofen et al., 
2009 

 
 
 

Gambar 1. 
Klasifikasi 
Biopolimer 
(Mohanty et 
al., 2002) 
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Aplikasi biopolimer sebagai pengemas 
makanan baru mencapai sekitar 5-10% dari 
total penggunaan plastik di Eropa 
(Siracussa et al., 2008). Pengembangan 
biopolimer sebagai pengganti plastik masih 
mengalami kendala terutama dalam sifat 
mekaniknya. Salah satu usaha yang dapat 
dilakukan agar biopolimer mampu bersaing 
dengan polimer sintetik adalah aplikasi 
biopolimer sebagai ‘smart packaging’, 
misalnya dengan penambahan suatu 
senyawa tertentu pada biopolimer yang 
bersifat anti-mikroba, anti jamur maupun 
edible packaging (Apendini dan Hotchkiss, 
2002). 

Dalam pemilihan material biopolimer 
sebagai pengganti plastik, prinsip 
sustainability juga merupakan salah satu 
parameter yang harus dipertimbangkan. 
Plastik berbahan dasar biopolimer (bio-
based plastic) bersifat lebih sustainable 
dibandingkan plastik berbahan petrokimia 
(Tabel 3). 

 
 

Tabel 3. Prinsip Sustainability  
Beberapa Bio-based Plastic 

Bioplastic Prinsip Sustainability 
Polihidroksialkanoat 
(PHAs) 

Sangat biodegradable 

Asam polilaktat (PLA) Energi yang digunakan   
30-50% lebih sedikit, 
menghasilkan CO2 50-
70% lebih rendah, dapat 
di-recycle, compostable 

Thermoplastic starch 
(TS) 

Memerlukan energi 23% 
lebih sedikit. Emisi CO2 
lebih rendah, 
biodegradable 

Selulosa dan lignin Degradable dan 
compostable 

Protein dari jagung 
dan protein kedelai 

Biodegradable dan 
compostable 

 

Dalam tinjauan sustainability, bio-based 
plastic harus mempunyai sifat-sifat: dapat 
diperbanyak tanpa melalui organisme 
termodifikasi secara genetika (GMOs), 
tanpa pestisida dan bahan kimia, tidak 
menggunakan nanomaterial yang belum 

diujicoba, selama prroduksi memenuhi 
faktor keselamatan dan lingkungan, tidak 
berpengaruh pada supplai bahan makanan, 
tidak menghasilkan emisi, penggunaan 
energi dan listrik yang efisien dan tidak 
menghasilkan produk samping yang 
beracun. Berdasarkan analisis kesehatan 
dan keselamatan, material PHA, PLA dan 
TS mempunyai nilai yang lebih baik 
dibandingkan dengan material lain. 
Beberapa hal yang menjadi bahan 
pertimbangan adalah tingkat kebahayaan 
yang rendah dan bersifat fully bio-based 
karena tidak mengandung komponen 
petrokimia. Sedangkan bila ditinjau dari 
analisis lingkungan maka pati, PHA, zein 
dan protein mempunyai nilai yang lebih 
tinggi dibandingkan material lainnya 
(Alvarez-Chavez etal., 2012). 

 
Kesimpulan 

Plastik yang merupakan polimer sintetis 
telah mulai digantikan dengan material-
material biopolimer yang mempunyai sifat 
biodegradable. Selain kemampuan 
biodegradasi, material yang dikembangkan 
juga harus memenuhi prinsip sustainability. 
Keterbatasan yang ada pada bio-based 
plastic dapat diatasi dengan 
pengembangan biopolimer sebagai smart 
packaging untuk memberi nilai lebih 
terhadap plastik sintetis.  
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engapa rumah kita mengkonsumsi energy 
listrik? alasan utamanya terkait kebutuhan 
aktifitas dalam rumah tinggal yang salah 

satunya adalah usaha mendapatkan kenyamanan 
beraktifitas di rumah, karena kondisi udara luar yang 
tidak bersahabat. Sebagai gambaran, dari hasil 
penelitian sebelumnya diketahui bahwa faktor-faktor 
penyebab timbunan panas dalam ruangan adalah 20% 
karena aktifitas penghuni dan alat elektronik sedangkan 
80%-nya karena pengaruh disain arsitektur bangunan 
tersebut (pengaruh model bangunan rumah). Kegagalan 
konsep penghematan listrik ada pada dua hal : perilaku 
penghuni (tingkat aktifitas dan perilaku konsumsi alat 
elektronik yang tidak tepat (ruang dan tempat) dan 
kegagalan perencana rumah tersebut (disain yang tak 
tanggap lingkungan). 
 
Lakukan Audit Energi Secara Mandiri 

Salah satu langkah untuk mengetahui berapa banyak 
konsumsi energy listrik di rumah tinggal kita adalah 
dengan mengaudit konsumsi listrik, sehingga kita bisa 
mengotimalkan sumber daya yang ada dan tidak 
melakukan memborosan yang tidak diperlukan. Langkah-
langkah audit energy dapat dilakukan sebagai berikut :

M

 
 

TRIK  
HEMAT LISTRIK  

PADA SKALA 
RUMAH TINGGAL 

 
Pengaruh  

Disain Arsitektur  
Rumah Tinggal  
Pada Konsumsi  
Energy Listrik 

 
 
 
 
 
 

Banyak kiat untuk mencapai 
efisiensi energy, mulai dari 

penggunaan perlatan rumah 
tangga berdaya listrik rendah 
hingga pada pembentukan 

pola hidup (life style). Tahukah 
anda bahwa pilihan disain 

rumah tinggal kita bisa 
mengakibatkan pemborosan 

pemakaian listrik hingga 
300%? Memfungsikan kembali 
element tritisan, bentuk atap 
dan finishing dinding rumah 
kita hingga menghadirkan 

tanaman dan element air di 
halaman kita ternyata sangat 

signifikan dalam tujuan ini. 
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 Pertama, mensiasati pemakaian seluruh 
kebutuhan perangkat listrik dalam 
rumah dengan daya tertentu, dalam 
pengertian bahwa bila kita mempunyai 
sejumlah daya listrik dalam jumlah 
tertentu (misal 450, 900, 1300 bahkan 
hingga 6600 Volt Ampere (VA), 
usahakan total kebutuhan konsumsi 
listrik dari seluruh perangkat elektronik 
di rumah kita jauh dibawahi daya 
tersebut. Koreksi otomatis pemakaian 
yang berlebihan akan ditandai seringnya 
meteran listrik akan mati dengan 
sendirinya.  

 Kedua, mengevaluasi pilihan  hingga 
durasi pemakaian perangkat listrik 
secara effisien tanpa mengesampingkan 
tingkat perolehan kenyamanan 
penghuni dalam melakukan aktifitas di 
dalam ruang dan waktu tertentu. 
Misalnnya jenis lampu yang berlabel 
hemat listrik, lemari es ataupun TV yang 
berdaya rendah, hindari pemakaian 
sanyo otomatis atau pemakaian AC 
yang PK-nya terlalu besar dibanding 
dengan luas ruangan. Sangat 
direkomendasikan, menggunakan AC 
berdaya  sntandart (tidak lebih dari 1 
PK) dan aturlah tata ruang anda. 
Karena tatanan perabot sangat 
mempengaruhi pemakaian energi AC. 

 
Disain Rumah Tinggal Mempengaruhi 
Konsumsi Energi Listrik ? 

Untuk memberi gambaran  sederhana 
pengaruh disain rumah terhadap konsumsi 
energy listrik, dapat kita simak pada grafik 
dibawah ini. Obyek pengamatan  diplih 3 
(tiga)  model rumah dengan kondisi disain 
arsitektur yang sangat berbeda.  

Model pertama, sebuah rumah yang 
dikategorikan kurang  tanggap terhadap 
faktor iklim setempat, dengan spesifikasi 
menggunakan atap datar (dak beton),  
dinding batu bata tanpa plesteran, model 
bukaan dinding tanpa tritisan, masih 
menggunakan lampu pijar 100 W, penghuni 

berkegiatan belajar, dimana suhu udara 
diluar 35°C dan suhu yang diharapkan 
25°C.  

Model kedua, sebuah rumah 
dikatagorikan tanggap terhadap faktor iklim 
setempat dengan menerapkan prinsip-
prinsip strategi penerangan dan 
pendinginan serta pemakaian material kulit 
bangunan sebagaimana dipaparkan diatas, 
model ini, berspesifikasi, atap berventilasi, 
dinding dilapis plester dan ditambah 
pelapisan cat terang, jendela berkonstruksi 
kayu dan terlindung dengan sempurna 
sehingga terbentuk daerah bayangan yang 
optimal/sinar matahari tidak masuk 
kedalam, penggunaan lampu dieffisienkan 
pada pemilihan lampu hemat energi 15 watt 
jenis flourence (tidak panas bila 
dibandingkan lampu pijar) dan kondisi luar 
serta tuntutannya dianggap sama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  
Grafik 
Komposisi 
Beban Panas 
Dari Ketiga 
Model 

 
 
Model ketiga, sebuah rumah 

dikatagorikan ramah terhadap lingkungan, 
dengan spesifikasi seperti model ke dua, 
hanya pada area ruang luar dihadirkan 
tanaman dan air sebagai pengisi ruang 
terbuka, dengan demikian suu ruang 
luarnya yang semula 35°C diasumsikan 
sudah turun menjadi 31°C. 
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Dari hasil pengukuran konsumsi 
pemakaian alat elektronik, pengukuran 
panas tubuh penghuni yang didasarkan 
jenis aktivitas serta panas udara luar 
bangunan yang diukur, didapatkan data 
sebagaimana pada tabel 1. Bila beban 
panas yang terakumulasi dari ke tiga 
sample tersebut di ‘netralkan’ dengan alat 
pendinginan udara ruangan (Air 
Conditioner), maka didapatkan komposisi 
beban kebutuhan AC-nya.  

 
Tabel Rekapitulasi Perhitungan Beban Panas  
dari Masing-Masing Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berapa besar tingkat effisiensi energi 
dari model rumah yang tak tanggap 
lingkungan hingga model yang 
menghadirkan elemet tanaman pada 
proses disain? 
a. Aspek pemakaian AC, dari perhitungan 

beban panas untuk sistem pendinginan 
ini, diperoleh penurunan dari konsumsi 
1,5 PK untuk beban panas sekitar 6 KW 
menjadi 1Pk bahkan 0,5 PK karena 
beban yang tersisa hanya sekitar 
100watt/1KW setelah dilakukan 
beberapa konfigurasi arsitekturalnya;  

b. Aspek konsumsi listrik berimbas pada 
biaya langganan listrik bulanan,  pada 
kasus ini diperoleh pengurangan 
sebesar 3.500 Watt untuk perubahan 
model 01 ke 02 (tingkat penekanan 
panas mencapai 70-%) dan didapat 
effisiensi sebesar 4.500W untuk 
perubahan model 01 ke model 03 
(tingkat penekanan beban panas bisa 
mencapai 80%); 

c. Kehadiran elemen tanaman dan air 
pada konfigurasi arsitektural 
menghasilkan perubahan beban panas 
dimana terdapat penurunan lagi beban 
panas sebesar 1000 watt (penekanan 
dengan panas sebesar 50%). 

Bagaimana dengan rumah tinggal yang 
kita tempati?  termasuk dalam katagori 
yang mana? Seberapa besar penghematan 
atau pemborosan yang terjadi? Perlukah 
kita melakukan efisiensi energi listrik dalam 
rumah kita. Beberapa pertanyaan akan 
muncul dan jawaban ada pada kita selaku 
penghuni rumah.  

 
5 (Lima) Macam Bagian Disain Rumah 
Yang Respon Hemat Energi 

Mencermati pengaruh element 
bangunan dan disain disain rumah tinggal 
kita, berikut ini beberapa 5 (lima) kiat 
langkah untuk menciptakan rumah tinggal 
kita ramah lingkungan dan rumah hemat 
energi : 
 Pertama, optimalkan kembali fungsi 

tritisan (elemen rumah kita berupa 
perpanjangan atap yang menjorok ke 
luar atau sun shading diatas jendela), 
kembalikan fungsi sebuah tritisan untuk 
suatu dinding atau penempatan jendela, 
bukan ber ‘style’ minimalis, dimana 
segala bentuk ‘diminimal’ kan sehingga 
ukuran /dimensinyapun di perkecil yang 
pada akhirnya tak berfungsi sebagai 
proteksi sinar matahari dan curah hujan. 
Hasil penelitian membuktikan setiap 
orientasi fasade bangunan 
memungkinkan penempatan dimensi 
tritisan yang berbeda-beda. Artinya tidak 
tepat bilamana satu disain digunakan 
dan diletakan seluruh keliling bangunan 
rumah kita; 

 Kedua, gunakan model penutup atap 
dengan ruang yang teraliri udara 
(bantalan atas yang berventilasi). 
Artinya sebaiknya di bawah atap tetap 
ada rongga ruangan, sebagaimana 

beban panas model 01  model 02 model 03
(watt) (watt) (watt)

panas manusia+peralatan 1240 1240 936
panas sinar matahari 3375 700 0
panas dinding 648 263 100
panas ventlasi 406 56 25

total beban 5669 2259 1061
kebutuhan AC 1,5PK 1PK 0,5PK
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ditemukan pada disain rumah ‘jadul’, 
karena udara yang mengalir ini akan 
menghapus penumpukan udara panas 
didalamnya; 

 Ketiga, untuk memperlambat transfer 
panas eksterior ke dalam, lapisi dinding 
rumah yang terkena pancaran sinar 
matahari langsung dengan elemen 
tanaman rambat dan konsep kolam 
seperti water fall atau water wall; 

 Keempat, pilih elemen finishing dinding 
luar kita yang tepat dengan model yang 
ter‘up date’. Misalnya pilihan batu batu 
alam palimanan lebih baik dari pada 
batu alam candi, pilihan cat terang lebih 
baik dari pada cat gelap, pilihan cat 
gelap lebih baik dari pada cat doft; 

 Kelima, memang rumah tinggal 
sebaiknya memilki halaman, agar 
pergantian udara dalam ruangan dapat 
terjadi secara alamiah. Untuk itu 
penempatan pohon peneduh dan water 
fountain pada ruang luar terbuka 
merupakan solusi yang bijak dari pada 
digunakan elemen hard cover 
(paving/lantai plesteran bahkan aspal). 
Hasil penelitian membuktikan bahwa 
kehadiran aspek-aspek tanaman 
maupun air dapat menurunkan suhu 
hingga 4°C. 

 
Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan dalam paparan 
diatas :  
 Pertama 

Penghematan energi listrik dalam skala 
rumah tinggal, tidak hanya pada aspek 
pilihan alat elektronik untuk aktivitas 
rumah tangga saja, tapi kesalahan 
disain rumah tinggal memiliki andil 80% 
beban panas yang harus di’netralisir’ 
oleh kebutuhan energi listrik. 
 

 Kedua 
Disain rumah tropis yang sudah ‘finish” 
(sudah terplester, terlindungi atap yang 
tepat) dilengkapi aspek kehadiran 

tanaman dan air ternyata lebih hemat 
60% dibanding rumah yang ‘minimalis’ 
(minim penerapan demensi dan 
penghilangan bagian fungsi tritisan), 
artinya Konfigurasi arsitektural rumah 
tinggal sangat signifikan terhadap 
penghematan energi listrik. 
 

 Ketiga 
Ada 5 (lima) trik aspek disain bagian 
rumah kita dalam mereduksi panas, 
yaitu Pilihan bentuk atap, tritisan, 
penyelesaian lapisan dinding dan 
pemanfaatan halaman rumah untuk 
menghadirkan pepohonan dan elemen 
air. Artinya kehadiran elemen tanaman 
yang terintregasi dalam rancangan 
masih memberi nilai tambah dalam 
mengurangi tingkat pemakaian beban 
listrik. 
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S E M A R A N G  
Pernah Menerapkan Konsep  
Kota Hijau di Era Awalnya 
 
 

Semarang Menjawab Isu Program 
Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 

Pada tahun 2011, Kementerian 
Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi 
Program Pengembangan Kota Hijau 
(P2KH). P2KH salah satunya fokus pada 
perwujudan ruang terbuka hijau 30 persen 
(implementasi dari UU 26/2007 tentang 
Penataan Ruang (UU PR) dengan rincian 
ruang terbuka hijau publik 20 persen dan 
ruang terbuka hijau privat 10 persen). Kota 
hijau sendiri dapat dikenali salah satunya 
dari delapan atribut, yakni ketersediaan 
ruang terbuka hijau. 

Sayangnya penambahan ruang terbuka 
kota kini tidak seiring dengan laju 
pemekaran kotanya. Bahkan kini telah 
terjadi pergeseran makna ruang terbuka 
skala kota. Pusat-pusat perbelanjaan 
modern marak dibangun dengan 
mengadopsi ruang terbuka skala kota ke 
dalam bangunan (mal, plasa, square, alun-
alun). Namun demikian konsep tersebut 
bisa dikatakan sebagai ruang komsumtif, 
jauh dari fungsi ruang terbuka itu sendiri 

sebagai ruang hijau, ruang publik yang 
memiliki sifat siapapun bisa masuk ke 
dalamnya. 

Bila merujuk pada program P2KH 
tersebut, sebagai penelitian lajutan dari 
disertasi penulis tentang ruang terbuka 
kota, maka kota Semarang pada periode 
awal (abad 14), era kolonial dan era 
Soekarno 1970-an telah memiliki konsep 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 
berkelanjutan di masing-masing era 
pemerintah tersebut RTH dalam skala kota. 
Dilemanya adalah dalam pemekaran kota 
kini di hampir semua kota di Jawa tidak 
diikuti oleh konsep tersebut bahkan di Kota 
Semarang. 

Semarang bisa dikatakan sebagai kota 
yang memiliki sistem ”ruang sejarah” RTH 
yang berkesinambungan. Alun-alun lama 
(tahun 1418), ruang ruang terbuka kota di 
Tugu Muda (1900), Taman Candi Baru 
(1930) dan Simpang Lima (1970), mewakili 
konsep pusat kota dalam pemekaran 
kotanya. Sayangnya fenomena sejarah 
kota tersebut belum digali sebagai 
pengetahuan baru guna melengkapi 
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Dosen Teknik Arsitektur  
Fakultas Teknik Undip 
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konsep RTH dalam konteks pemekaran 
kota.  

Bila dikaji tahapan perkembangan Kota 
Semarang di era awalnya memang unik 
karena memiliki peninggalan ruang terbuka 
kota hijau yang secara serial masih bisa 
dirunut perkembangannya. Dengan 
menggunakan perta dan gambar kuno yang 
digunakan tidak hanya sebagai data 
pelengkap teks, tetapi sebagai alat untuk 
menganalisa pola pikir kala itu, maka akan 
nampak tahapan perkembangan morfologi 
ruang terbuka kota hijau.  
 
Berbeda dengan Kota Jakarta         
dan Surabaya 

Semarang memiliki keunikan bila 
dibandingkan dengan kota besar lainnya di 
Pulau Jawa yang memiliki aspek 
kesejarahan yang sama yaitu Kota 
Surabaya, Jakarta dan Semarang. Ketiga 
kota tersebut sama-sama memiliki serajah 
kota yang dimulai dengan konsep 
perencanaan kota muslim (Candrasasmita, 
2000) dengan alun-alun sebagai ruang 
terbuka hijau kota. Bentuk kota tersebut 
telah tercatat dalam peta kuno dan berita 
perjalanan para pelaut asing di abad 13-15 
M. Hanya saja artefak pusat kota hijau/ 
konsep kota muslim di Kota Jakarta dan 
Surabaya tidak meninggalkan bekas.  

Sementara itu tahapan perkembangan 
ruang terbuka Kota Semarang, secara 
serial masih bisa dirunut 
perkembangannya. Bahkan kota ini masih 
memiliki keberlanjutan ruang terbuka kota 
hijau yang dirancang di era Soekarno 
(1970-an) (Rukayah, 2007). Pembukaan 
RTH kota yang baru tersebut mampu 
menjadikan sebagai pusat Kota Batu dalam 
pemekaran kota ke arah selatan (Pratiwo, 
2004). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peta Kota Jakarta 
Tahun 1610-an, 
masjid, pasar, alun-
alun di sebelah kiri 
Sungai Ciliwung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Peta Surabaya   
Tahun 1677, Keraton 
Surabaya, alun-alun, 
masjid di sisi barat 
Sungai Kalimas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peta Semarang 1695, 
kanjengan, alun-alun, 
masjid di sisi barat 
Kali Semarang 

 
 
Gambar  
Konsep alun-alun sebagai RTH pada Kota Jakarta, 
Surabaya dan Semarang di era awal (sumber: 
mmz colection, STD/Surabaya Tempoe Doeloe, 
Handinoto, 1999) 
 
 

Tradisi Ruang Terbuka Kota sebagai 
Awal Pengembangan Kawasan 

Tradisi ruang terbuka telah dikenal pada 
pembukaan struktur dasar perkotaan dan 
permukiman oleh nenek moyang bangsa 
kita. Di era Majapahit dikenal tentang 
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konsep alun-alun sebagai awal 
pembentukan pusat kota. Tradisi ini 
menerus hingga di era Mataram Islam awal 
(Keraton di Pajang, Plered, Kota Gede) 
hingga berlanjut di Keraton Surakarta dan 
Yogyakarta (Andrisijanti, 2000). Ruang 
terbuka kota sebagai awal pemekaran 
pusat kota diulangi ketika strusktur 
kompleks Mangkunegaran dibuat di bagian 
utara Keraton Solo. Begitupun di Paku 
Alaman yang diberikan sebagai lokasi 
tempat tinggal tanah lungguhan dengan 
sejumlah cacah di Yogyakarta (Jo Santoso, 
2008). Ruang terbuka sebagai pengikat 
himpunan-himpunan bangunan juga telah 
muncul dalam cara membangun 
permukiman. 
 

”Bila orang Nias akan dirikan desa, 
maka orang memulainya dengan 
membuat sebuah lapangan desa... 
yang mula-mula direncanakan adalah 
lapangan desa, lalu dipikirkan berapa 
jumlah penduduk desa yang akan 
didirikan itu.”                                   
(Marshal dalam Jo Santoso, 2008) 

 
Sebagai seorang arsitek dan tata kota, 

Presiden Soekarno membuat lapangan 
baru sebagai pengganti hilangnya alun-alun 
lama Semarang. Lapangan kota tersebut 
digagas untuk dapat menampung sejuta 
orang (Sadono, 1991). Kelak lapangan ini 
menjadi sebuah sentrum pusat kota yang 
baru. 
 
 
 
 
 
Perkembangan Ruang Terbuka          
di Kota Semarang 

Di awal sejarah pertumbuhan Semarang 
bisa digambarkan hanya sebuah dukuh 
kecil di tepi Kali Semarang dengan konsep 
tata yang lengkap dengan ruang terbuka 
kota, mirip tata kota-kota di sepanjang utara 

Pulau Jawa. Pada periode 1700 – 1906 
terjadi perpindahan kegiatan militer 
Belanda ke Semarang yang semula di 
Jepara (perjanjian Sunan Paku Bowono I 
tanggal 1 Oktober 1705). Terjadi kehidupan 
sosial baru di dekat pusat kota tradisional, 
seluas 31 hektar yang kini disebut sebagai 
Kota Lama.  

Padatnya Kota Lama menyebabkan 
adanya pengembangan kota ke arah Bulu 
dengan sentrum ruang terbuka Wilhelmina 
Plein (pada tahun 1930-an lapangan ini 
disatukan menjadi berbentuk bulat dan 
pada tahun 1953 dibangun Tugu Muda di 
tengahnya). Pada era ini bisa dikatakan 
Kota Lama Semarang telah tumbuh 
menjadi kota kecil yang lengkap.  

Kedatangan Karsten ke Semarang 
merencanakan pengembangan wilayah 
baru di daerah perbukitan Candi Baru 
(1916), yang telah dilengkapi jalur jalan 
dengan sentrum Lapangan Diponegoro. 
Hilangnya hamparan alun-alun lama 
menjadi gagasan Bung Karno untuk 
membuat struktur pusat kota baru sebagai 
tiruan pusat kota lama tepat di tengah Kota 
Semarang. 

Serial ruang terbuka kota hijau sebagai 
pengikat himpunan pemekaran kota tidak 
dilanjutkan di era Orde Baru, meskipun 
sejak Tahun 1976 Wilayah Semarang 
mengalami pemekaran hingga ke Mijen, 
Gunungpati, Tembalang, Genuk, Tugu dan 
reklamasi ke arah pantai utara. 

 
 
 
 
 
 

Ilustrasi 
J.Rach 1750, 
ruang terbuka 
alun-alun lama 
Kota 
Semarang 
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Ruang terbuka 
Semarang 
Wilhelmina 
Plein 1900-an 
 
 
 

 
 
 

Taman 
Diponegoro 
Candi Baru, 
1930-an 

 
 
 

Ruang terbuka 
kota yang baru 
tahun 1969 
Simpang Lima 

 
 
 
Gambar 
Serial Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang    
dari berbagai sumber 
 
 
Pengetahuan Baru Konsep RTH 
sebagai Ruang Sejarah Bersambung 

Pengetahuan tentang konsep RTH 
sebagai ruang sejarah bersambung di Kota 
Semarang diharapkan akan melengkapi 
pengetahuan tentang sistem ruang terbuka 
perkotaan dalam pemekaran kotanya. 
Diharapkan sistem ruang terbuka kota 
tersebut selain akan melengkapi kebutuhan 
prosentase ruang terbuka hijau kota 
sebesar 30 % juga melengkapi akan lokasi 
keberadaannya.  

Lokasi penempatan ruang terbuka kota 
berada pada lahan milik pemerintah, 
merupakan magnet yang saling tarik 
menarik pada sumbe jalan yang 
menghubungkan dengan ruang terbuka 

kota yang lama dan berfungsi sebagai 
ruang pengikat dari kawasan kota yang 
baru. Konsep tersebut sangat berguna 
untuk menambah aset lahan bagi 
pemerintah pada pemekaran kotanya. 
Dengan demikian tidak direkomendasikan 
bila pembukaan ruang terbuka kota hijau 
yang baru berada pada lahan milik individu 
atau kelompok masyarakat. Hal ini menjadi 
penting sebagai ladang pengetahuan untuk 
memperoleh pengetahuan tentang 
konsep/sistem dan model ruang terbuka 
kota hijau yang berkelanjutan dalam 
pemekaran  kotanya. 
 
 
 
 
 

Pola penempatan 
ruang terbuka kota 
hijau dan 
potensinya menjadi 
pusat kegiatan baru 

 
 
 
 
 
 
 

Skema 
penempatan RTH 
skala kota yang 
ideal 
 
 

  
 
 
Gambar  
Skema Perkembangan Pola RTH  
sebagai Ruang Sejarah Bersambung 
(sumber: analisa penulis, 2012) 
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Penelitian yang dilakukan oleh  Pemerintah, Lembaga, Swasta dan Perguruan Tinggi  
di negara-negara maju berkait dengan green technology, substansinya mengandung  

jaminan kualitas obyeknya (ISO) dan ‘lingkungan hijau’. Hal itu selaras  
dengan mengedepankan global warming issue dan Millenium Development Goals 

(MDG’s), yaitu point ketujuh: memastikan kelestarian lingkungan;  
dan  point kedelapan: mengembangkan kemitraan global. 

Perkembangannya kini dikaitkan dengan teknologi dan energi baru dan terbarukan  
yang berhubungan dengan lahan (resapan, bio-pori, bio-retensi, retarding basin,  

open space) sebagai green environment dan proses-produk aktifitas sebagai  
competitive advantage, quality assurance/control dimana dari sisi supply  
dikenal sebagai Millenium Corporate Challenge (MCC) yang merupakan  

upaya teknis  untuk memberikan stimuli kehadiran Low Impact Development (LID)   
sebagai kesuksesan proyek industry konstruksi. 
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Gambar 
Kerangka Pikir 
(Mind Mapping) 

 
 
 
 

Peran Perguruan Tinggi                  
dan Fakultas Teknik 

Perguruan tinggi pada umumnya 
dengan tugas pokok: “Tri Dharma 
Perguruan Tinggi” dimana pada Fakultas 
Teknik pada khususnya akan lebih spesifik 
apabila dikaitkan dengan sistem industri 
konstruksi. Pada abad ini sejalan dengan 
era globalisasi dimana sisi green menjadi 
dominan sangat diperlukan peran 
perguruan tinggi teknik yang lebih besar 
dalam kuantitas dan kualitas secara 
accountable and sustainable green 
building. 

Pada satu sisi, United State Green 
Building Council (USGBC) telah 
mencanangkan  green building criteria 
dimana keseluruhan isinya terkandung 
green technology sebagai central issues. 
Pada sisi yang lain, kondisi industri 
konstruksi di Indonesia terlebih berkait 
green technology baru pada tahap awal 
berjalan. Jadi diperlukan integrated system 

agar industry konstruksi memberi outcome-
benefit bagi institusi, masyarakat dan 
lingkungan. 

Adapun peran-fungsi Perguruan Tinggi 
dan Fakultas Teknik pada system green 
technology industry konstruksi, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
a) Green Policy  

Pembuatan green policy akan sangat 
tepat apabila Universitas dan Fakultas 
Teknik melakukan pendekatan kepada 
Pemerintah Pusat atau Daerah guna 
pembuatan berbagai kebijakan yang 
berkait dengan konsep green. Hal ini 
mencakup ruang lingkup pengaturan 
yang luas dan di awal sebelum konsep 
green technology berkembang.  
Penataan bidang ini akan  meliputi 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan ruang lingkup: manajemen; 
teknik; ekonomi; kesehatan; hukum dan 
politik sebagai landasan pembangunan. 
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b) Research and development; Technical 
assistance; Partnering/Alliance; 
Pengabdian masyarakat; Publications; 
Property right (HaKI); Evaluation.   
Petinggi Fakultas Teknik dapat 
melakukan networking pada industry 
hulu maupun industry hilir yang 
merupakan backward and forward 
linkage of technology. Hubungan para 
pihak dapat melalui Memorandum of 
Understanding atau contract dengan 
kontekstual sebagai partnering (long 
term collaboration) atau alliance (short 
term atau satu proyek selesai). 
Demikian pula dengan substansi diawali 
under licence technology sampai 
dengan advance technology. 
Kesemuanya terbuka peluang besar 
bagi dunia pendidikan tinggi dan 
Fakultas Teknik untuk melakukan 
kerjasama berdasar simbios mutualistik. 

Dalam lingkup penelitian dan 
pengembangan, laboratorium setiap 
jurusan di Fakultas Teknik seyogyanya 
mampu bekerja sama dengan Entitas 
Swasta, Instansi Pemerintah, Pemilik 
Proyek, Konsultan,  Kontraktor, Supplier/ 
Vendor, dan Investor.  

Penelitian dapat dilakukan pada lingkup 
penemuan baru (invention technology) atau 
pengembangan (innovation technology) 
pada raw material, equipments, manpower, 
transitional product, end product berkait 
proses dan produk sesuai green technology 
and sustainable development. 

Pada prinsipnya, Fakultas Teknik (FT) 
berkait dengan green technology mampu 
berinteraksi positip dengan  procurement 
(proses-produk barang & jasa), green 
activities, dan global warming. FT melalui 
green technology mampu berpartisipasi 
kedalam green activities dengan cara 
Quality Assurance (QA) dan berpartisipasi 
kedalam Low Impact Development (LID) 
dengan cara QA.  

Hubungan green activities dengan 
global warming mengundang FT 

berpartisipasi dengan cara QA dan Quality 
Control (QC). Hubungan LID dengan 
friendly environment mengundang FT 
berpartisipasi dengan cara QA dan QC. 
Hubungan green activities dengan LID 
berdasarkan aspek-aspek Total Quality 
Management (TQM=QA+QC) mengundang 
FT berpartner atau aliansi. Hubungan 
antara procurement - green activities - 
global warming terjadi pull factor bagi FT 
untuk berpartisipasi dalam TQM, QA dan 
QC. 

Apabila LID telah cukup teruji, memberi 
sinyal pembangunan tersebut merupakan 
sustainable development yang dalam 
ingrated  project berkait MDG’s; global 
warming; dan MCC berupa Eco-Friendly 
Technology. Apabila sisi etika profesi 
ditegakkan para pihak, maka sisi-sisi peran 
monitoring & evaluation (monev) 
merupakan peluang tersendiri yang sangat 
spesifik menghubungkan eco-friendly 
environment dengan International-national-
local regulations. Pada umumnya, 
kemampuan monev dan green policy 
dimiliki FT secara multi disiplin dan 
segenap kompetensinya. Dalam eco-
friendly environment terdapat metoda 
evaluasi khusus dikenal sebagai Eco 
Management Audit System (EMAS). 

EMAS kini belum banyak dikuasai oleh 
berbagai pihak di luar FT. Pada area ini 
terjadi penggunaan technology: standard, 
standardization, rationalization, cast in situ, 
cast in place, pre-fab/ cast–transportation–
assembling berkesinambungan dengan 
atau tanpa heavy equipments. Dari sudut 
pandang komponen teknologi dikenal 
aplikasi dari system building dan building 
system dengan komponen bangunan: open 
system dan closed system. Hal ini harus 
mampu ditarik FT agar terjadi partnering 
/alliance di dalam sustainable development. 

Dalam konteks ini diperlukan 
kemampuan khusus dari FT agar selalu 
sukses dengan mempertimbangkan Critical 
Success Factors (CSF) terutama dalam 
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penguasaan EMAS dan TQM  akan 
melahirkan tingkat keberhasilan yang tinggi 
dan cepat (quick yielding) dengan resiko 
(risk) dan biaya umum (overhead cost) 
yang kecil. Dari sinilah risk taker ada di 
pihak kedua sehingga framework 
agreement akan berlangsung lancar. Di 
dalam hal ini pula Best Alternative 
Technology Non Entailing Economic Cost 
(BATNEEC) merupakan ranah yang harus 
mampu ditumbuhkembangkan  dan 
dipertimbangkan FT untuk diaplikasikan 
dalam ranah kerjasama berjenjang dalam 
jangka panjang (bargaining aspects). 

Dalam eco-friendly environment inilah 
terdapat perpaduan teknologi energy baru 
dan terbarukan, redundant, reused, 
recycled. Jadi korelasi macam teknologi 
dapat diterapkan secara bersama-sama 
atau tersendiri terutama penggunaan 
teknologi yang telah teruji (provent 
technology) daripada teknologi baru (new 
technology) yang belum tentu mampu 
mengakomodasikan green technology.  

Kondisi ini mensyaratkan secara total 
bagi FT untuk menghubungkan dengan 
international – national – local regulations 
sebagai evaluasi yang berarti suatu 
peluang sebagai leader in partcipation. 
Disamping itu regulasi tersebut merupakan 
sisi refence bagi FT dalam hal-hal yang 
berkait dengan TQM, QA, dan QC. 

Ruang lingkup industry konstruksi 
mengungkap peran sentral equipment, 
manpower dan material kedalam proses 
konstruksi sebagai suatu TQM 
berkesinambungan sehingga tercapai 
diantaranya Best Alternative to a 
Negotiated Agreement (BATNA) bagi para 
pihak yang terlibat langsung dalam 
proyek.Hasilnya (outcome) sekaligus 
menguntungkan bagi FT untuk melakukan 
proses kerjasama berkesinambungan guna 
mencapai benefit untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, karena 
sisi-sisi technology transfer tidak sulit 

dilakukan melalui trust dan ethic yang 
dipegang teguh kedua belah pihak. 

Technical specification memegang 
peran penting melalui sisi trust dan ethic 
dalam proses konstruksi sejak awal design 
sehingga project life cycle tercapai umur 
teknis yang panjang beserta salvage value 
yang dicapai cukup tinggi nilainya sebagai 
pertimbangan mendasar dilakukannya 
sustainable development bahkan dengan 
green technology. Dalam hal ikhwal 
technical specification dikenal dua 
pendekatan, yaitu: performance based dan 
conformance based. Bila dipilih 
conformance based berarti supplier/ 
contractor telah maju dalam hal 
penguasaan material yang tepat dalam 
industry konstruksi dan semua resiko akibat 
darinya menjadi tanggung jawab supplier. 
Di sini berarti BATNEEC dan BATNA 
menjadi substansi yang harus dikuasai oleh 
FT sebagai nilai tambah (added value) 
dalam bargaining position bagi kerjasama 
berkesinambungan sesuai CSF dan TQM. 

Dalam system  industry konstruksi 
terdapat hal yang menentukan 
keberhasilannya yaitu Supply Chain 
Manajemen (SCM) sebagai all of logistic 
aspects sehingga variables keberhasilan 
proyek: cost, time, technical, zero accident, 
owner satisfaction mampu tercapai. Dalam 
bangunan kompleks (desain khusus, resiko 
tinggi, teknologi tinggi, peralatan khusus) 
sisi technical specification dan sisi SCM 
berkait erat akan melahirkan QC sebagai 
jargon yang dikenal pula sebagai brand 
image suatu korporasi. 

Pada area ini dikenal istilah small is 
beautiful but big is better sebagai hubungan 
erat teknologi dengan kultur masyarakat 
pada proyek skala kecil sampai besar 
secara tersendiri/ kombinasi.Dari sisi ini 
hanya FT yang telah memiliki budaya kerja 
masyarakat industry saja yang mampu 
sukses bekerja sama.Pada sisi pandangan 
kedepan kesemua aspek peran FT dapat 
menghasilkan publications dan property 
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right yang memberikan added value dan 
multiplier effect sehingga selalu sebagai 
leader in green technology on construction 
industry. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, 
kiranya dapat ditarik kesimpulan tentang 
hal-hal mendasar sebagai berikut: 
a) Peran Perguruan Tinggi dan FT dalam 

partnering atau alliance merupakan 
tantangan untuk menjadi peluang 
adalah prospektif. 

b) Perguruan Tinggi yang memiliki 
Fakultas Teknik apakah akan menjadi 
leader atau follower dalam system 
green technology industry konstruksi. 

c) Diperlukan konsistensi dan disiplin kerja 
yang tinggi dari organisasi dengan kultur 
masyarakat industry guna beraktifitas 
dalam green technology. 
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