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ABSTRACT
Intiland Tower is one of the office buildings in Surabaya that has been built with a tropical architectural ap-
proach. Tropical architecture with an emphasis on solving local climate problems will automatically save 
energy. Nevertheless, due to technological developments, energy savings still need to be improved espe-
cially in terms of environmental sustainability and green building. This study aims to identify the parameters 
of the Greenship Existing Building in tropical architecture building and analyze the potential parameters for 
green building rating. This research is qualitative in nature, with data collection through field observations 
for documentation and measurement, interviews with informants and users as well as literature studies. 
The analysis uses a descriptive analysis method based on Greenship Existing Building parameters which 
include Appropriate Site Development, Energy Efficiency & Conservation, Water Conservation, Material 
Resources and Cycle, Indoor Health and Comfort, Building Environment Management. The application of 
the concept of the Greenship Existing Building in Intiland Tower was mostly achieved in Energy Efficiency 
& Conservation, Indoor Health and Comfort, and Water Conservation. This is because the building has 
been built with a tropical concept that reduces the cooling load that enters the building and the creation of 
a comfortable microclimate for users with plants inside and around the building
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ABSTRAK
Intiland Tower merupakan salah satu bangunan perkantoran di Surabaya yang telah dibangun dengan pen-
dekatan arsitektur tropis. Arsitektur yang telah dirancang dengan penekanan pada pemecahan problematik 
iklim setempat dengan sendirinya akan hemat energi. Meskipun demikian, sejalan dengan perkembangan 
teknologi, penghematan energi masih bisa ditingkatkan terutama bila dikaitkan dengan keberlanjutan suatu 
lingkungan dan green building. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter Greenship Exist-
ing Building yang terdapat pada bangunan dengan pendekatan arsitektur tropis serta menganalisis potensi 
pencapaian rating green building. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengambilan data 
melalui observasi lapangan untuk dokumentasi dan pengukuran, wawancara dengan narasumber dan 
pengguna serta studi literatur. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan parameter 
Greenship Existing Building yang meliputi Tepat Guna Lahan, Efisiensi dan Konservasi Energi, Konservasi 
Air, Sumber Material dan Daur Ulang, Kesehatan dan Kenyamanan Pengguna, Manajemen Lingkungan 
Bangunan. Penerapan konsep Greenship Existing Building pada Intiland Tower banyak tercapai pada pa-
rameter Energy Efficiency & Conservation, Indoor Health and Comfort, dan Water Conservation. Hal ini 
dikarenakan bangunan sudah dibangun dengan konsep tropis yang yang mempertimbangkan cooling load 
yang masuk dalam bangunan serta penciptaan iklim mikro yang nyaman untuk pengguna dengan tanaman 
di dalam dan sekitar bangunan.

Kata Kunci: Arsitektur Tropis, Greenship Existing Building, Intiland Tower
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PENDAHULUAN
Peningkatan pembangunan fisik, perubahan lingkungan alami menjadi lingkungan binaan bila tidak 
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan ketersediaan sumber daya akan memicu 
penurunan kualitas lingkungan. Terutama, bangunan dan pekerjaan konstruksi memiliki peranan yang 
besar dalam penggunaan sumber daya dan polusi emisi (Vatalis et al., 2013). 

Isu ini menjadi salah satu topik yang mendasari munculnya konsep green building. Green build-
ing mampu mengurangi efek negative dari pembangunan lingkungan pada kesehatan manusia 
yang bertujuan untuk kehidupan yang berkelanjutan (Aliagha et al., 2013). Gedung perkantoran 
merupakan salah satu fungsi bangunan yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Konsep 
green building dapat diterapkan untuk menanggulangi dampak dari pemakaian energi yang cukup 
besar tersebut.

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang pertumbuhannya pesat. Dalam pemban-
gunan gedung-gedungnya, beberapa di antaranya sudah menerapkan konsep arsitektur yang tang-
gap dengan iklim tropis. Salah satu bangunan perkantoran di Surabaya yang sudah dibangun dengan 
pendekatan arsitektur tropis adalah Wisma Dharmala Sakti atau yang sekarang lebih dikenal sebagai 
Intiland Tower. Arsitektur yang dirancang dengan penekanan pada pemecahan problematik iklim se-
tempat dengan sendirinya akan hemat energi (Karyono, 2016). 

Meskipun demikian, sejalan dengan perkembangan teknologi, penghematan energi masih bisa dit-
ingkatkan lagi terutama dalam kaitannya dengan kesehatan dan kenyamanan pengguna dalam ban-
gunan. Bila dikaitkan dengan keberlanjutan suatu lingkungan dan green building, maka kajian tidak 
sebatas efisiensi energi saja tetapi juga menggunakan parameter lain yang telah ditetapkan oleh Green 
Building Council Indonesia (2018), yaitu tata guna lahan, konservasi air, konservasi air, sumber mate-
rial dan daur ulang, kesehatan dan kenyamanan pengguna serta manajemen lingkungan bangunan. 
Sistem rating yang digunakan untuk bangunan yang sudah terbangun adalah Greenship for Existing 
Building. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter Greenship Existing Building yang 
terdapat pada bangunan yang sudah dibangun dengan pendekatan arsitektur tropis serta menganalisis 
potensi pencapaian rating Greenship Existing Building.

TEORI
Arsitektur Tropis
Bangunan berfungsi sebagai alat memodifikasi iklim, problem yang muncul karena iklim tropis 
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terkait dengan ketidaknyamanan perlu diatasi atau dimodifikasi oleh bangunan untuk menjadi 
iklim di dalam bangunan yang nyaman bagi pengguna.Arsitektur tropis merupakan karya arsitek-
tur yang mengantisipasi problem yang ditimbulkan oleh iklim tropis seperti hujan deras, teriak 
matahari, suhu udara dan kelembapan tinggi (untuk tropis basah) ataupun kecepatan angin yang 
umumnya rendah. 

Pemahaman arsitektur tropis dari segi bentuk yang beratap lebar dan berteras menjadi tidak mut-
lak lagi. Arsitektur tropis dapat bercorak apa saja sepanjang bangunan tersebut dapat mengubah 
kondisi iklim tropis yang tidak nyaman menjadi kondisi yang nyaman bagi pengguna yang ada di 
dalamnya (Karyono, 2009).

Green Building
Green Building adalah bangunan yang dimana sejak mulai dalam tahap perencanaan, pembangu-
nan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya memperlihatkan aspek-aspek dalam 
melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kuali-
tas udara di ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berpegang pada 
kaidah pembangunan yang berkesinambungan (GBCI, 2010).

Suatu bangunan disebut green building bila sudah dinilai berdasarkan proses evaluasi ser-
tikasi bangunan hijau. Tolok ukur penilaian yang digunakan disebut rating system, penilaian 
dari setiap tolok ukur menghasilkan poin yang dapat dijumlahkan untuk mengetahui peringkat 
bangunan hijau. 

Menurut Green Building Council Indonesia (2018) saat ini di Indonesia telah dikeluarkan 5 jenis 
Greenship, yaitu Greenship New Building, Greenship Existing Building, Greenship Interior Space, 
Greenship Homes, dan Greenship Neighbourhood. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut 
tentang Greenship Existing Building.

Greenship for Existing Building (Gedung terbangun) adalah sistem rating untuk sertifikasi bangunan 
yang telah beroperasi minimal satu tahun setelah gedung selesai dibangun dengan peruntukan gedung 
sebagai perkantoran, pertokoan, apartemen, hotel atau rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. 
Kompleksnya variabel yang harus dipertimbangkan dalam Greenship Existing Building (2010) banyak 
terkait dengan manajemen operasional dan pemeliharaan gedung. Perangkat penilaian Greenship Ex-
isting Building versi 1.1 dapat dijelaskan melalui tabel 1.
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Greenship Existing Building Versi 1.1.

Sumber: Greenship Existing Building Versi 1.1, 2016
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METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengambilan data melalui observasi lapangan 
untuk dokumentasi dan pengukuran, wawancara dengan narasumber dan pengguna serta studi litera-
tur. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan parameter green building khususnya 
kategori Greenship Existing Building (GBCI, 2016) yang meliputi:
1.  Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development)
2.  Efiseinsi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency & Conservation)
3.  Konservasi Air (Water Conservation)
4.  Sumber Material dan Daur Ulang (Material Resource and Cycle)
5.  Kesehatan dan Kenyamanan Pengguna (Indoor Health and Comfort)
6.  Manajemen Lingkungan Bangunan (Building Environment Management)
Dari hasil observasi, kemudian dijelaskan penerapan konsep Greenship Existing Building yang ditemu-
kan pada bangunan arsitektur tropis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Arsitektur Tropis pada Bangunan Intiland Tower, Surabaya
Intiland Tower dibangun pada April 1996, dirancang oleh Paul Rudolph dengan prinsip dasar working 
with climate, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi iklim dan lingkungan sekitar ke dalam 
bentuk serta operasional bangunan.

Gambar 1. Intiland Tower, Surabaya
Sumber: www.archdaily.com, 2017

Paul Rudolph terinspirasi dari bentuk atap Indonesia yang memiliki overstek untuk merespons iklim tro-
pis sehingga gedung tidak mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung. Penggunaan teras 
dan overhang pada gedung dengan kemiringan 64’ dan aluminium spandril untuk mereduksi panas 
yang masuk pada ruang dalam tanpa menangkis cahaya.



6 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Bangunan ini dirancang dengan void di tengah gedung yang cukup besar supaya aliran udara yang 
sejuk dapat masuk ke dalam koridor bangunan. Tanaman rambat hijau pada beberapa area juga mem-
perbaiki kualitas udara yang ada pada bangunan.

Parameter Greenship Existing Building pada Intiland Tower
Penerapan Greenship Existing Building pada bangunan dengan pendekatan arsitektur tropis akan 
dibahas pada masing-masing parameter:
1. Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development)
Untuk memenuhi kriteria prasyarat ASD diperlukan adanya surat pernyataan yang memuat komitmen 
manajemen puncak mengenai pemeliharaan eksterior bangunan, manajemen hama terpadu/integrated 
pest management,dan gulma serta manajemen habitat sekitar tapak dengan menggunakan bahan-
bahan tidak beracun. Parameter ASD yang terpenuhi adalah ASD-1, tentang Community Accessibility 
dimana terdapat minimal 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 500 m dari 
tapak. Bangunan Intiland Tower sendiri berada di Jalan Panglima Sudirman yang merupakan pusat kota 
Surabaya sehingga di sekeliling bangunan banyak ditemui area perkantoran dan komersial lainnya, Be-
berapa fasilitas umum di sekitar tapak antara lain (1) Pasar Keputran Utara Surabaya (300 m), (2)Bank BNI 
Gubeng (350 m), (3) Foodcourt Urip Sumoharjo (280 m), (4)Taman Keputran (300 m), (5) Apotek K24 (78 m). 
Jarak pencapaian yang disebutkan adalah jarak pencapaian dengan berjalan kaki, hal ini bertujuan untuk 
mendukung aktivitas berjalan kaki untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Gambar  2. Aluminium Spandril pada Fasad
Sumber: www.archdaily.com, 2017
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2. Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency & Conservation)
Terkait dengan parameter EEC-P1, sebagai prasyarat perlu ada surat pernyataan yang memuat 
komitmen dari manajemen puncak yang mencakup adanya prosedur (SOP) yang mencakup tentang 
monitoring,target penghematan dan action plan berjangka waktu tertentu oleh tim energi dan adanya 
kampanye dalam rangka mendorong penghematan energi dengan pemasangan kampanye secara 
permanen di setiap lantai.

Bila dikaitkan dengan EEC-P2, bangunan Intiland Tower telah memperlihatkan adanya penghematan 
energi 5 % atau lebih, antara konsumsi energi rata-rata 1 tahun terkahir dengan konsumsi energi rata-
rata 1 tahun sebelumnya. Perlu perhitungan lebih lanjut, terkait penghematan yang telah dilakukan. Si-
nar matahari yang masuk ke dalam ruang Intiland Tower Surabaya dipilah oleh celah kanopi alumunium 
spandrill, fungsi dari pemilahan level sinar matahari ini adalah untuk mengurangi sinar infra merah ma-
tahari yang membawa daya panas masuk ke dalam ruang. Intiland Tower Surabaya memiliku bentuk 
arsitektur yang terlihat asimetris dan mengikuti pergerakan cahaya matahari supaya cahaya alami yang 
masuk ke dalam ruang optimal. Penggunaan bentuk miring ini dimanfaatkan sebagai teras untuk tran-
sisi supaya kalor matahari yang berhasil masuk ke dalam ruang dapat tereduksi. Pengurangan energi 
kalor dari sinar infra merah yang masuk ke dalam ruangan menyebabkan cooling load dapat ditekan, 

Gambar  3.Aksesibilitas pada Intiland Tower
  Sumber: google earth, 2020
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walaupun sebagai konsekuensinya mengurangi intensitas cahaya terang yang masuk ke dalam ruang, 
Jendela pada Intiland Tower Surabaya menjadi penghubung antara ruang dalam dengan lingkungan 
luar, material kaca jendela yang digunakan adalah Panasap Grey dengan tebal 6 mm dan rangka 
aluminium. Jenis Panasap grey ini memilik karakteristik pemantulan cahaya sebesar 5%, penghantar 
cahaya sebesar 27%, pemantulan energi kalor sebesar 6%, penghantar kalor sebesar 54%, menyerap 
kalor sebesar 54%, dan penghantar sinar UV sebesar 37%. (www.amfg.co.id, 2020). Berdasarkan 
sumber Indonesia Design, intensitas radiasi panas dari sinar infra merah yang berhasil masuk ke dalam 
ruang setelah melalui kanopi alluminium spandril adalah 20% dari total intensitas radiasi panas infra 
merah. Alluminium spandril selain berfungsi sebagai perangkap angin, juga sebagai pemilah sinar ma-
tahari yang dapat mengurangi beban panas di dalam ruangan dan dapat menghemat biaya

Gambar  4. Pemilahan Sinar Matahari oleh Alluminium Spandrill
 Sumber: Indonesia Design dan Dokumentasi Pribadi, 2019

3.  Konservasi Air (Water Conservation)
Untuk prasyarat WAC, perlu ada surat pernyataan yang memuat komitmen dari manajemen puncak 
yang mencakup adanya prosedur (SOP) yang mencakup tentang monitoring, target penghematan dan 
action plan berjangka waktu tertentu oleh tim konservasi air. Intiland Tower telah menerapkan konsep 
WAC 5, Recycled Water. Konservasi air pada Intiland Tower dilakukan dengan penampungan air hujan 
dalam rain water tank yang dimanfaatkan untuk pendinginan cooling tower. Pada Intiland Tower ter-
dapat pengolahan grey water yang dimanfaatkan untuk penyiraman closet dan irigasi area landscape 
yang ada di dalam dan di luar gedung menggunakan pengolahan grey water yang didistribusikan per 
lantai melalui keran, hal ini sejalan dengan penerapan WAC 5-1B, 100% Kebutuhan irigasi tidak ber-
sumber dari sumber air primer (PDAM dan air tanah) dan WAC 5-2, Menggunakan air daur ulang den-
gan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan flushing WC, sesuai dengan standar WHO untuk medium 
contact (< 100 Fecal Coliform /100 ml).
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4. Sumber Material dan Daur Ulang (Material Resource and Cycle)
Untuk MRC, terdapat 3 prasyarat terkait penggunaan bahan refrigeran non-CFC dan bahan pemadam 
kebakaran yang memiliki nilai Ozone Depleting Potential kecil, kebijakan manajemen puncak yang 
memprioritaskan pembelanjaan semua material ramah lingkungan, dan komitmen manajemen puncak 
yang mengatur pengelolaan sampah. 

Gedung intiland Tower sudah menerapkan salah satu konsep MRC 2, Material Purchasing Practice 
yaitu 100 % plafond atau partisi tidak menggunakan gypsum sehingga bebas asbestos serta pengu-
naan lampu yang bebas merkuri yaitu lampu downlight dari Philips 18 W dan lampu TL Panjang 40 
W x 3. Sementara detail material lainnya belum memenuhi persyaratan dan dapat dijelaskan sebagai 
berikut,  lantai pada ruang dalam kantor Intiland Tower menggunakan material granit polished, furniture 
yang digunakan pada area Intiland Tower adalah kayu kamper dengan finishing politur untuk meja 
receptionis, sementara untuk meja kerja menggunakan multipleks yang dilapisi HPL. Filling cabinet 
terbuat dari bahan aluminium warna warni. Kursi staff terbuat dari fiber dan spons dan penggunaan 
vertical blind dari bahan polyester semi transparan sehingga cahaya matahari masih dapat masuk ke 
dalam ruangan.

Gambar 5. Tanaman pada Teras dan Fasad Intiland Tower
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019



10 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

5. Kesehatan dan Kenyamanan Pengguna (Indoor Health and Comfort)
IHC Prasyarat berupa adanya kampanye dilarang merokok telah dilakukan dengan peraturan teknis 
bagi semua pengguna ruang kantor, baik untuk kantor manajemen Gedung Intiland Tower maupun 
untuk ruang lain yang disewa oleh tenant supaya kualitas udara selalu terjaga. IHC 5 terkait thermal 
comfort terpenuhi dengan dengan suhu ruangan rata-rata sekitar 25’ C dengan kelembapan relative 
60%  dengan penggunaan AC ceiling cassete. Intiland Tower memiliki pengaturan ruang yang sudah 
menerapkan konsep “healthy building” dengan menghadirkan penerapan unsur pencahayaan alami 
dan teras pada setiap ruang. Sirkulasi koridor digunakan sebagai sirkulasi para pengguna dari ruangan 
kantor yang menghubungkan lobby lift ke ruang-ruang tenant yang menghadap timur dan barat.

Terkait dengan IHC 6 untuk visual comfort, belum terpenuhi karena terdapat beberapa area yang ting-
kat pencahayaan (iluminasi) kurang dari standar yang diminta sesuai SNI 03-6197-2000 tentang Kon-
servasi Energi pada Sistem Pencahayaan yaitu 350 lux. Area kerja yang kurang mendapatkan perole-
han cahaya alami dengan baik disebakan karena distribusi cahaya yang terhalang oleh struktur kolom 
maupun furniture yang diletakkan di depan jendela.

Gambar 6. Interior Intiland Tower
 Sumber: www.intilandcom, 2020
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Gambar 8. Koridor penghubung dengan tenant
  Sumber: www.Intilandtower.com

Gambar 7. Lantai 6 Intiland Tower dengan akses pencahayaan alami dan teras
  Sumber : www.Intilandtower.com

Tabel 2. Tingkat Pencahayaan sesuai SNI.

Sumber : SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan
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6. Manajemen Lingkungan Bangunan (Building Environment Management)
Untuk BEM Prasyarat, adanya rencana operation and maintenance yang mendukung sasaran penca-
paian rating, dititikberatkan pada: sistem mekanikal dan elektrikal, sistem plambing dan kualitas air, 
pemeliharaan eksterior & interior, purchasing dan pengelolaan sampah. Terkait BEM, belum ada pelak- 
sanaan konsep manajemen bangunan yang mendukung Greenship. Pada kondisi eksisting, sistem 
maintenance yang diterapkan oleh manajemen Gedung Intiland Tower terkait sistem pencahayaan, 
baik alami maupun buatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Maintenance arsitektur berupa pembersihan kaca jendela dari kotoran secara rutin seminggu sekali
Maintenance interior berupa pembersihan armatur lampu secara rutin seminggu sekali untuk pendistri-
busian cahaya yang baik.

KESIMPULAN
Penerapan konsep arsitektur tropis bila dikaitkan dengan parameter dari Greenship Existing Building 
banyak tercapai pada parameter Energy Efficiency & Conservation, Indoor Health and Comfort, dan 
Water Conservation. Pertimbangan parameter EEC, IHC dan WAC banyak ditemukan di Initiland Tower 
karena bangunan sudah dibangun dengan konsep tropis yang yang mempertimbangkan cooling load 
yang masuk dalam bangunan serta penciptaan iklim mikro yang nyaman untuk pengguna dengan 
tanaman di dalam dan sekitar bangunan. Bila target dari assesmen untuk mendapatkan rating khusus 
dari Greenship Existing Building perlu dibuat prosedur oleh manajemen bangunan terkait operasional 
dan maintenance bangunan yang menjadi kriteria prasyarat di semua parameter Greenship Existing 
Building. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penghitungan salah satu parameter secara spesifik 
untuk mencapai rating tertentu dari Greenship Existing Building.
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