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ABSTRACT
Building as one of the causes of global warming should be designed by considering sustainability issues. 
Especially office buildings, as one of the supporting facilities for economic sustainability, office buildings 
need to be designed with strategies to achieve green buildings. This study aims to find a sustainability 
design strategy for office buildings in Surabaya. The method adopted through field observations in the 
case study building is Spazio building in Surabaya, interviews with building managers, then comparing the 
design and effort of the Spazio building according to the criteria of the Greenship rating tools for existing 
building. From the case study, several strategies were obtained to achieve green building design in the of-
fice building while considering the needs and comfort of the user and the operational costs of the building, 
namely determining the location of an affordable site With public facilities, providing bicycle parking area 
and green area, optimizing lighting and natural memorizing, utilizing renewable energy sources, efficiency 
of clean water use, and using environmentally friendly materials.
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ABSTRAK 
Bangunan sebagai salah satu penyebab pemanasan global semestinya dapat didesain dengan mem-
pertimbangkan isu keberlanjutan. Terutama bangunan kantor, sebagai salah satu fasilitas pendukung 
keberlanjutan dari segi ekonomi, bangunan kantor perlu didesain dengan strategi untuk mencapai bangu-
nan hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi desain keberlanjutan untuk bangunan kantor di 
Surabaya. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini.ditempuh melalui observasi lapangan pada bangunan 
Spazio di Surabaya, wawancara dengan pengelola bangunan, kemudian membandingkan desain dan 
usaha yang dilakukan bangunan Spazio sesuai dengan kriteria dari Greenship rating tools untuk existing 
building. Dari studi kasus tersebut diperoleh beberapa strategi untuk mencapai desain green building pada 
bangunan kantor dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan pengguna dan biaya ope-
rasional bangunan, yaitu menentukan lokasi tapak yang terjangkau dengan fasilitas umum, menyediakan 
area parkir sepeda dan area hijau, mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami, memanfaatkan 
sumber energi terbarukan, efisiensi penggunaan air bersih, dan menggunakan material ramah lingkungan.

Kata Kunci: Bangunan Hijau, Desain Berkelanjutan, Greenship, Kantor
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PENDAHULUAN
Setengah dari penduduk bumi (3,5 miliar orang) saat ini tinggal di perkotaan. Diperkirakan sebelum 
tahun 2055, sebanyak 75% penduduk tinggal di area perkotaan. Area kota sebenarnya hanya meli-
puti 2% dari luas bumi, tetapi bertanggung jawab atas lebih dari 70%, baik konsumsi energi maupun 
emisi karbon (Robertson, 2012). Jika dihubungkan dengan prinsip keberlanjutan yang terdiri dari 3 pilar 
utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan (Alhaddi, 2015), di kota-kota Indonesia, sistem sosial dan 
ekonomi telah berjalan secara organik oleh warga kota. Sebaliknya sistem alam atau lingkungan justru 
sering menjadi korban bagi berkembangnya kedua sistem yang lain. Itu sebabnya kehadiran alam di 
kota harus diperjuangkan agar ketiga pilar keberlanjutan ini dapat berputar dengan adil.

Bangunan sebagai salah satu kontributor penyebab pemanasan global harusnya memiliki peran yang 
signifikan dalam mengurangi dampak pemanasan global. Maka dari itu, perlu ada inisiatif untuk men-
ciptakan bangunan hijau demi terwujudnya desain berkelanjutan.Bangunan hijau di kawasan perko-
taan, selain menyumbang lanskap kota, juga akan memberikan manfaat ekologi yang signifikan.

Sektor perekonomian di perkotaan didukung oleh infrastruktur berupa perkantoran, terutama di 
Surabaya, salah satu kota besar di Indonesia yang sedang berkembang dari segi perekonomian 
masyarakatnya. Banyaknya fasilitas perkantoran di kota berbanding lurus dengan banyaknya kebutu-
han energi terutama untuk operasional kantor sehingga membutuhkan efisiensi energi di kantor, demi 
penggunaan energi yang lebih optimal dan akan berdampak pula pada penghematan biaya opera-
sional. Selain efisiensi energi, demi mendukung keberlanjutan dari segi ekonomi, desain perkantoran 
diarahkan pada bangunan hijau juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas 
hidup penggunanya.

Salah satu contoh bangunan kantor yang dapat diambil sebagai contoh inisiatif untuk menciptakan 
bangunan hijau adalah gedung Spazio di Surabaya. Spazio merupakan bangunan 9 lantai yang terdiri 
dari: ground floor yang disewakan untuk untuk tenant food and beverage serta retail, lantai 2-7 untuk 
area kantor yang disewakan, lantai 8 untuk kantor bagi operasional perusahaan Intiland, dan lantai 
basement untuk area parkir dan servis. 

Luas bangunan Spazio 38.000 m2 dari luas lahan 8.087 m2. Bangunan Spazio didesain oleh arsitek 
dari PTI Architect dan desain interiornya oleh tim Research and Development Intiland. Meskipun belum 
tersertifikasi sebagai bangunan hijau, namun hingga saat ini, Spazio telah menerapkan prinsip desain 
bangunan hijau.
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Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan bangunan Spazio untuk 
menuju green building. Melalui upaya ini, diharapkan bangunan-bangunan lain terutama bangunan 
kantor di Surabaya dapat mengambil strategi desain green building dalam menunjang penggunaan 
energi dengan lebih optimal.

RUMUSAN MASALAH
Strategi desain apa yang bisa dilakukan bangunan kantor untuk menerapkan green building sesuai 
dengan kebutuhan operasional?

LANDASAN TEORI
Greenship merupakan sistem rating yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi non profit bernama 
Green Building Council Indonesia (GBCI). Sistem ini dipersiapkan dan disusun oleh GBCI dengan 
mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan standart yang berlaku di Indonesia. 
Greenship disusun dengan melibatkan para pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya, seperti 
arsitek, industri bangunan, teknisi mekanikal elektrikal, desainer interior, arsitek lansekap dan lainnya.
Greenship terdiri dari 6 kategori penilaian, yaitu

1.  Tepat Guna Lahan - Appropriate Site Development (ASD)
2.  Efisiensi dan Konservasi Energi - Energy Efficiency and Conservation (EEC)
3.  Konservasi Air - Water Conservation (WAC)
4.  Sumber dan Siklus Material - Material Resources and Cycle (MRC)
5.  Kualitas Udara dan Kenyamanan Udara dalam Ruang - Indoor Air Health and Comfort (IHC)
6.  Manajemen Lingkungan Bangunan - Building and Enviroment Management (BEM)

Gambar 1. Façade bangunan Spazio
Sumber: https://www.spazio.co.id/profile/ (14 Februari 2020)
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Masing-masing kategori terdiri atas beberapa kriteria yang mengandung poin nilai (credit point) dengan 
muatan tertentu dan akan diolah untuk menentukan penilaian.

METODE
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan beberapa tahapan penelitian yang 
dilakukan, yaitu observasi lapangan pada bangunan yang menjadi studi kasus dan wawancara 
dengan pengelola bangunan kemudian membandingkan dengan Greenship rating tools untuk ex-
isting building. Dari contoh bangunan yang sudah menerapkan upaya green building ini akan 
didapatkan rekomendasi strategi desain untuk mengoptimalkan green building pada bangunan 
kantor di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan konsep desain green building dalam bangunan Spazio dapat dilihat pada banyaknya 
area terbuka (open space) di area bangunan, penggunaan lampu LED pada setiap titik pen-
cahayaan, banyaknya jendela dan bukaan untuk meminimalkan penggunaan pencahayaan dan 
penghawaan buatan.

Desain green building yang telah diterapkan pada bangunan Spazio berdasarkan kategori Greenship 
rating tools yaitu sebagai berikut.
1.  Appropriate Site Development (ASD)

a.  Berdasarkan lokasi tapak bangunan dikaitkan dengan keberadaan fasilitas umum dan sa-
rana-prasarana kota, bangunan ini berada di tepi jalan utama yang dilewati transportasi 
umum (Suroboyo Bus), di dekatnya terdapat bus stop dan pengunjung dapat turun di depan 
Spazio

b.  Pada area plaza di bagian depan bangunan di ground floor disediakan area parkir sepeda dan 
tempat penyimpanan khusus untuk sepeda, tepatnya ada di depan escalator menuju lantai di 
atasnya sehingga lokasinya sangat strategis. Disediakannya area parkir sepeda ini memung-
kinkan para eksekutif muda mengunakan fasilitas ini, sehingga tidak perlu menggunakan mobil 
pribadi untuk menuju ke Spazio.

c.  Tersedia area hijau sebesar 60% luas lahan. Area hijau yang terdapat pada area teras dan 
plaza di area kantor, hardscape dengan material batu. Area hijau ini biasa dimanfaatkan 
para pegawai kantor untuk beristirahat, berbincang, atau makan siang. Area hijau dan plaza 
pada lantai dasar juga dimanfaatkan sebagai area makan bagi pengunjung tenant food and 
beverage.
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2. Energy Efficiency and Conservation (EEC)
a.  Penggunaan pencahayaan alami yang berasal dari banyak jendela, menggunakan kaca agar penca-

hayaan alami lebih optimal. Kaca yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu kaca biasa dengan tebal 
8 mm di area koridor luar agar panas matahari tidak diteruskan ke dalam bangunan, ruang-ruang di 
sisi yang lebih dalam menggunakan tempered glass dengan maksimal ketertutupan 40%.

Gambar 2. Penggunaan pencahayaan alami pada ruang-ruang kantor di Spazio
Sumber: https://www.instagram.com/spaziosby/ (26 Februari 2020)

Gambar 3. Penggunaan kaca pada bangunan Spazio
Sumber: Rahadiyanti, 2019

 Pengoptimalan pencahayaan alami ini selain sebagai upaya penghematan energi bangunan, 
juga dapat meningkatkan produktivitas kerja para pengguna bangunan.

Gambar 4. Penggunaan pencahayaan alami pada ruang-ruang kantor di Spazio
Sumber: Rahadiyanti, 2019 (kiri) dan https://www.instagram.com/spaziosby/ (26 Februari 2020) (tengah dan kanan)
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b.  Pengoptimalan pencahayaan dan penghawaan alami juga diterapkan pada setiap area koridor di 
bangunan ini tidak menggunakan air conditioner.

Gamba 5. Koridor tanpa penghawaan buatan
Sumber: Rahadiyanti, 2019

c.  Sistem air conditioner (AC) yang digunakan terkait penghematan energi untukbeban pendingi-
nan bangunan yaitu AC split, yang masing-masing unitnya ditempatkan pada setiap tenant. Hal 
ini bertujuan agar AC dapat diatur pengoperasiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing 
tenant.

 Upaya untuk memanfaatkan ketersediaan sumber daya energi terbarukan pada bangunan (re-
newable energy) diterapkan pada penggunaan solar cell di area parkir sebagai sumber energi 
untuk pencahayaan buatan.

d.  Terdapat smoking area di balkon luar lantai 2 yang cukup jauh dari area pintu masuk dan meru-
pakan area terbuka serta menghadap ke arah luar bangunan. 

Gambar 6. Smoking area pada area kantor di Spazio
Sumber: https://www.instagram.com/spaziosby/ (26 Februari 2020)

3.  Water Conservation (WAC)
a.  Upaya penghematan air dilakukan dengan mengelola grey water yang berasal dari wastafel 

untuk dimanfaatkan kembali yang diolah dengan menggunakan bakteri, kemudian diproses 
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kembali untuk kebutuhan menyiram tanaman dan hydrant.
b.  Pemanfaatan air hujan juga dilakukan dengan menampung air hujan yang masuk melalui talang 

air hujan. Talang didesain sedemikian rupa menyesuaikan dengan dimensi setiap lantai yang 
berbeda pada bangunan ini. Air hujan melewati talang, ditampung di rain water tank sedalam 
3 meter dan tidak dicampur dengan limbah lain, dilakukan proses penyaringan dan pensterilan 
sebanyak 3 kali dengan memanfaatkan bakteri untuk prosesnya, kemudian digunakan kembali 
untuk menyiram tanaman

c.  Sistem dan peralatan yang dibutuhkan untuk pengairan pada area hijau bangunan yaitu meng-
gunakan sprinkler otomatis. Sistem sprinkler ini bertujuan untuk mengatur debit air agar tidak 
berlebihan dan intensitas serta cakupan area penyiraman tanaman.

d.  Setiap keran air yang terdapat pada bangunan diatur dengan tekanan debit air standar agar 
penggunaan air tidak berlebihan.

e.  Sumber air utama di Spazio, terutama untuk kebutuhan sanitair, menggunakan sumber dari 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang dikombinasi dengan sumber air yang berasal 
dari daur ulang grey water untuk kebutuhan pengairan di luar gedung.

4.  Material Resource and Cycle (MRC)
a.  Material modular atau prafabrikasi yangditerapkan pada bangunanyaitu penggunaan glass 

reinforced concrete (beton cetak) sebagai material pengisi dinding dan aluminium composite 
panelssebagai material finishing untuk melapisi kolom.

b.  Material lain yang digunakan yaitu partisi sebagai dinding pembatas antar tenant. Material ini digunakan 
bertujuan agar mudah dibongkar pasang, sehingga lebih menghemat energi dalam proses renovasi.

c.  Finishing material menggunakan cat berwarna putih dan terang agar tidak menyerap panas 
matahari ke dalam bangunan.

d.  Menyediakan fasilitas untuk pemisahan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik 
dan non organik, di area yang cukup strategis pada bangunan.

Gambar 7. Fasilitas pemisahan sampah organik dan anorganikdi Spazio
Sumber: Rahadiyanti, 2019
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e. Pengelolaan limbah elektronik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan menye-
diakan ruang penampungan sementara, kemudian dari ruang penampungan, limbah tersebut 
diambil setiap 6 bulan sekali untuk dimusnahkan. Spesifikasi ruang limbah B3 sudah menda-
patkan sertifikasi dari pihak pemerintah kota.

5.  Indoor Health and Comfort (IHC)
a.  Terdapat sensor karbon dioksia (CO2) dan asap di dalam ruang-ruang kantor.
b.  Mengupayakan masuknya penghawaan alami ke dalam bangunan misalnya dengan menem-

patkan taman terbuka di balkon di lantai 8.
c.  Untuk mengurangi kebisingan dari luar dan dalam, dari pihak penyewa tenant sendiri, meng-

gunakan glasswool 25 mm sebagai material pelapis partisi ruangan.
6.  Building and Environment Management (BEM)
 Belum ada perjanjian dengan tenant mengenai upaya memenuhi kriteria green building namun 

sudah melakukan kampanye penghematan energi kepada tenant dan pihak penyewa kantor 
dengan sticker dan poster.

KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut, diperoleh beberapa strategi desain yang dapat diterapkan bagi bangunan 
kantor untuk menuju bangunan hijau. Strategi ini memperhatikan kebutuhan, kegiatan, dan kenyamanan 
pengguna, serta biaya operasionalkantor sehingga konsep keberlanjutan pada bangunan tersebut da-
pat tercapai. Strategi desain berdasarkan kategori Greenship untuk bangunan kantor sebagai berikut:
Tepat guna lahan: menentukan lokasi tapak yang terjangkau dengan fasilitas umum dan sarana prasa-
rana kota, menyediakan area parkir sepeda sedekat mungkin dengan area masuk bangunan, dan 
menyediakan area hijau dengan tanaman lokal sebagai pengisi area elemen lunak berupa vegetasi 
pada desain lanskap (softscape).

Efisiensi dan konservasi energi: mendesain bukaan dan area dinding kaca untuk mengoptimalkan pen-
cahayaan dan penghawaan alami, menggunakan renewable energy sebagai power supply, dan meng-
gunakan peralatan pengkondisian udara atau pencahayaan buatan dengan spesifikasi hemat energi.
Konservasi air: mengatur efisiensi penggunaan air bersih, memanfaatkan dan menyediakan sistem air 
daur ulang untuk irigasi, dan menggunakan fitur sanitair dengan fitur auto stop.

Sumber dan siklus material: menggunakan material yang bersertifikasi ramah lingkungan, material 
daur ulang, dan tidak berbahaya bagi kesehatan, menyediakan fasilitas pemisahan sampah dan limbah 
B3, dan mendonasikan barang atau material bekas yang masih dapat dimanfaatkan.
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Kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruang: melakukan monitoring CO dan CO2 secara berka-
la, mendesain pencahayaan dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan pengguna, mendesain ruangan 
dengan standar akustik yang sesuai untuk kegiatan di dalam ruangan, dan mengatur suhu dan kelem-
bapan udara di dalam ruangan agar sesuai dengan standar kenyamanan pengguna.

Manajemen lingkungan bangunan: menyusun perjanjian dengan tenant atau penyewa kantor untuk 
memenuhi kriteria green building.
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