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ABSTRAK
Dalam kurun waktu terakhir ini kita disibukkan dengan isu tentang masalah
keberlangsungan penyediaan kebutuhan energi. Terutama yang berkaitan dengan
energi yang dihasilkan dari fosil yang didapat dari perut bumi ini. Secara umum
semua mengetahui tentang keterbatasan akan jumlah energi yang dapat didukung oleh
alam ini. Hal tersebut memberikan banyak kekawatiran tentang berhentinya proses
aktifitas dikarenakan kekurangan suplai energi tersebut.
Dalam makalah ini akan dibahas beberapa pemehaman tentang pengelolaan selubung
bangunan untuk mendukung konsep keberlanjutan dalam penggunaan energi.
Pembahasan tersebut meliputi
(1) Pendahuluan tentang konsep keberlanjutan,
(2) Bangunan sebagai bagian dari pengelolaan energi,
(3) kinerja energi elemen selubung bangunan,
(4) Selubung bangunan sebagai pengendali keberlanjutan lingkungan.
Bangunan merupakan salah satu aspek yang harus dikelola proses bekerjanya,
sedangkan bahan bakar dan sejemnisnya mrupakan bahan yang harus dikendalikan
penggunaanya. Konsep tentang keberlanjutan dapat didekati dari sumber penghasil
energi dan penggunaan dari peralatan yang menggunakan energi tersebut. Bangunan
merupakan bagian dari peralatan yang menggunakan energi tersebut.
Arsitektur ternyata merupakan bagian yang paling besar dalam menyumbangkan
perusakan lingkungan, yang berakibat terhadap penggunaan energi yang berlebihan.
Berangkat dari fakta tersebut maka bangunan sebagai komponen utama arsitektur
mempunyai posisi tawar yang sangat besar dalam mengendalikan lingkungan
sekitarnya. Proses perancangan yang mengikut sertakan banyak aspek lingkungan
tentu akan memberikan akses yang besar terhadap pengelolaan lingkungan.
Bangunan mempunyai siklus penggunaan energi yang cukup banyak, baik yang
diperlukan dari aktifitas pengguna maupun proses konstruksi dari bangunan tersebut.
Mulai dari bagnunan berdiri sampai dengan waktu penggunaan untuk aktifitas
penghuni, kemudian untuk mempertahankan bangunan tersebut semua mempunyai
keseimbangan dalam proses pengelolaannya.
Makalah ini berusaha untuk mencoba memaparkan peranan selubunga bangunan
dalam mendukung konsep keberlanjutan lingkungan. Elemen-elemen yang menjadi
pendukung dari selubung bangunan akan dipilah menjadi bahasan sendiri sehingga
didapat pemahaman tentang pengaruh dari selubung bangunan terhadap masalah
keberlanjutan lingkungan. Arsitektur-pun menjadi arsitektur yang mempunyai
karakteristik keberlanjutan.
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