BAB V
KAJIAN TEORI

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain
5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain
Arsitektur Post-modern
Kehidupan yang sudah beralih dari era dunia yang serba
terbatas menuju ke kehidupan tanpa batas yang disebabkan oleh
perkembangan

informasi

dan

komunikas

yang

pesat

serta

kemampuan meniru manusia (instant electism) akan suatu hal.
Teknologi canggih yang kemungkinan merupakan produk hasil
ciptaan pribadi dan kecendurangan manusia untuk kembali kepada
nilai – nilai tradisional yang dimana dalam era mpdern, nilai – nilai
tradisional sudah ditinggalkan atau dilupakan. Hal – haltersebut
merupakan alasan terlahirnya periode post modern (Charles Jenks).
Di dalam langgam arsitektur Post modern terdapat 6 aliran yang
menjadi sumber terbentuknya arsitektur post modern yaitu :
1. Aliran Histiricsm
2. Aliran Straight Revivalis
3. Aliran Neo Vernacular
4. Aliran Urbanist yang memiliki dua ciri yaitu a. Ad Hoc b.
Kontekstual
5. Aliran Methapor
6. Aliran Post Modern Space
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Aliran – aliran tersebut merupakan paham aliran yang
berkembang pada era post modern yang muncul pada tahun
1960 an. Pada era tersebut, timbul protes arsitektur mengenai
bangunan yang memiliki pola yang monoton dan terkesan
membosankan. Oleh sebab itu lahirlah aliran baru yang
disebut arsitektur post modern yang masih digunakan hingga
saat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitektur
post modern dan aliran- aliranya adalah sebuah langgam
arsitektur yang menggabungkan antara tradisional dan non
tradisional, modern dengan setengah modern, dikatakan juga
adalah perpaduan yang lama dengan yang baru. Vernakular
merupakan aliran yang ada pada awal modern yang
berkembang menjadi neo vernakular pada masa akhir modern
setelah menjadi eklektisme dan kritikan terhadap arsitektur
modern.
Menurut Budi A. Sukada (1998) dari semua aliran yang
berkembang di Era Post Modern, memiliki 10 ciri – ciri sebagai
berikut :
1. Megandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau
popular
2. Bersifat plural
3. Bersifat ekletik
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4. Mencerminkan aspirasi umum
5. Berkonteks urban
6. Membangkitkan kembali kenangan historic
7. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain)
8. Dihasilkan dari partisipasi
9. Menerapkan kembalik teknik ornamentasi
10. Bersifat representasional (mewakili semuanya)
5.1.2 Studi Preseden


Vershina trade & entertainment centre in Surgut (KhantiMansiysk Buildings)

Gambar 5. 2Eksterior Vershina trade & entertaintment

Sumber :www.e-architect.co.uk, 2017

Gambar 5. 5 Eksterior Vershina trade & entertaintment

Sumber :www.skyscrapercity.com, 2017

Lokasi

: Ural, Siberia - Rusia

Arsitek : Erick van Egeraat
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Arsitektur postmodern dimana menggunakan bentuk
yang tidak monoton melalui pola pada bagian luar bangunan
yang dapat menyampaikan pesan tentang fungsi bangunan
yang ada didalamnya.

Gambar 5. 8 Interior Infowave planetarium

Sumber :www.skyscrapercity.com, 2017

Suasana post modern dapat dilihat pada interior melalui
jenis penggunaan material yang ada di dalam ruangan.
Segala unsur yang mengandung nilai estetis dan entertaint
seperti penggunaan pencahayaan LED dan material yang
bersifat

dinamis.

Pemilihan

warna

juga

mempengaruhi

psikologis penggunanya. Sensasi visual yang diberikan
kepada pengunjung melalui desain interior yang menarik
membuat kesan tersendiri.

5.1.3 Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain
Pada bangunan yang dibuat berdasarkan fungsinya,
maka New Entertaintment Plaza ini menguatkan unsur
visualisasi yang terdapat pada fasad bangunanya dan fungsi
ruangan ruangan yang ada didalamnya. Dengan bentuk
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bangunan yang tidak monoton, akan menciptakan efek visual
yang berbeda dari lingkungan sekitarnya.
Unsur Fisik
 Perancangan fasad pada bangunan menggunakan pola
bentuk yang menyesuaikan dengan lifestyle masyarakat
urban kota Semarang sehingga menciptakan sebuah
bentuk yang menarik untuk dilihat.
 Mengekpose

nilai

urbanisme

dari

lingkungan

dan

mengimplementasikan terhadap bentuk bangunan sehingga
terlihat jelas fungsi yang dimaksudkan.
 Menciptakan bangunan multifungsi dengan mewadahi
berbagai aktifitas dengan batasan zonasi yang tetap
mengutamakan keharmonisan dan keselarasan.
Unsur Non-fisik
 Bangunan yanng memberikan kesan modern dan mengikuti
perkembangan zaman dengan menyesuaikan terhadap
fungsi

bangunan

di

lingkungan

sekitar

yang

dapat

menunjang kegiatan di kawasan lingkungan.
 Dampak sosial yang akan diberikan yaitu memberikan
pengalaman

baru

dengan

suasana

baru

bagi

para

pengunjungnya sepengunjung yang telah datang akan
merasa puas dan akan datang kembali.

224

 Nilai atau cara pandang masyarakat tentang tempat
hiburan menjadi positif karena mayotitas pengguna tidak
terbatas pada kalangan dewasa.

5.2

Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian
5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan
Gagasan yang ditekankan pada proyek bangunan ini
diambil

dari

permasalahan

dominan

yaitu

penggunaan

teknologi sumber energi yang dapat diperbarui sehingga dapat
membantu memberikan cadangan energi pada bangunan
tersebut. Permasalahan pada bangunan dengan fungsi
hiburan yang sering terjadi adalah dalam strategi untuk
menarik pengunjung karena persaingan pasar yang sangat
ketat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya
adalah menciptakan inovasi dengan memberikan sentuhan
teknologi dalam proyek bangunan ini. Teknologi yang akan
diterapkan dalam bangunan proyek ini adalah teknologi
penghasil pasokan listrik tambahan yang akan digunakan
untuk pencahayaan dan suara yang dinamakan Pave Gen
Path. Merupakan alat generator yang dapat mengkonversikan
energi gerak menjadi energi listrik. Dalam penempatanya
melibatkan aspek sirkulasi, penataan, visual dan manusia.
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Pengertian Teknologi Pave Gen Path
Laurence Kembell-Cook adalah penemu pertama teknologi
Pavegen. Pavegen saat ini telah menjadi solusi smart-flooring
permanen dan komersial. Teknologi revolusi yang berawal
dari ubin tunggal, yang menghasilkan energy listrik dari jejak
kaki, kemudian disalurkan ke seluruh rangkaian dengan tiga
komponen – komponen multifungsi. Tiga fungsi ini disebut:
data, lantai dan energi. Dengan sistem ini, pavegen dapat
diaplikasikan dimana saja baik pada indoor dan outdoor
bangunan berbasis smart building.
Spesifikasi dan Manfaat penggunaan Pavegen
Data Aplikasi - Menangkap informasi data dari setiap jejak
kaki.
Mata Uang digital yang didapat dari setiap jejak kaki.
Menginjak ubin pada saat menghubungkan ke

aplikasi mobile yang tersedia, maka setiap langkah
akan otomatis dihitung dan dikonversikan menjadi
mata uang digital yang digunakan untuk memberi
penghargaan atas loyalitas auntuk disumbangkan ke
tujuan amal.

Pelacak
Jejeak
Kaki,
menganalisa
konsumen.
Mata Uang
digital
yang
didapat daripola
setiap
jejak kaki.
Sistem Pavegen
terussaat
memantau
jejak kaki,
Menginjak
ubin pada
menghubungkan
ke
memberikan
kemampuan
untukmaka
memprediksi
timing
aplikasi mobile
yang tersedia,
setiap langkah
puncak
dan lokasi
Desain unik
juga
akan otomatis
dihitung prima.
dan dikonversikan
menjadi
memantau
memberikan
analisis
mata uang aliran
digital arah
yang untuk
digunakan
untuk memberi
pola
pergerakan
yang
komprehensi
penghargaan
atas
loyalitas
auntuk disumbangkan ke
tujuan amal.
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Maping Suhu panas, identifikasi jejak kaki.
Perilaku

konsumen

dapat

dipahami

dengan

mengukur intensitas jejak kaki dan mengidentifikasi
sejumlah

orang

yang

berjalan

di

area

yang

ditentukan.
Lantai – Bentuk material smart-floor sesuai pesanan.
Maping Suhu panas, identifikasi jejak kaki.
Finishing
permintaan,
halus dengan
Perilaku sesuai
konsumen
dapatintegrasi
dipahami
Menggunakan
vinil sebagai
permukaan
atas untuk
mengukur intensitas
jejak kaki
dan mengidentifikasi
sistem
lantai
kami. yang
Lantai yang
tahandilama
melebihi
sejumlah
orang
berjalan
area
yang
standar
ditentukan. keselamatan

internasional

dengan

ketahanan slip tinggi untuk seluruh siklus hidupnya.
Menawarkan empat jenis lantai konstruksi termasuk
resin, karet, resin dan keselamatan halus yang
mulus, ini memungkinkan integrasi ke lokasi indoor
atau outdoor.
Branding, kreatifitas tanpa batas
Permukaan permukaan Pavegen dapat disesuaikan

dengan spesifikasi desain visual. Lantai yang
disesuaikan ini dapat digunakan sebagai ruang iklan
yang unik atau untuk mencerminkan identitas
merek.
Desain unik, tidak ada jejak yang sia – sia.
Desain baru kami secara visual mengesankan dan
berteknologi

maju.

Komposisi

segitiga

memaksimalkan output energi dan pengambilan
data, dengan memicu beberapa generator per
langkah kaki.
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Energi – Konversi energi kinetik menjadi energi listrik terbarukan.

Smart

Lighting,

efisien

dan

responsif

Telah dibuat membuat matriks LED dengan spek yang
dipesan lebih dahulu. Ini dirancang khusus untuk
Pavegen

dengan

kontrol

efisien

90%

terbaru,

dibandingkan sekitar 50% untuk sebagian besar display
matriks

komersial.

Pavegen

menciptakan

solusi

pencahayaan responsif, menyalakannya sepenuhnya
melalui langkah kaki pengunjung.
Berjalan

ke

arah

cahaya,

cahaya

adalah

jalan.

Pavegen adalah solusi pencahayaan on-demand cerdas
yang menerangi jalan saat berjalan. Hal ini dapat
membantu meningkatkan keamanan dan kekuatan
penandaan arah jalan saat di ruang publik.
Media iklan.
Pavegen bias dimanfaatkan sebagai sebagai media
iklan. Sistem lantai yang dapat diberi daya pesan
interaktif, papan reklame, dan papan nama.

Cara Kerja Pavegen
Pavegen bekerja dengan memanfaatkan berat tubuh
manusia, pada saat kaki menginjak ubin pavegen maka
tekanan dari berat akan menyebebabkan generator induksi
elektromagnetik beralih secara vertikal, yang kemudian akan
menghasilkan gerakan rotasi yang menghasilkan listrik hingga
7 watt di setiap pijakan kaki. Energi yang dihasilkan dapat
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disimpan

pada

lithiumpolymer

battery

atau

langsung

disalurkan pada perangkat listrik.Selain itu, setiap ubin
dilengkapi dengan API nirkabel yang memiliki fungsi untuk
mentransmisikan analsis data gerakan secara real time,
sementara secara langsung menghasilkan daya kapan dan
dimana

dibutuhkan.

keberbagai

Pavegen

perangkat

mobile

juga
dan

dapat
sistem

terhubung
manajemen

bangunan.

Skema 5. 2 Skema Pave gen

Sumber : www.innovatechbuild.com

Desain dan Bentuk PaveGen
Pada awalnya, pavegen dibuat dengan bentuk persegi
dan memiliki titik generator pada bagian tengah sehingga
generator hanya akan bergerak jika diinjak pada bagian ubin
saja. Lapisan teratas menggunakan 100% karet daur ulang
dari ban bekas.

Gambar 5. 11 Pave Gen Path

Sumber : www.readersdigest.co.uk
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Gambar 5. 14 Pavegen Square
Sumber : www.copybook.com

Untuk mengembangkan produknya, Laurence KembellCook membuat desain dengan bentuk segitiga sehingga
bisa menambah generator pada setiap sudutnya yang akan
menambah pasokan energi, berbeda dengan bentuk persegi
sebelumnya yang berbentuk persegi. Pada setiap sudut dan
jejak kaki dapat menggerakan generator. Material pelapis
juga dapat menggunakan material dengan menyesuaikan
jenis penggunaan indoor atau outdoor.

Gambar 5. 17Pavegen V3
Sumber : www.wired.co.uk

Gambar 5. 20Pavegen V3
Sumber : www.inhabitat.com
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Kelebihan Pavegen
Teknologi

digunakan

untuk

memudahkan

aktifitas

manusia

dan membantu pemberdayaan sumber energi.

Pavegen

memiliki

kelebihan

yang

berkontribusi

pada

perkembangan lingkungan dan manusia :


Memberikan visualisasi lebih baik dan menarik serta interaktif
pada tempat yang menggunakanya.



Dapat menghasilkan dan menggunakan energi secara
terbarui dan dimanfaatkan untuk keperluan penggunaan yang
dapat mengurangi energi listrik konvensional.



Memiliki kelebihan lain dalam pendataan tentang intensitas,
arah, lokasi dan data lainya hanya dengan menggunakan
aplikasi melalui ponsel genggam maupun sistem manajemen
bangunan.



Mengubah pola pikir pengunjung tentang pentingnya sumber
energi.



Pemasangan permanen bisa tahan lama, tahan terhadap
panas dan air.



Material pelapis bisa dipilih sesuai kebutuhan.
Spesifikasi Pavegen
Teknologi Pavegen baru yang dikenal sebagai V3, lebih
ramping dan jauh lebih efisien, menghasilkan tenaga lebih
dari 200 kali lebih banyak daripada model pertama yang
diproduksi

pada

tahun

2009.

Desain

segitiga

baru
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memaksimalkan
sementara

output

daya

tahan

energi
tinggi

dan

pengambilan

data;

penyebaran

yang

dan

sederhana memungkinkan Pavegen untuk mengintegrasikan
secara mulus ke lokasi manapun, sebagai solusi kekuatan
desentralisasi yang efektif.

Gambar 5. 23 Spesifikasi Pavegen

Sumber : www.pavegen.com

Dimensi : 500 mm setiap sudut
Kekuatan : 5 watt setiap pijakan kaki
Voltase : 48V (12V hingga 48V)
Minimal pemesanan produk : Susunan 2 x 4 m²
Sertifikasi : EMC compliant, CE marked, UL compliant
5.2.2 Studi Preseden


Bird Street, London
Paevegen meluncukan instalasi barunya yang berlokasi
di sepanjang Oxford Street yang dinamakan Bird Street.
Membentang di sepanjang tempat perbelanjaan tersibuk di
Eropa. Diberi tugas oleh New West End Company dan
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Transportasi untuk London. Sederetan 20 meter persegi
teknologi V3 yang telah memenangkan penghargaan sebagai
„jalan cerdas‟ pertama di dunia. Energi kinetik dari jejak kaki
pengunjung yang dirubah menjadi energi listrik untuk
menyalakan suara burung pada siang hari dan visual cahaya
pada malam hari.

Gambar 5. 26 Pavegen Instalation di Bird Street

Sumber : www.pavegen.com
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Ekocycle at Harrods - Knightsbridge, London
Peluncuran produk baru di Harrods tentang upaya
untuk meningkatkan kesadaran terhadap energi yaitu produk
EKOCYCLYE dari Will.I.Am dan Coca – Cola. Saat di
luncurkan secara eksklusif di London, Pavegen membuat
instalasi yang mempromosikan pesan bahwa hidup yang
berkelanjutan itu diperlukan sebagai contok membuat produk
produk daur ulang seperti produk Ekocycle.
Pemasangan

12

ubin

yang

dipasang

memutar

mengelilingi produk Ekocycle memberikan kekuatan pada LED
yang akan menyala pada saat pembeli berjalan melintasi ubin.
Hasilnya dari prakarsa teknologi tersebut, sebanyak 15 juta
pengunjung datang meski hanya untuk sekedar mengunjungi
retail produk tersebut. Hal ini membuktikan instalasi tersebut
memiliki cara interaktif untuk melibatkan konsumen dengan
tampilanya yang menarik.

Gambar 5. 27 Pavegen Instalation di Harrods

Sumber : www.pavegen.com
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Gambar 5. 28 Pavegen Instalation di Harrods

Sumber : www.pavegen.com



Simon Langton School – Canterbury, Kent, 2011
Untuk mendidik para siswa dan staff tentang solusi
energi terbarukan yang nyata. Pemasangan instalasi pavegen
petama pada sekolah menjadi inspirasi para pemuda yaitu
pemikiran yang berbeda tentang energi.
Pemasangan 24 ubin yang dipasang di lebih dari 5
koridor

di

sekolahan

harvestingyang

ini,

kemudian

digunakan
akan

untuk

dimanfaaatkan

energy
untuk

menyalakan lampu – lampu yang ada di tempat ini.
Hasilnya, siswa mendapatkan pemahaman tentang
mengenali

peluang

teknologi

energi

dan

lebih

sering

melakukan interaksi di area pavegen tanpa menghiraukan
cuaca karena mereka sadar dengan mereka berinteraksi di
area itu maka akan semakin banyak energi yang dihasilkan.
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Gambar 5. 31 Pavegen Instalation di Simon Langton School

Sumber : www.pavegen.com

5.2.3 Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan


Menciptakan

inovasi

pada

desain

interior

dan

mengaplikasikan jenis teknologi pada bagian indoor
bangunan.


Mengoptimalkan penggunaan teknologi Pavegen dengan
menempatkan

instalasi

pada

titik

dengan

tingkat

keramaian pengunjung yang tinggi.


Memberikan

solusi

sumber

energy

terbarukan

dan

pertama yang ada di Kota Semarang.
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Memberikan pendidikan tentang pentingnya energy dan
peran manusia sebagai konsumen energy terbesr di
dunia.



Menarik pengunjung dengan adanya interaksi yang
menarik melalui pesan visual dan suara yang dapat
dihasilkan oleh teknologi ini.



Menempatkan pada area public seperti akses keluar dan
masuk pada bangunan.



Dapat diterapkan pada fasilitas music longue dengan
tingkat pengunjung tertinggi yang akan menghasilkan
energy semakin besar.



Pada ruangan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai
penunjuk arah dengan memanfaatkan visual cahaya.
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