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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

15.1. Penekanan Desain 

5.1.1. Teori Tema Desain 

A. Pengertian 

Arsitektur Modern 

- Tema desain yang digunakan pada proyek komplek Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda, Di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang menggunakan 

langgam arsitektur Modern. Arsitektur modern – fungsionalisme merupakan 

salah satu yang berkembang pada zaman sekarang ini 

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “modern” memiliki arti kata 

“terbaru” dengan pendalaman arti yaitu sikap dan cara berpikir serta cara 

bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam dunia arsitektural, langgam 

modern adalah langgam arsitektur yang berkembang sesuai dengan 

zamannya. Namun dalam perkembanganna tetap memperhatikan aspek 

fungsi-fungsi yang berguna dan berada pada suatu arsitektural. 

- Menurut Fakhamila Hidayati (2011), ciri-ciri arsitektur modern adalah 

sebagai berikut : 

a. Suatu gaya internasional atau tanpa gaya 

b. Berupa khayalan 
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c. Bentuk tertentu dan fungsional 

d. Bentukan dapat berubah dan berkembang dengan berjalannya waktu 

dan teknologi 

- Sedangkan prinsip-prinsip desain arsitektur modern adalah fungsional dan 

efisiensi. Fungsional berarti bangunan tersebut benar-benar mampu 

mewadahi aktifitas penghuninya, dan efisiensi harus mampu diterapkan ke 

berbagai hal; efisiensi biaya, efisiensi pengerjaan, dan aspek free 

maintenance pada bangunan. 

- Beberapa ciri arsitektur modern lainnya  

1. Internasional Style 

Merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan 

geografis, dengan mengacu perkembangan secara keseluruhan. 

2. Idealis 

Merupakan suatu arsitektur yang idealis = kaku, melihat dari segi 

fungsi pada bangunan. 

3. Form Follow Function 

Bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi pas sesuai dengan 

fungsi dan kegunaan suatu bangunan. 

4. Less Is More 

Semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah terhadap 

arsitektur tersebut. 
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5. Ornament Is A Crime 

Penambahan ornament dianggap suatu hal yang tidak efisien, karena 

dianggap tidak memiliki fungsi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan 

kecepatan dalam membangun setelah berakhirnya perang dunia ke II. 

6. Singular / Tunggal 

Arsitektur modern lebih menekankan pada fungsi  yang direncakan 

oleh arsitek. Desain yang dibuat disesuaikan oleh arsitek dan fungsi 

dasar dari suatu bangunan 

7. Nihilsm 

Penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos,  

simple pada bidang-bidang bentang panjang dengan penggunaan 

bahan bangunan yang berkembang.  

Keamanan dan Keselamatan Terhadap Kinerja Bangunan 

- Keamanan adalah kebutuhan dasar manusia prioritas kedua 

berdasarkan kebutuhan fisiologis dalam hirarki Maslow yang harus 

terpenuhi selama hidupnya, sebab dengan terpenuhinya rasa aman 

setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya. 

Mencari lingkungan yang betul-betul aman memang sulit, maka 

konsekuensinya promosi keamanan berupa kesadaran dan penjagaan 

adalah hal yang penting. Ilmu keperawatan sebagai ilmu yang berfokus 

pada manusia dan kebutuhan dasarnya memiliki tanggung jawab dalam 

mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera sebagaimana merawat 
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klien yang telah cedera tidak hanya di lingkungan rumah sakit tapi juga 

di rumah, tempat kerja, dan komunitas. Perawat harus peka terhadap 

apa yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi 

klien sebagai individu ataupun klien dalam kelompok keluarga atau 

komunitas. Secara umum keamanan (safety) adalah status seseorang 

dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, 

spiritual, finansial, politik, emosi, pekerjaan, psikologis atau berbagai 

akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan, atau berbagai 

keadaan yang tidak diinginkan 

- Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang 

aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, 

pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman 

terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan 

perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya 

kerugian ekonomi atau kesehatan. 

- Kinerja bangunan ialah suatu berfungsinya dan beroperasinya suatu 

bangunan yang dipakai oleh beberapa manusia. Dengan kegiatan 

operasional pada bangunan 

B. Alasan  

Arsitektur Modern 

- Arsitektur modern merupakan salah satu trend yang saat ini di pakai 

oleh rata-rata tempat pelatihan kuda (horse stable). Karena di rata-rata 

tempat tersebut mengutamakan fungsinya sebagai tempat pelatihan 
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menunggang kuda, dengan façade bangunan yang modern seperti saat 

ini yang berkembang dan tidak memiliki ornament-ornamen yang 

banyak 

- Perancangan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda menekankan pada 

sebagai tempat yang berfungsi sebagai tempat pelatihan menunggang 

dasar, dengan pendidikan formal maupun pendidikan teori dan praktik 

penerapan kegiatan pelatihan berkuda. Dengan dasar tersebtu 

bangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda menekankan pada 

fungsi bangunan pada komplek dan kebutuhan yang terdapat pada 

komplek Pusat Pelatihan Menunggang Kuda 

- Didukung dengan fokus kajian yang terpilih pada Pusat Pelatihan 

Menunggang Kuda yaitu keamanan dan keselamatan terhadap kinerja 

bangunan yang lebih cenderung fungsi dan tujuan dari pelaksanaan 

fokus kajian yang terpilih. 

Kajian Secara Keseluruhan Keamanan dan Keselamatan Terhadap 

Kinerja Bangunan  

- Pengguna pada komplek bangunan Pusat Pelatihan Menunggang Kuda 

ialah manusia dan hewan kuda.  

Hewan kuda 

 Perencanaan dan perancangan arsitektur pada kandang/ stall kuda 

yang memperhatikan bentuk dan pemilihan bahan bangunan yang 

sesuai dengan bentuk dan luasan kandang, dan standart luasan 

tiap kandang kuda yang disesuaikan dengan bentukan badan kuda 
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dan sifat manuver kuda saat bergerak. Sehingga terjadi hubungan 

antara kuda dengan kandang kuda yang aman jika ditempati untuk 

hidup kuda dan terhidar dari kecelakaan fisik maupun non fisik jika 

menempati sebuah kandang kuda tersebut. 

 Standat ukuran secara keseluruhan pada area pelatihan berkuda 

dengan bentuk desain dan bahan bangunan yang aman dan sesuai 

dengan penggunaan, terutama mengenai kegiatan kuda saat 

melakukan manuver dressage dan show jumping. 

Manusia  

 Perencanaan dan perancangan arsitektur pada ruang dan 

bangunan yang memperhatikan bentuk dan pemilihan bahan 

bangunan yang sesuai dengan bentuk dan luasan bangunan, dan 

standart luasan tiap ruang yang disesuaikan dengan bentukan 

gerak. Sehingga terjadi hubungan antara manusia pengguna 

dengan ruangan yang aman jika ditempati untuk hidup beraktivitas 

 Standat ukuran secara keseluruhan pada area bangunan dan 

komplek pelatihan berkuda dengan bentuk desain dan bahan 

bangunan yang aman dan sesuai dengan penggunaan. 

5.1.2. Studi Preseden 

Adria Pratama Mulya Boarding School & Equestrian Centre. 

Adria Pratama Mulya Boarding School & Equestrian Centre  berlokasi di Jl 

Raya Arya Wangsakara, Desa Tapos Tigaraksa – Tangerang, Banten. 
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Tribun Pandang Equestrian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Kandang Kuda  

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Area Equestrian Indoor 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tribun Penonton 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tribun VIP dan Galeri 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tredmil Kuda 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Fasilitas pelatihan berkuda bertaraf internasional dan didukung oleh tim 

pelatih yang berpengalaman dan memiliki prestasi di tingkat nasional maupun 

internasional. Selain itu juga memiliki tenaga ahli dibidangnya sebagai 

penunjang pelatihan berkuda (equestrian cattagory). 
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Asrama Siswa dan Atlet 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Rumah Sewa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Arama Guru & Pelatih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Playground 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Ruang Palang Rintang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Kandang Kuda Poni 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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Penyimpanan Peralatan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Area Lepas Kuda 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Rumah Tanaman 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Area Pengolahan Pupuk 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulomas Equestrian 

Pulomas Equestrian adalah tempat bagi calon atlet, atlet pemula, atlet 

professional, pemilik dan penggemar kuda dengan keterampilan katagori 

tunggang serasi (equestrian), kuda equestrian, Ridding School, dan Private 

Lesson. Tempat ini bertujuan agar para calon atlet, atlet pemula, atlet 

professional, pemilik dan penggemar dapat melakukan aktifitas berkuda 

secara aman dan nyaman dengan segala fasilitas yang ada.  
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Lapangan Tredmil Kuda 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 Area Tribun Penonton (Pacuan) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Kandang Kuda (2 Lantai) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Bangunan Kandang Kuda 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Foto-foto mengenai Pulomas Equestrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santosa Stable Horse’s Ridding School & Resort  

Santosa Stable Horse’s Ridding School & Resort adalah tempat fasilitas 

berkuda bertaraf internasional dan didukung oleh instruktur yang professional 

sebagai pelatihan berkuda (equestrian cattagory). Tempat yang menawarkan 

pengalaman berkuda untuk hiburan maupun keperluan yang lebih serius 

seperti sekolah berkuda bagi pemula atau pelatihan intensif bagi atlet untuk 

persiapan kompetisi.  
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Berlokasi di kawasan perbukitan asri di pinggiran semarang, Jawa Tengah  

yang memiliki pemandangan indah. Terletak di Dusun Lendoh, Desa Leban, 

Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Arena Equestrian Santosa Stable  

Sumber : web master http://www.santosastable.id 

Gambar 5.2. Wisata di Santosa Stable 

Sumber : web master http://www.santosastable.id 

Gambar 5.3. Stable horse’s Santosa Stable 

Sumber : web master http://www.santosastable.id 
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5.1.3. Transformasi Studi Desain 

Penerapan langgam Arsitektur Modern yang dapat diaplikasikan pada 

bangunan komplek Pusat Pelatihan Menunggang Kuda adalah sebagai 

berikut : 

- Atap pelana yang sesuai dengan atap kandang kuda dan bangunan 

lain yang menggunakan atap pelana. Dengan bahan atap pelana 

dapat diganti dengan bahan-bahan modern yang lebih ramah 

lingkungan dan mudah dicari. 

- Pengaturan blok-blok masa bangunan yang sesuai dengan alur dan 

pembagian bagian dan fungsi bangunan untuk kemudahan 

pencapaian dalam komple bangunan 

- Bangunan area tribun pandang dan area lapangan equestrian 

diletakan pada tengah komplek yang bertujuan sebagai akses utama 

ke bangunan lain dan mempermudah penonton atau pengunjung yang 

ingin menikmati komple dapat dengan muda dicapai 

15.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1 Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada proyek komplek Pusat Pelatihan Menunggang 

Kuda, Di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang terdapat pada penggunaan bahan 

bangunan yang kurang sesuai pada kandang maupun pada bangunan-bangunan 

utama lainnya. Beberapa masalah yang harus diperhatikan yaitu: 
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- Pemilihan bahan bangunan pelindung dinding kandang kuda yang tepat 

dan aman untuk digunakan. Dan juga pada bangunan utama lainnya. 

- Perencanaan sistem ventilasi yang benar. Dan pemilihan alat pendingin 

dan penghangat suhu ruangan yang tepat 

- Perencanaan sistem utilitas pada kandang kuda dan bangunan-

bangunan lainnya dengan baik dan sesuai dengan standart-standar dan 

fungsi dari bangunan itu sendiri 
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Tribun Penonton Area Equestrian outdoor 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tribun undangan 

Tribun terbuka  

e. Tribun Pandang Pada Area Equestrian Outdoor 

Tribun terbuka dengan kapasitas 500 penonton diperuntukan untuk 

masyarakat umum yang ingin menyaksikan perlombaan ketangkasan 

berkuda pada cabang equestrian (dressage & show jumping). Dengan diikuti 

atlet berkuda pemula hingga professional.  Dengan masalah yang dominan 

dan perlu diperhatikan adalah  

- Kenyamanan pandang pada tribun menuju area equestrian 

- Ketinggian dan kemiringan posisi tribun duduk penonton 

- Keamanan dari luar tribun maupun dalam tribun 

- Sirkulasi masuk dan keluar penonton 
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Studi Susunan Tribun 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 hal.170 

Standart keamanan pada 

pembatas antara tribune dengan 

area equestrian adalah memiliki 

ketinggian pembatas 2,5 m dari 

permukaan. Dengan 

penggunaan banggu pada tribun 

Standart keamanan pada 

pembatas antara tribune dengan 

area equestrian adalah memiliki 

ketinggian pembatas 2,5 m dari 

permukaan. Dengan panjang 

tribun 60m dan lebar tribun 6m Tampak Samping Tribun 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 hal.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan luas total 

= ((luas orang) x (kapasitas)) + 50% luasan 

= ((0,48 x 500)) + 50% luasan = 240 + 50% luasan = 360 m2 

- Tribun pandang undangan outdoor equestrian kapasitas 30 orang penonton 

Kebutuhan luas total  

= (luas orang x kapasitas) + 30% luasan  

= (0,48 x 30) + 30% luasan  

= 14,4 + 30% luasan 

= 18,72 m2 
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Ilustrasi Tribun Area Indoor Equestrian 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 hal.170 

Tribun Penonton Indoor Equestrian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Area tribune penonton pada area 

indoor equestrian. Memiliki trap 

tribun tiap tribun 40 cm. langsung 

berbatasan dengan area indoor 

equestrian. Dibatasi dengan 

tiang-tiang besi pembatas. 

Letak Tribun Area Equestrian Indoor 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Susunan Tribun 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 hal.170 

f. Tribun Pandang Pada Area Equestrian Indoor 

- Tribun pandang indoor equestrian kapasitas 250 orang penonton 
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Susunan Kursi pada Tribun 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2  

 

Tribun Undangan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Susunan Kursi Tribun Undangan 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2  

 

 

- Kebutuhan luas total  

= ½ x luas tribun undangan outdoor  

= ½ x 18,72 

= 9,36 m2 

 

 

-  Tribun pandang undangan indoor equestrian kapasitas 15 orang penonton 

Kebutuhan luas total  

= ½ x luas tribun undangan outdoor  

= ½ x 18,72 

= 9,36 m2 
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Dinding Pelapis Karet 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

Denah Kandang 2 Lajur 

Sumber : Data Arsitek Jilid 2 hal.81 

 

Tiap istall / tiap kios kuda 

memiliki panjang 4m dan lebar 

4m. dan dilengkapi dengan 

tempat makan dan minum kuda 

(A) dan tempat kotoran kuda (B). 

Tempat kotoran kuda yang dapat 

langsung diambil tanpa 

tercampur dengan serbuk kayu 

pada area gerak kuda 

Sketsa Denah Tiap Kandang Kuda 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016 

 

g. Kandang Kuda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A 

B 
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Sketsa Denah Kandang Perawatan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2016 

 

Tiap istall / tiap kios kuda 

perawatan memiliki panjang 4m 

dan lebar 4m. dan dilengkapi 

dengan tempat makan dan 

minum kuda (A) dan tempat 

kotoran kuda (B). Tempat 

perawatan kaki dan perkawinan 

kuda (E), tempat penyimpanan 

makanan (D), tempat 

penyimpanan obat (C)Tempat 

kotoran kuda yang dapat 

langsung diambil tanpa 

tercampur dengan serbuk kayu 

pada area gerak kuda. 

Dinding Pelapis Karet 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

h. Kandang Perawatan dan Perkawinan Kuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C D 

E 



600 

 

Potongan Sirkulasi Kandang 

Sumber : Horse Stable Management, Pen State 

2014 

 

Perspektif Letak Bukaan 

Sumber : Horse Stable Management, Pen State 

2014 

 

Ventilasi pada kandang kuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendasi penyediaan ventilasi dengan bukaan masuk angin pada alam secara 

efektif dapat dilakukan dengan pemasangan bukaan permanen. Memberikan celah 

dengan beberapa sidewalln bukaan yang terbuka secara permanen sepanjang 

tahun. Setiap istal kandang harus memiliki akses langsung ke bukaan udara segar. 

Sebuah pedoman untuk memasok setiap dikandangkan satu kuda setara dengan 

setidaknya kebutuhan 1 meter persegi pembukaan ke istal kandangnya, untuk 

memungkinkan udara masuk bahkan selama cuaca terdingin yang dilengkapi 

dengan tuas penutup. Ada beberapa manfaat dari bukaan Slot terus menerus di 

atap, Pembukaan Slot memberikan pemerataan udara segar turun dan di kedua 

sisi kandang, memberikan setiap istal/ kios kandang dengan udara segar. 
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Sirkulasi Pada Bukaan Dinding 

Sumber : Horse Stable Management, Pen State 

2014 

 

Sirkulasi Pada Bukaan Atap 

Sumber : Horse Stable Management, Pen State 

2014 

 

Macam Bukaan Atap 

Sumber : Horse Stable Management, Pen State 

2014 

 

Ventilasi Kandang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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Tribun Pandang Equestrian 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Kandang Kuda  

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Area Equestrian Indoor 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tribun Penonton 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tribun VIP dan Galeri 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

Tredmil Kuda 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

5.2.2 Studi Preseden 

Adria Pratama Mulya Boarding School & Equestrian Centre  berlokasi di Jl 

Raya Arya Wangsakara, Desa Tapos Tigaraksa – Tangerang, Banten. 

Fasilitas pelatihan berkuda bertaraf internasional dan didukung oleh tim 

pelatih yang berpengalaman dan memiliki prestasi di tingkat nasional maupun 

internasional. Selain itu juga memiliki tenaga ahli dibidangnya sebagai 

penunjang pelatihan berkuda (equestrian cattagory). 
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Ventilasi Kandang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

Dinding Pelapis Karet 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Transformasi Studi Permasalahan 

Penerapan langgam Arsitektur Modern yang dapat diaplikasikan pada 

bangunan komplek Pusat Pelatihan Menunggang Kuda adalah sebagai 

berikut : 

- Bangunan dengan penggunaan bahan bangunan yang sesuai dengan 

bentuk dan pengguna. Aman digunakan bagi pengguna 

- Perhatian terhadap susunan istal kandang kuda sebagai sirkulasi 

yang nyaman untuk manuver gerak kuda. 

- Penggunaan pelapis karet pada dinding setiap kandang kuda 

- Penggunaan dan penataan sistem ventilasi bukaan yang terdapat 

pada kandang yang telah dijabarkan. 

- Pengaturan ketinggian tribun dan jarak aman tribun penonton ke area 

lapangan equestrian  

- Penerapan pelapis susunan penutup tanah pada lapangan equestrian 

dan kandang kuda  



604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


