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BAB 5 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian teori penekanan desain  

Penekanan desain yang diambil untuk proyek Kantor Perusahaan E-

Commerce ini adalah Arsitektur High-Tech.  

5.1.1. Interpretasi dan elaborasi tema desain  

Arsitektur High – Tech adalah salah satu aliran arsitektur yang muncul 

pada abad ke-20 (sekitar tahun 1970-an) dimana aliran ini menggabungkan 

kemajuan teknologi dan industry pada masa itu dengan arsitektur. Arsitektur 

High – Tech ini merupakan salah satu aliran dari arsitektur neo modern. 

Menurut Colin Davies (1998), pengertian dari aristektur high tech adalah 

suatu aliran yang berasal dari arsitektur modern dengan menggabungkan 

kemajuan teknologi dan struktur ke dalam bangunan. Material yang biasa 

digunakan pada arsitektur high – tech adalah logam (baja), kaca, dan plastic. 

Sedangkan menurut Charles Jenks (1990), arsitektur high tech menampilkan 

komponen struktur dan utilitasnya sebagai ornament dan hiasan yang harus 

ditonjolkan yang diberi warna – warna cerah untuk membedakannya.  

Beberapa tokoh yang menggunakan langgam high – tech ini adalah 

Richard Rogers, MichaelHopkins, Norman Foster, Renzo Piano, dan lain 

sebagainya. Salah satu karakteristik dari Norman Foster yang merupakan 
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salah satu tokoh arsitektur hi – tech adalah dieksposnya struktur dan konstruksi 

bangunan serta selalu menampilkan interior dalam eksteriornya (bagian dalam 

terlihat dari luar). 

Menurut Charles Jencks dalam tulisannya “The Battle of Hightech, 

Great Building with Great Fault) terdapat 6 karakteristik dari Arsitektur 

Hightech, antara lain :  

a. Inside Out (penampakan dari luar dan dalam) 

Dimana terdapat penonjolan pada elemen bentuk, struktur dan utilitias yang 

biasanya selalu ditutupi.  Selain itu, biasanya interior juga diperlihatkan secara 

transparan sehingga terlihat dari luar bangunan dengan material transparan 

seperti kaca. 

b. Celebration of Process (keberhasilan suatu perencanaan) 

Kejujuran dari bangunan terhadap kemajuan dan pemahaman akan konstruksi 

dari bangunan tersebut (glass box theory). 

c. Transparancy, Layering, and Movement  

Pengeksposan terhadap elemen utilitas (seperti pipa jaringan utilitas, tangga, 

escalator) dan struktur bangunan. Selain itu biasanya material yang digunakan 

adalah baja yang diekspos serta penggunaan material kaca yang transparan.  

d. Bright Flat Colouring (pewarnaan yang cerah dan merata) 
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Pemberian warna yang berbeda terutama pada elemen utilitasnya sehingga 

teknisi dapat membedakan dengan jelas jenis dari elemen utilitas dan mudah 

untuk membetulkannya.  

e. A Lightweight Filigree of Tensile Member (baja-baja tipis sebagai 

penguat) 

Baja – baja tipis (kabel baja) digunakan sebagai elemen structural dalam 

penyalur bebannya sehingga terlihat lebih estetis pada bangunan. 

f. Optimistic Confidence in Scientific Culture (optimis terhadap 

ilmupengetahuan dan teknologi) 

Penggunaan langgam arsitektur high tech juga mewakili kemajuan teknologi di 

eranya, merupakan penerapan dari teknologi terkini yang tidak ketinggalan 

jaman.  

Penggunaan tema desain High – Tech System Design pada  ini akan 

menerapkan beberapa poin di atas yaitu :  

a) Penggunaan material seperti baja, kaca, dan besi. 

b) Pengeksposan elemen strukturan dan utilitas 

c) Penggunaan beberapa system teknologi terbarukan untuk memfasilitasi 

bangunan 

d) Konsep bangunan diarahkan masa depan. 
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Salah satu penerapan dari penggunaan material seperti baja, kaca, dan 

besi serta pengeksposan elemen strukturan dan utilitas pada projek  ini 

menyebabkan penggunaan gaya aristektur industrial di dalamnya. 

Deifinisi dari Arsitektur Industrial adalah sebuah gaya yang muncul 

akibat kombinasi produk buatan mesin pada revolusi industrial dengan 

arsitektur bangunan dengan mempertimbangkan mode, gaya, fungsi, material 

dan biaya. Ciri – cirinya antara lain :  

a) Tidak Selesai (Unfinished)  

b) Mengekspose (Expossed)  

c) Penggunaan Bahan Mentah (Raw Material Used)  

d) Warna Monokrom / Natural (Monochrome / Natural Colorways)  

5.1.2. Studi preseden  

Centre Pompidou  

- Letak   : Pusat kota Paris, Prancis 

- Arsitek    Richard Rogers and Piano 

- Fungsi bangunan  : Bangunan multifungsi (museum seni modern, 

perpustakaan referensi, pusat desain industri dan pusat penelitian musik, 

akustik dan audio visual)  

- Gaya / Style : Gabungan dari high-tech dan industri 
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Beberapa ciri – ciri dari arsitektur high-tech yang diterapkan dalam bangunan 

Centre Pompidou antara lain : 

1) Inside-out 

Alat – alat utilitas (sepeti lift, tangga, pipa – pipa, dan escalator) diekspos 

sebagai elemen keindahan dari bangunan. Selain itu, terdapat pengeksposan 

struktur baja dari bangunan.  

   

  

 

 

Gambar 54: Inside Out pada Centre Pompidou 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

Gambar 55: Inside Out pada Centre Pompidou 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

 

Pipa utilitas diekspos dan dicat dengan warna mencolok 

Struktur dan tangga  yang diperlihatkan / diekspos 
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2) Simbolasi high-tech   

Berupa adanya cerobong (elemen utilitas untuk ventilasi) yang dijadikan 

symbol / sculpture  melebih – lebihkan elemen struktur dan utilitas  

 

Gambar 56: Simbolasi high-tech  pada Centre Pompidou 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

3) Transparency 

Terlihat dari penggunaan kaca sehingga bagian dalam bangunan terlihat dari 

luar, serta dapat memasukkan cahaya alami secara maksimal. 

 

Gambar 57: Transparansi pada Centre Pompidou 
Sumber : Analisis Pribadi 

Pipa putih sebagai utilitas dan sculpture 

Penggunaan 
material kaca 
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4) Penggunaan warna-warna cerah dan merata 

Warna – warna cerah digunakan untuk membedakan warna pipa utilitas 

sedangkan fasad menggunakan warna monokrom. 

5) Menggunakan struktur baja atau kabel pada struktur utama atau pada atap.  

5.1.3. Kemungkinan implementasi  

- Penggunaan struktur baja IWF (untuk kolom dan balok) lalu diekspos 

baik secara interior / eksterior (tidak dibungkus apapun). Kolom balok 

difinishing dengan cara dicat saja sehingga memberi kesan industrial 

terutama pada interior bangunan. 

- Tidak menggunakan plafond untuk menutup langit – langit, melainkan 

dari bondek langsung difinishing cat saja. 

- Ekspos pipa – pipa utilitas dan ducting AC kemudian dicat dengan 

warna – warna yang berbeda 

- Penggunaan material kaca pada sebagian fasad bangunan dan 

pembatas ruangan sehingga transparan 

- Penggunaan smart building (teknologi sensor untuk lampu, sistem 

akses kontrol pintu otomatis, penggunaan fiber-optik, sistem kerja 

dengan WLAN, dan penggunaan solar panel) 

5.2. Kajian teori permasalahan dominan  
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Pada  ini memiliki sasaran yaitu karyawan yang cenderung merupakan 

generasi milenial (generasi muda) yang identic dengan kerja kreatif, inovatif, 

kerjasama tim serta sifat yang mudah bosan. Oleh karena itu  harus mampu 

menghasilkan suasana yang dapat membangun kreatifitas, rileks, santai, dan 

nyaman. Sehingga penghuni tidak cepat bosan berada di dalamnya. Maka 

desain bangunan harus mampu mengakomodasi sifat pemuda yang ingin 

segala sesuatu yang mudah (dengan jaringan internet sehingga tidak harus di 

depan meja selali), dan mudah berkembang serta mampu memacu semangat. 

5.2.1. Uraian interpretasi dan elaborasi teori permasalahan dominan  

Permasalahan dominan pada proyek  ini adalah  bagaimana penerapan citra 

ruang kerja kreatif terhadap melalui pengolahan arsitektural, interior & eksterior 

bangunan. Citra arsitektural adalah bagamana seseorang dapat menangkap 

kesan dari sebuah bangunan dengan cara melihat atau menggunakan 

bangunan tersebut.  

Citra arsitektural terbagi menjadi 2 yaitu :  

 Citra Visual pada bangunan   

Merupakan aspek visual / emosi yang didapat setelah melakukan pengamatan 

dari fasad, penggunaan material, dan bentuk bangunan.  

 Citra Guna pada bangunan  
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Merupakan citra yang didapat penggunanya setelah menggunakan bangunan 

tersebut. 

Sebuah studi terbaru tentang proses kreatif menyebutkan, “lingkungan fisik 

memainkan peranan penting dalam memfasilitasi perkembangan kreatifitas 

yang inovatif yang mengarah ke produk” (Amabile, 1998). Sebuah studi yang 

dilakukan oleh B. Ellinger tahun 1996 menunjukkan bahwa individu yang kreatif 

dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. 

 
Skema 35: Hubungan antara elemen yang mempengaruhi orang kreatif 
Sumber : “The Genesis of Creativity”, oleh Ellinger,1966, The Reading 

Teacher, 19(7) p.493. 
 
Sebuah studi lain oleh Vithayathawornwong tahun 2005 mengilustrasikan 

bagaimana kreatifitas bisa muncul dalam sebuah organisasi. 

 

Skema 36 : Hubungan antara lingkungan kantor dengan kreativitas 
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Sumber : “The role of the physical environment in supporting organizational 

creativity” by S.Vithaythaworwong, S.Danko, dan P.Tolbert, P.,2003, Journal 

of Interior Desifn 29(1&2) p.3. 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan ruang kerja kreatif 

adalah ruang kerja yang kreatif harus mampu mewadahi beberapa kegiatan 

antara lain :  

1. Play 

Menurut Lyold (2009) dalam artikel ilmiahnya berujudul Creative Space 

menyebutkan bahwa Stephen R. Grossman dalam bukunya Unlocking 

Creativity in Workplace (1990) berpendapat bila untuk menjadi kreatif maka 

seseorang harus bersenang – senang. Maka dari itu dalam perencanaan 

sebuah creative workspace harus menyediakan tempat untuk bermain (seperti 

indoor sport area, ruang dengan game machine, dan ruang bersantai). 

2. Motivation dan a place to generate ideas 

Menurut Grossman dalam bukunya Innovation, Inc. (1988) mengatakan bahwa 

terdapat 2 jenis motivasi, yaitu dari luar dan dari dalam. Salah satu motivasi 

dari luar adalah creative space yang dapat menstimulasi untuk membuat dan 

menghasilkan suatu pekerjaan kreatif. Selain itu, perlu disediakan ruang untuk 

memotivasi seperti classroom dan workshop untuk menyediakan wadah 

seminar – seminar dan pelatihan – pelatihan. 

3. Communication dan a place to talk 
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Menurut Michael Michalko dalam bukunya Cracking Creativity (1998), untuk 

menghasilkan  pekerjaan yang efektif dan komunikatif maka diperlukan adanya 

pertukaran ide serta diskusi secara terbuka, bebas dan spontan. Maka dari itu 

desain creative workspace harus menyediakan ruang – ruang meeting informal 

ataupun ruang kerja bersama untuk karyawannya bertukar ide. Selain itu, 

ruang kantor terbuka (open office) juga direkomendasikan sebagai bentuk 

tipologi kantor yang dianjurkan untuk kantor kreatif sehingga memudahkan flow 

karyawan untuk berdiskusi satu dengan lainnya.  

4. Focus 

Untuk menyeimbangkan antara bermain dan kerja tim, perlu adanya space 

meja pribadi dengan privasi yang cukup untuk meningkatkan focus dari masing 

– masing karyawan. 

Secara desain ruang kerja, beberapa aspek arsitektural yang perlu 

diperhatikan. Banyak peneliti menyepakati fakta bahwa lingkungan 

memberikan pengaruh kepada kreatifitas dalam bekerja namun tidak ada detail 

secara spesifik tentang bagaimana suatu ruang kerja dapa meningkatkan 

kreatifitas (Dul dan Ceylan : 2011,15). Berikut adalah beberapa factor yang 

didapat dari model – model yang telah dilakukan oleh Dul dan Ceylan.  

Tabel 119 : Tabel Karakteristik Lingkungan Kerja yang Mempengaruhi Kinerja 
Kreatif 
Sumber : Scientific Creativity and Diversity of Physical Work Environment : 
Framework Development, 2014 
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Tabel 120: Tabel Karakteristik Tempat Kerja yang Kreatif 
Sumber : Scientific Creativity and Diversity of Physical Work Environment : 
Framework Development, 2014 

 

Tabel 121 Tabel Karakteristik Lingkungan Fisik dengan Perbandingan Tinggi 
Rendahnya Kreatifitas 
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 Sumber : Scientific Creativity and Diversity of Physical Work Environment : 
Framework Development, 2014 

 

Selain itu menurut Lloyd (2011), secara desain hal – hal yang perlu 

diperhatikan antara lain : 

Tabel 122 : Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk ruang kerja kreatif 

Sumber : Lloyd (2011) dalam jurnal Creative Wrokspace 

Lokasi Ruang kerja kreatif harus mudah diakses oleh karyawan di 

dalamnya serta mendapatkan cahaya alami yang cukup (tidak 

dianjurkan berada di basement). 

Konstruksi 

 

- Plafon yang tinggi untuk mengkomunikasikan keterbukaan 

- Luasan ruang yang cukup besar sehingga memungkinkan 

untuk kebebasan pergerakan 

- Warna dan tekstur yang menstimulasi  

- Sound proofing dan tidak menimbulkan gema 

Furnishings - Furniture yang digunakan harus nyaman dan fleksibel 

serta dapat di re-konfigurasi 

- Semakin sedikit furniture yang dipasang statis, semakin 

baik 

- Ruang yang terbuka dan visible 

- Menyediakan persediaan makanan (seperti kulkas, mesin 

kopi, dan mesin pembuat minuman) 
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Pencahayaan 

(Lighting) 

 

Pencahayaan yang sangat direkomendasikan adalah cahaya 

alami, namun beberapa pencahayaan buatan yang dianjurkan 

adalah :  

- full-spectrum incandescent  

- full-spectrum fluorescent  

- regular incandescent  

- regular incandescent 

Warna 

(Color) 

Penggunaan warna yang hangat seperti merah, oranye, 

kuning dan coklat untuk meningkatkan semangat dan energy, 

sedangkan untuk warna cool seperti biru, hijau, dan abu – abu 

akan memberikan efek menenangkan. Selain itu, ruangan 

dapat dilengkapi dengan poster dan gantungan / hiasan warna 

warni lainnya untuk memberikan kesan fresh. 

Temperatur Menurut Lyold, temperatur ruangan direkomendasikan 

cenderung ke dingin untuk mempertahankan energy dan 

semangat dari karyawan. Ruangan juga harus mampu 

meregulasi angin segar. 

Teknologi Menggunakan teknologi komunikasi yang baik (untuk 

mengakses internet, intrakom, dan intercom). 

Toys Terdapat fasilitas alat permainan untuk karyawan beristirahat. 

Studi preseden 

GooglePlex Office   

- Fungsi  : Perkantoran, Kantor Pusat Google  

- Arsitek  : ADD inc  

- Lokasi  : California  

- Luas  : 8500 m2 
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Gambar 58 : Kantor GooglePlex 

Sumber : Google earth 

 

Kantor ini merupakan kantor pusat google yang da di California. Desain 

eksteriorny lebih menonjolkan penggunaan material dengan warna natural 

namun dengan bentuk yang sangat kontemporis. Bentukan geometris sangat 

kuat dalam pembentukan massanya. Penggunaan beberapa transparant 

seperti kaca membuat bangunan ini semakin elegan dengan tampilannya.  

 Sedangkan desain interiornya sangat justru bertolak belakang yaitu 

palyful dengan menggunakan warna- warna cerah dalam komposisi pemilihan 

warnanya. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang pekerja berfikir kreatif 

dengan suasana kantor kerja yang santai, nyaman dan bebas. 
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5.2.2. Kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan  

Penerapan teori permasalahan dominan pada projek  ini adalah menciptakan 

ruang kerja (workspace) kreatif di dalam projek   melalui pengolahan 

arsitektural dengan desain yang kemudian diaplikasikan dalam ruang tiga 

dimensi lewat tekstur, bentuk, warna dan fasilitas – fasilitas tambahan serta 

ornament – ornament yang dapat menciptakan kualitas visual yang menarik.  

Oleh karena itu akan tercipta konsep industrial dan menyenangkan dengan 

cara :  

1. Penataan Ruang 

- Penataan ruang kantor dengan tipologi terbuka untuk divisi desain, 

internet marketing dan merchant care 

- Tidak menggunakan dinding – dinding 

2. Fasilitas 

- Penambahan fasilitas – fastilitas sesuai dengan bagaimana ruang kerja 

kreatif seharusnya mampu mengakomodasi, yaitu : 

- A place to play = Indoor sport area, ruang istirahat 

- A place to generate ideas = classroom, ruang workshop 

- A place to tak = meeting room, ruang meeting informal 

- Food = Kantin, Pantry 

3. Desain 

- Langit – langit yang tinggi (tidak menggunakan plafon / plafon ekspos)  
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- Sirkulasi udara yang baik (penggunaan AC supaya dinign) 

- Menggunakan furniture yang nyaman untuk bekerja 

- Penggunaan warna warm untuk ruang kantor dan warna cool untuk 

ruang istirahat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


