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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Tema Desain 

 Projek bangunan gelanggang remaja di semarang ini menerapkan penekanan 

desain arsitektur modern. 

 5.1.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

Bangunan Gelanggang Remaja di Semarang menerapkan konsep 

arsitektur modern.  

Arsitektur modern  

Dalam dunia arsitektur seringkali terjadi perubahan selaras dengan 

perkembangan teknologi, sosial, ekonomi. Istilah modern muncul ketika terjadi 

revolusi industry pada tahun 1960-1863. Pada keadaan inilah yang membawa 

perubahan masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan dalam arsitektur. 

Gagasan modernisme muncul sejak abad ke 19 di Eropa barat yang diakibatkan 

oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangan 

arsitektur modern sangat dikenal dengan istilah “form follow function”. Adolf Loos 

mengemukaan bahwa arsitektur modern ketika menggunakan ornament maka 

akan diyakini sebagai suatu kejahatan. Perkembangan sejarah arsitektur modern 

diawali dengan adanya gerakan avant Garde yang memberi kehidupan baru dalam 

teori perencanaan dan pelaksaan arsitektur. Arsitektur modern menyatu dengan 

aliran avant garde dan dikenallah dengan International Style. pada tahun 1910-

1940 muncullah aliran arsitektur modern baru yaitu arsitektur modern dengan 
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aliran fungsionalisme dan cubism. Kedua aliran arsitektur tersebut berkembang 

pesat di Negara bagian Eropa, Amerika dan Asia, hal ini sejalan dengan 

perkembangan budaya, pola pikir, dan pola hidup modern masyarakat dalam hal 

seni, keindahan dan teknologi.  

(sumber : https://hamdiel.files.wordpress.com/2010/03/arsitektur-modern.pdf) 

 Dalam buku Arsitektur modern akhir abad 19 dan 20 (Yulianto:2015) 

mengemukakan faktor-faktor pembentuk kualitas ruang dalam arsitektur modern 

yaitu : 

a. Natural dan pemandangan  

b. Cahaya dan ruang  

c. Derajat ketertutupan  

d. Pembentukan massa  

e. Pola geometri  

f. Simetri 

g. Keseimbangan  

h. Pengurangan dan penambahan  

Seiring perkembangan arsitektur modern, arsitektur modern memiliki ciri 

dan karakteristik sebagai berikut: 

a. bangunan bersifat fungsional yaitu sebuah bangunan dapat dikatakan 

maksimal apabila digunakan sesuai dengan fungsinya 

b. bentuk bangunan sederhana dan abstrak tetapi memiliki bentuk dasar 

segi empat 

c. memperlihatkan konstruksi 

https://hamdiel.files.wordpress.com/2010/03/arsitektur-modern.pdf
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d. menolak adanya ukiran atau ornament dalam bangunan 

e. menyederhanakan bangunan sehingga detail-detail tidak diperlukan 

(Sumber : http://e-journal.uajy.ac.id/8458/5/TA413475.pdf)  

Kaidah-kaidah dalam arsitektur modern yaitu : 

a. Form Follows Function atau bentuk mengikuti fungsi yang dikemukakan 

oleh Louis Sullivian 

b. Less is More atau sedikit adalah lebih yang dikemukakan oleh arsitek 

Mies Van De Rohe  

c. Less is a Bore atau sedikit itu membosankan yang dikemukakan oleh 

pelopor arsitektur postmodern yaitu Robert Venturi  

 5.1.2 Studi Presenden 

  a. The New Generation Youth and Community Center  

The New Generation Youth and Community Center terletak di U.K ,  

London. Bangunan ini mulai dibangun pada tahun 2013 oleh tim arsitek 

RCKa. Fasad bangunan the new generation youth and community center 

menekannkan bentuk pola geometris persegi baik pada layout denah 

ataupun bentuk bangunannya. Selain itu pada bangunan ini sebagian 

besar menggunakan panel beton dan polykarbonat pada fasad eksterior 

dan menerapkan banyaknya bukaan jendela yang besar dan lebar 

sebagai pencahayaan alami. 

http://e-journal.uajy.ac.id/8458/5/TA413475.pdf
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Gambar 5.1 Tampak Bangunan  

The New Generation Center  
Sumber: Dezeen.com 

 
 

Panel beton dan polykarbonat bergelombang telah digunakan untuk 

menciptakan fasad bertekstur dan tembus dari fasad The New 

Generation Youth and Community Center oleh Arsitek RCKa. Studio 

East London RCKa menggunakan panel polikarbonat yang dilengkapi 

dengan isolasi foil untuk memantulkan cahaya matahari. Panel 

polikarbonat juga digunakan hingga atas atap, menciptakan dinding 

parapet di bagian atas bangunan, dan beberapa panel dibiarkan kosong 

di belakang untuk membuat bagian tembus cahaya.  

  
Gambar 5.2 Panel Beton dan Polykarbonat pada Dinding 

Sumber: Dezeen.com 
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Fasad depan bangunan menampilkan panel beton Ductal berkinerja 

tinggi yang dapat digunakan untuk bentang panjang dan tipis dalam 

berbagai bentuk. Panel beton dibuat bergelombang berbaris dengan 

panel polikarbonat di atasnya. Menyelaraskan panel beton dengan panel 

polikarbonat di atas menggabungkan kualitas material bangunan dan 

menekankan kedalaman dan bayangan pada fasad.  

  
Gambar 5.3 Fasad Depan dengan Panel Beton Ductal & Panel 

Polykarbonat 
Sumber: Dezeen.com 

 
Sebaliknya, interior dilapisi dengan panel kayu struktural terbuka dengan 

acian putih halus dipilih untuk menambah kehangatan yang cocok 

dengan usia pengguna. Bukaan kaca menerapkan double-triple untuk 

menciptakan pemandangan antara lantai dan ruangan, menciptakan 

atmosfir inklusif yang memungkinkan dilakukannya pengawasan 

informal. 
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Gambar 5.4 Penerapan Kaca Double-Triple 

Sumber: Dezeen.com 
 

  

 

 5.1.3 Penerapan Teori Penekanan Desain 

Berdasarkan studi preseden dari The New Generation Youth and 

Community Center di London, kemungkinan penerapan penekanan desain untuk 

bangunan gelanggang remaja yaitu : 

 Penggunaan bentuk pola geometri pada bangunan fasad 

gelanggang ataupun bentuk denah 

 Menerapkan fasad bangunan tanpa adanya ornament  

 Menerapkan penggunaan material kaca yang lebar dan besar 

sebagai pencahayaan alami 

 Menerapkan bahan material panel beton ductal dan panel 

polykarbonat pada bangunan gelanggang 

 Menggunakan bahan material bangunan yang mendukung suasana 

eksterior atau interior yang memiliki nuansa modern dan simple 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

 Permasalahan dominan pada bangunan gelanggang remaja di Semarang yaitu 

terletak pada bagaimana sistem keselamatan pada bangunan gelanggang yang dapat 
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terjadi secara tiba-tiba atau diluar dugaan misalnya seperti kebakaran atau pertikaian 

remaja atau komunitas.  

 5.2.1 Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Pengertian Keselamatan menurut Wojowasito, S yaitu berasal dari kata 

safety yang memiliki arti bebas dari bahaya, resiko, atau luka. Menurut Chrest, A. 

Jika dihubungkan dengan bangunan, keselamatan yaitu kondisi bebas dari resiko 

yang berkaitan dengan nyawa manusia didalam bangunan oleh akibat kondisi dari 

bangunan itu sendiri. Menurut Perda pasal 273 ayat 1 keselamatan yaitu upaya 

perlindungan kepada masyarakat akibat dampak/bencana yang mungkin timbul. 

Dalam hal sistem keselamatan, hal yang perlu dilakukan agar dapat 

merencanakan tingkat keselamatan bangunan yaitu dengan mempelajari dari  

bahaya ancaman. Adapun prinsip bangunan dikatakan aman yaitu :  

1. Menyediakan perlindungan bagi pengguna bangunan dan aset    

bangunan. 

2. Perlindungan terhadap bahaya kebakaran. Dalam merencanakan 

perlindungan dari sistem bahaya kebakaran yaitu dapat melalui 

pendekatan dengan sistem fire safety bangunan. 

Dalam Perda No.7 tahun 2010 persyaratan keselamatan pada sebuah 

bangunan yaitu terdiri dari beberapa poin diantaranya: 

1. Setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran 

dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif, kecuali rumah tinggal 

sederhana. 
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2. Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, atau bangunan 

gedung fungsi khusus harus dilengkapi dengan sistem pengamanan 

yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni. 

3. Setiap bangunan gedung dengan klasifikasi ketinggian sedang dan 

tinggi serta bangunan gedung untuk kepentingan umum harus 

dilengkapi sarana penyelamatan kebakaran berupa sarana jalan keluar 

dan tangga kebakaran. 

4. Sarana jalan keluar dan/atau tangga kebakaran harus selalu bebas 

rintangan, bebas asap, dan penerangan yang cukup. 

5. Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran tidak boleh mengurangi 

fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga 

tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar. 

6. Untuk memenuhi persyaratan keselamatan setiap bangunan gedung 

untuk kepentingan umum harus menyediakan sistem sirkulasi 

penyelamatan terhadap kondisi darurat dan alat pengindera bahaya 

kebakaran dan sistem peralatan penanggulangan kebakaran. 

 

 5.2.2 Studi Presenden  

  Roy McMurtry Youth Centre, Canada 
  

 Roy McMurtry Youth Centre (RMYC) adalah fasilitas yang dibangun pada 

tahun 2009 untuk menampung pemuda laki-laki dan perempuan di Greater 

Toronto Area (GTA) dengan total kapasitas 192 pemuda. Bangunan ini didesain 

dan dirancang oleh arsitek Kleinfeldt Mychajlowycz. Setiap unit memiliki kapasitas 

untuk menampung 12 pemuda.  



226 

 

 
Gambar 5.5 Bangunan Roy McMurtry Youth Centre 

Sumber: Archdaily.com 
 

 Bangunan Roy McMurtry Youth Centre ini menerapkan sistem keselamatan 

yang cukup mendukung yaitu dengan adanya akses jalur darurat yang langsung 

terhubung dengan area luar bangunan atau koridor untuk akses keselamatan yang 

langsung menuju luar bangunan.   

 
      Gambar 5.6 Akses Keselamatan Koridor Menuju Luar Bangunan 

Sumber: Archdaily.com 



227 

 

 Adanya penunjuk arah atau tanda atau isyarat yang terdapat di atas 

pintu/bukaan pintu. Tanda/rambu bangunan ini mengarahkan 

pengunjung/pengguna kebangunan/tujuan secara cepat, jalur yang aman, pintu 

darurat dan perangkat komunikasi darurat. Seperti contoh adanya tulisan exit 

untuk mengarahkan pengguna menuju keluar bangunan ketika terjadi bahaya 

tidak diduga.  

 
Gambar 5.7 Rambu/tanda sebagai Penenda Pengguna 

Sumber: Archdaily.com 
 
 Penerapan sistem peralatan penanggulangan kebakaran berupa sprinkler 

yang terdapat dititik-titik tertentu untuk mencegah ketika terjadinya bahaya 

kebakaran dan terdapat juga alarm emergency yang letaknya diatas pintu atau 

jendela. 

 
Gambar 5.8 Titik Sprinkler dan Lampu Penanda Bahaya 

Sumber: Archdaily.com 
 

Titik sprinkler 

Titik alarm 
emergency  
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 Adanya akses tangga darurat sebagai akses darurat menuju luar 

bangunan. Dengan adanya akses tangga darurat dapat memudahkan pengguna 

bangunan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bahaya 

 

 
Gambar 5.9 Titik dan Letak Tangga Darurat 

Sumber: Archdaily.com 
 

  

 

Titik tangga 
darurat 
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 5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan studi preseden diatas kemungkinan penerapan solusi dari 

permasalahan dominan mengenai keselamatan untuk bangunan gelanggang 

remaja yaitu : 

 Menerapkan sistem tangga darurat sebagai jalur akses keselamatan 

pengguna bangunan.  

 Menerapkan sistem penanggulangan kebakaran seperti dengan 

adanya sprinkler atau hidran box serta alarm emergency sebagai 

penanda bahaya didalam bangunan dan hindran box  untuk luar 

bangunan.  

 Menerapkan akses koridor sebagai jalur atau akses untuk 

penyelamatan pengguna bangunan yang langsung menuju luar 

bangunan ketika terjadi bahaya. 

 Menerapkan sistem tanda/rambu-rambu pada bangunan 

gelanggang supaya pengguna mengerti ketika terjadi bahaya yang 

mengancam.  


