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BAB V 

KAJIAN TEORI 

V.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain Arsitektur Neo-Modern 

Tema desain yang dipilih untuk diterapkan pada proyek 

Perpustakaan di Kota Magelang ini adalah arsitektur neo-modern. Pada 

penerapan point dari arsitekur neo-modern yaitu dilatarbelakangi oleh 

penciptaan suatu desain baru yang lebih berkesan estetis melalui 

pemanfaatan teknologi baik itu dalam segi fungsi maupun arsitektur tanpa 

meninggalkan pokok dari desain yang sebelumnya sudah ada, sehingga 

tema desain tersebut sesuai dengan perencanaan paradigma baru 

perpustakaan modern yang diharapkan dapat memberikan kesan yang 

baru terhadap perpustakaan sehingga memiliki kekuatan dalam citra visual. 

Selain itu desain dari sebuah bangunan harus mampu menampilkan 

ekspresi arsitektur yang sesuai dengan fungsi bangunan.  

V.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain Arsitektur Neo-

Modern 

 Pengertian Arsitektur Neo-Modern 

Aliran Neo Modern muncul pada masa antara tahun 1980 seiring 

dengan perkembanga jaman sejak dinyatakan berakhirnya arsitektur 

modern (1975) dan kemudian ditandai munculnya bangunan – bangunan 

baru. Neo-modern merupakan tindak lanjut dari berakhirnya arsitektur 

modern sehingga unsur arsitektur modern masih ada walaupun mengalami 

transformasi. Pada arsitektur modern, bentuk geometri disusun secara 
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secara murni (tanpa pengolahan), sedangkan pada arsitektur neo-modern, 

terdapat pengolahan bentuk dasar geometri (sudut bentuk geometri dibuat 

tidak tajam). Arsitektur neo-modern lebih bersifat estetis dan lebih 

berkembang teknologi serta morfologi bentuknya. 

Inti dari desain arsitektur neo-modern yaitu membuat suatu desain 

yang baru tanpa meninggalkan identitas dari suatu desain yang sudah ada 

baik dalam segi fungsi maupun arsitektural. 

 Nilai – nilai khusus arsitektur neo-modern : 

1. Traces of memory, menciptakan suatu desain baru dengan 

tetap mempertahankan unsur yang lama. 

2. Thematised ornament, bangunan memiliki rupa geometri 

yang lebih estetis dan variatif. 

3. Frenzied cacophony, bangunan mengembangkan order / 

desain baru. 

4.  Explosive space, pembentuk ruang merupakan unsur 

trimatra (perabot dan fungsi sangat penting). Memberikan 

kesan futuristik yang saling berhubungan. 

5. Disjunctive complexity, programing menciptakan suasana 

ruang yang meningkatkan fungsi bangunan. 

 Ciri – ciri khusus arsitektur neo-modern : 

1. Sadar akan perkembangan teknologi, baik itu teknologi yang 

dalam arsitektur maupun berkaitan dengan fungsi. 
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2. Bentuk lebih berimprovisasi dan bervariasi namun masih 

memiliki nilai geometris. 

3. Bervisualisasi akan era ke depan. 

4. Fasad bangunan lebih estetis walaupun tidak terlalu rumit. 

 Ciri – ciri umum arsitektur neo-modern : 

1. Tampilan bentuk bangunan didominasi dengan bentuk 

geometri yang lebih bebas. 

2. Struktur dan kontruksi sebagai ornamen (The Art of 

Construction) 

3. Memperhatikan keadaan yang masa kini telah berkembang. 

4. Menempatkan ruang sebagai unsur dominan. 

5. Warna dan tekstur hanya sebagai aksen. 

6. Adanya kesatuan antar unsur pembentuknya. 

7. Pemanfaatan pencahayaan alami (skylight). 

8. Penggunaan warna yang bersifat monoton namun inovatif. 

V.1.2 Studi Preseden 

V.1.2.1 Perpustakaan Joan Maragall, Barcelona 

Perpustakaan Joan Maragall di Barcelona merupakan perpustakaan 

yang berada ditengah lingkungan kota dengan bangunan beberapa blok 

massa yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah komplek bangunan. 

Dimana gagasan utama pada bangunan ini adalah membangun bangunan 

baru dibawah taman yang sudah ada tanpa mengurangi fungsi maupun 

kegunaan dari taman tersebut.  
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Motto dari bangunan unu adalah “Garden of Light”. Dua kata ini 

merupakan dua gabungan ide dimana disatu sisi ialah menjaga dan disatu 

sisi adalah mengembangkan taman eksisiting.  

Perpustakaan ini berada dibawah taman bernama Florida Villa, 

dibawah naungan dari pohon-pohon yang berada diatasnya dan landscape 

yang sudah ada. Dimana ini untuk menemukan bentuk-bentuk ruang yang 

ada.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Tampak Burung Kompleks Bangunan  

(sumber: http://Archdaily.com/526998/Joan-Maragall )  

 

 

 

 

 

 

Gambar V 1 Tampak Burung Joan Maragall 

Gambar V 2 Outdoor Space Joan Maragall 
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Gambar III. 2 Outdoor Space Perpustakaan 

(sumber: http://Archdaily.com/526998/Joan-Maragall) 

 

V.1.3 Kemungkinan Implemetasi Teori Penekanan Desain Arsitektur 

Neo-Modern 

Berdasarkan penjelasan mengenai tema desain arsitektur neo-

modern diatas, maka beberapa hal yang dapat diterapkan pada bangunan 

Perpustakaan di Kota Magelang ini adalah sebaagai berikut: 

1. Membungkus struktur bangunan sebagai suatu pembentuk citra 

keindahan dari bangunan. 

2. Menampilkan kesan visual bangunan yang bersifat abstrak 

namun merepresentasikan sesuatu 

3. Menghubungkan desain antar bagian interior dan exterior  

4. Memperhatikan karakter bangunan dari segi pandangan 

kebutuhan manusia 

5. Merekayasa bentukan-bentukan sederhana secara karakter 

bangunan maupun fungsi struktur dengan pemikiran yang 

mendalam 

6. Memadukan unsur-unsur yang berkesan mungkin dan yang tidak 

mungkin. 

7. Mengambil bentuk-bentuk visual lengkung pada aliran plastism 

untuk memberikan kesan dinamis. 

8. Merencanakan kebutuhan masterplaning dalam waktu 10-15 

tahun yang akan datang. 
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Beberapa teknologi bangunan yang mungkin diterapkan adalah 

sebagai berikut: 

 Gate Detector Book 

Penggunaan sistem ini ditujukan agar para pengunjung 

perpustakaan dapat membawa buku ke antar ruang atau area dalam 

perpustakaan tanpa melakukan peminjaman terlebih dahulu namun tetap 

aman karena buku tersebut tidak dapat dibawa pulang karena dapat di 

diditeksi oleh gate detector ini. Agar buku dibawa pulang haruslah 

melakukan proses peminjaman yang sedemikian rupa sehingga buku tidak 

terkena sensor dari gate detector ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar III.54 Gate Detector  

(sumber: batuahsakti.com) 

 

 

 

 

Gambar V 3 Gate Detector 
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 Rumput Sintetis 

Pada perpustakan ini akan memiliki banyak ruang baca terbuka yang 

akan banyak menggunakan material alam yang baik. Penggunaan rumput 

sintetis ini layak untuk dipertimbangkan mengingatkan kelebihan yang 

ditawarkan seperti mudah dan murahnya biaya perawatan. 

 

Gambar V 4 Rumput Sintetis 

 (sumber: inspirasi.co) 

 Rumput Gulung 

Selain penggunaan rumput sintetis teknologi rumput gulung patut 

dipertimbangkan mengingat sistem penanaman dan umur dari rumput. 

Dengan penggunaan rumput gulung ini penanaman rumput tidak akan 

membutuhkan lama. 
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Gambar V 5 Rumput Gulung 

 (sumber: smsrsd-infopenting.blogspot.co.id) 

 Climate-renponsive kinetic façade 

Cladding ini merupakan sistem teknologi yang digunakan untuk 

mereduksi panas dari cahaya matahari yang masuk.Cladding berbahan plat 

metal perforated yang kemudian memiliki kemampuan bergerak untuk 

merespon arah datang dari cahaya matahari matahari. Memiliki nilai positif 

pula untuk segi citra karena akan membuat face bangunan selalu berubah. 

Teknologi ini memungkinkan untuk mengurangi beban dari kebutuhan 

pendingin udara akibat panas matahari yang masuk. 

 

Gambar V 6 Climate Resposive Kinetic Facade 

 (sumber: enninglarsen.com) 

http://smsrsd-infopenting.blogspot.co.id/
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V.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian Pada 

Perpustakaan di Kota Magelang 

Masalah dominan pada bangunan Perpustakaan ini adalah 

menyangkut kemampuan fleksibilitas ruang dan adaptasi bangunan 

terhadap bertambahnya pengunjung bangunan ini tiap tahun. Dengan 

jumlah pengunjung yang tiap tahun yang selalu meningkat tentunya akan 

dibutuhkan penambahan ukuran, jumlah maupun kapasitas ruang sehingga 

perlu direncanakan area-area untuk perluasan ini secara matang.  

Jumlah kendaraan yang akan datang tentunya juga akan terus 

bertambah sehingga harus dipersiapkan dan direncanakan untuk 

mengantisipasi jumlah kedatangan kendaraan pengunjung yang tidak dapat 

ditampung.  

Selain permasalah tersebut terdapat pula permasalahan lain yang 

cukup berpengaruh yaitu permasalahan keamanan buku yang rawan untuk 

dibawa pulang tanpa dimiliki pendataan yang baik.  

V.2.1 Intepretasi dan Elaborassi Permasalahan Dominan 

 Fleksibilitas Ruang 

Fleksibel adalah kelenturan atau keluwesan penyesuaian diri secara 

mudah dan cepat. Fleksibilitas dalam penggunaan ruang adalah suatu sifat 

yang memungkinkan dapat digunakanya sebuah ruang untuk bermacam-

macam kegiatan  dan dapt dilakukan nya perubaha susunan ruang untuk 

menyesuai kan kebutuhan. Dalam perimbangan fleksibilitas terdapat 2 

pertimbangan yaitu : 
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a) Segi teknik, yaitu kecepatan perubahan, kepraktisan, resiko 

rusak kecil, tidak memiliki banyak aturan, memenuhi 

persyaratan ruang. 

b) Segi Ekonomis yaitu murah dari segi biaya pembuatan dan 

pemeliharaan. 

Dalam fleksibilitas terdapat 3 konsep yaitu ekspansibilitas, 

konvertibilitas dan versabilitas. Pada konsep ekspansinilitas memiliki 

penerapan pada ruang atau bangunan dengan maksud dapat menampung 

pertumbuhan melalui perluasan. Sedangkan untuk konsep konvertibilas 

adalah ruang atau bangunan yang bisa untuk dilakukan perubahan tata 

atur pada satu ruang. Pada konsep versabilitas, ruang atau bangunan 

mampu untuk memiliki fungsi ganda. 

Dalam penerapan fleksibilitas arsitekur dapat dilakukan dengan 

berbagai macam hal untuk mengatasi perubahan-perubahan pada aspek 

terbangun di sekitar tapak hingga dapat dianalisa pada kajian temporer 

dimana fleksibilitas aristektur ini dapat diubah sesuai penggunan yang 

mebutuhkan dalam ini perpustakaan. Sifat temporer ini dapat dianalisa 

menggunakan tiga aspek temporal dimension yang diungkapkan oleh 

Carmona, et al (2003) : 

 Time Cycle and Time Management 

“Activity are fluid space and time, environments are used differently 

at different times” menurut pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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aktivitas selalu berubah sesuai dengan keadaan ruang maupun sesuai 

dengan waktu seperti sebuah zat cair yang nantinya. 

 Continuity and Stabilitity  

“Altough environments relentlessy change over time, a high value is 

often placed on some degree of continuity and stability” memiliki pengertian 

bahwa walau bagiamanpun lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu 

sebuah desain seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan yang 

ada pada lingkungan tersebut, sehingga desain akan tetap berlanjut dan 

tetap memiliki fungsi yang berjalan dengan baik dengan lingkungan yang 

terbangun. 

 Implemented Over Time 

Dalam perencanaan sebuah desain arsitekur perencanaan kedepan 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan .Bagaimana desain tetap 

dapat melakukan fungsinya pada waktunya namun harus mampu 

melampui waktu perencanaan yang ada sehingga pemikiran-pemikiran 

kedepan yang inovatif harus dihadirkan untuk mengatasi segala perubahan 

akan lingkungan. 

V.2.2 Studi Preseden 

V.2.2.1 Cotton Gin Library at the Coop District 

Merupakan sebuah perpustakaan yang memiliki kosep utama 

berupa membuat sebuah objek yang mampu memiliki ke flesibilitasan yang 

tinggi, dan ruang untuk acara terbuka.  
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Dengan mempertahan bentuk sebagai salah satu bagian dari 

karakteristik kota yang memiliki koneksi citra visual dengan kota. Serta 

memiliki anggaran untuk proyek dan tujuan bangunan suistanable  yang 

sederhana. 

Penampilan luar dengan memperlihatkan strukur bahan kaja anti 

karat dengan pelubangan dipilih untuk menimbulkan kesan eye catching 

serta transparasi yang dapat dilihat pada malam hari untuk 

menggambungkan ruang luar dengan ruang dalam. 

 

Gambar V 7 Tampak Luar Cotton Gin Library 

     (sumber: http://archdaily.com) 

. 
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Gambar V 8 Potongan Cotton Gin Library 

 (sumber: http://archdaily.com) 

V.2.3 Kemungkinan Impementasi Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan penjelasan mengenai fleksibilitas ruang, maka untuk 

menciptakan perpustakaan yang mampu beradaptasai dengan jumlah 

pengunjung kedepanya, maka dapat diterpakan beberapa hal untuk 

diaplikasikan yaitu: 

1. Penerapan desain pengaplikasian ruang dengan cara 

mempertimbangkan kedepanya 

2. Penerapan kaca dipadu dengan lempeng baja berlubang untuk 

membuat kesan menyatu Antara ruang luar dan dalam. 

3. Pengaplikasian Gate Security Door untuk pemerikasaan otomatis 

terhadap buku yang akan dipinjam 

4. Pengaplikasian Climate-renponsive kinetic façade untuk 

menampilkan ruang luar yang menarik. 

5. Pengaplikasian rumput gulung dan rumput sintetis untuk ruang 

terbuka pada komplek perpustakaan ini. 

  


