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BAB V  

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain 

Tema desain pada projek “Pusat Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Industri 

Mebel Kreatif Terintegrasi di Semarang” ini didasari oleh pemikiran bahwa pusat 

pelatihan ini bukan hanya pusat pelatihan mebel kayu biasa, namun fungsi dari 

pelatihan ini merupakan suatu bentuk pemikiran baru di mana pelatihan furniture kayu 

ini digabungkan dengan wadah industri kreatif yang menjadi suatu trend dan sorotan 

oleh pemerintah terutama pemerintah Kota Semarang. Integrasi dengan industri 

kreatif ini memberikan unsur kreatif pada pusat pelatihan dan kesan mengikuti zaman, 

tidak hanya sekedar pelatihan yang konvensional, namun juga sebuah wadah kreasi 

dan pencarian ide - ide baru baik secara manufaktur maupun secara pemasaran 

mebel. Unsur mengikuti zaman atau “kekinian” ini menjadi suatu alasan kuat 

pemililihan tema desain arsitektur kontemporer.  

Sementara pemilihan sustainable berkaitan dengan sistem operasional fasilitas 

di mana fasilitas merupakan milik pemerintah yang didedikasikan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat terutama di bidang mebel perkayuan dan industri kreatif. 

Pelatihan dan ruang usaha dengan biaya rendah yang disediakan cenderung 

ditargetkan untuk masyarakat pemilik industri kecil menengah atau usaha mikro kecil 

menengah yang tidak memiliki biaya untuk mengikuti pelatihan. Meskipun biaya 

operasional ditanggung oleh APBD pemerintah, namun dibutuhkan penekanan biaya 

operasional bangunan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu 

karena bangunan ini dimanfaatkan untuk masyarakat, sehingga harus berdampak 
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secara positif tidak hanya secara fungsi namun juga dampak ekonomi, sosial dan 

lingkungan hidup. Hal ini dijawab melalui sustainable design.  

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

a) Tema Desain: Arsitektur Kontemporer yang Sustainable   

a. Arsitektur Kontemporer 

Pada bangunan ini, tema desain yang diambil adalah Arsitektur 

Kontemporer yang Sustainable. Desain kontemporer merupakan desain yang 

mengacu pada masa kini dan bukan pada desain klasik pada zaman dahulu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur kontemporer memiliki 

makna: (KBBI Online, 2018) 

 Arsitektur/ Ar.si.tek.tur/ arsitèktur/ n   : (1) Seni dan 

ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan 

sebagainya; ilmu bangunan. (2) Metode dan gaya rancangan suatu 

konstruksi bangunan.  

 Kontemporer/ Kon.tem.po.rer/ kontèmporèr/ n : pada waktu 

yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini 

 Berdasarkan KBBI, dapat disimpulkan bahwa arsitektur kontemporer 

merupakan metode atau gaya rancangan (desain) suatu bangunan yang 

mewakili masa kini.  

Arsitektur kontemporer mewakili unsur masa kini, tidak hanya secara 

langgam atau style namun juga issue masa kini seperti pemanasan global yang 

berkaitan erat dengan green architecture atau sustainable architecture sebagai 

bentuk respon terhadap issue masa kini. Oleh sebab itu, arsitektur kontemporer 

ini mengalami integrasi dengan elemen sustainable design.  
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Meskipun arsitektur kontemporer kerap disamakan dengan arsitektur 

modern, namun secara desain terdapat perbedaan. Desain kontemporer 

cenderung memiliki desain yang maju, fleksibel, variatif dan inovatif, baik 

secara tampilan, pemilihan material, pengolahan material hingga pada 

pemanfaatan teknologi yang dipakai. ( Gunawan dan Prijadi, 2011: 77)39 

Beberapa pengertian arsitektur kontemporer oleh para ahli adalah: 

 Menurut Sumalyo dalam bukunya “Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan 

Abad XX” (1996): 

“Kontemporer adalah bentuk – bentuk aliran arsitektur yang tidak dapat 
dikelompokkan dalam suatu aliran arsitektur atau sebaliknya berbagai 
arsitektur tercakup di dalamnya” (Sumalyo, 1996) 

 Menurut Konnemann dalam bukunya yang berjudul “World of 

Contemporary Architecture XX (2000)” menyatakan bahwa:40 

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya arsitektur yang bertujuan 
untuk mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu terutama dari segi 
kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu 
gaya arsitektur, berusaha menciptakan suatu keadaan yang nyata-
terpisah dari suatu komunitas yang tidak seragam.” (Konnemann, 2000) 

 Sedangkan menurut Gunawan dan Prijadi (2011):41 

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur yang muncul 
pada akhir abad XX yang mencirikan kebebasan berekspresi dan 
keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda dari komunitas di 
sekitarnya yang merupakan sebuah aliran baru atau penggabungan dari 
beberapa aliran arsitektur.” (Gunawan dan Prijadi, 2011:78) 
 
Perkembangan Arsitektur Kontemporer  

Awal mulanya, arsitektur kontemporer dimulai dan berkembang pada 

tahun 1920-an yang dimulai oleh para arsitek Bauhaus School of Design, 

                                                
39 D. Enjelina K. Gunawan dan R. Prijadi, “Reaktualisasi Ragam Art Deco dalam Arsitektur 
Kontemporer”, Media Matrasain Vol. 8 No. 1, Mei 2011, hal. 77 
40 Loc. cit 
41 Ibid, hal. 78 
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Jerman. Hal ini merupakan bentuk tanggapan dari kemajuan teknologi dan 

perubahan kondisi sosial masyarakat akibat world war atau perang dunia. 

Arsitektur kontemporer juga memiliki istilah “Arsitektur Modern”. Kata 

kontemporer berasal dari kata “co” yang memiliki arti bersama dan “tempo” 

yang berarti waktu. Sehingga makna dari kontemporer tersebut merupakan 

waktu yang bersamaan, masa kini, dewasa ini. Sedangkan menurut istilah 

kontemporer memiliki makna waktu yang berubah – ubah, menekankan bahwa 

desain bersifat “present” atau yang sedang digemari (Wibowo, 2014:86)42  

Gaya kontemporer ini berkembang di periode antara 1940 – 1980an.  

Ciri – Ciri Arsitektur Kontemporer  

Ada beberapa prinsip dasar arsitektur kontemporer yaitu: (Thimoty, 

2013:19) 

1. Bangunan kuat atau kokoh  

2. Konsep ruang yang terbuka atau open space 

3. Kesesuaiaan antara indoor space atau ruang dalam dan outdoor 

space atau ruang luar 

4. Memiliki façade tembus pandang 

5. Kenyamanan  

6. Eksplorasi elemen area landscape atau penataan lansekap 

7. Selalu mengikuti perkembangan zaman namun dapat terulang ke 

masa kini.  

8. Nilai kontemporer suatu wilayah akan berbeda dengan nilai 

kontemporer wilayah lainnya menyesuaikan nilai zaman yang 

                                                
42 Mayrosi W. Aji, Landasan Teori dan Program: “Ruang Kerja Kreatif (Creative Co-Working Space) di 
Bandung”, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), hal. 328 
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merupakan kegiatan dominan banyak orang dan biasanya menjadi 

karya yang berkembang pada zamannya.  

Sementara menurut Konneman, beberapa ciri – ciri arsitektur 

kontemporer adalah: 

1. Ekspresi bangunan bersifat subjektif 

2. Bersifat kontras dengan lingkungan sekitar 

3. Bentuk sederhana namun memiliki kesan kuat 

Desain kontemporer memiliki karakteristik yang lebih baru dan sesuai 

dengan masa kini, berbeda dengan desain biasa seperti modern kontemporer, 

klasisk kontemporer hingga etnik kontemporer. Biasanya desain memiliki 

karakteristik bentuk yang unik, tidak biasa, kompleks, dan atraktif. Daya tarik 

bangunan ditekankan melalui permainan bentuk, warna dan tekstur.43 

Terkadang pemanfaatan material alami yang terkesan kuno dapat 

dimodernisasikan kembali seperti material kayu. 

Arsitektur Kontemporer di Indonesia  

Arsitektur kontemporer dipengaruhi kuat oleh arsitektur dengan budaya 

asing. Di Indonesia sendiri, arsitektur kontemporer itu memiliki unsur lokalitas 

atau budaya lokal namun dikombinasikan dengan elemen masa kini atau 

disebut juga kekinian. Di Indonesia sendiri memiliki ciri arsitektur kontemporer 

tertentu yaitu penggunaan material, kejujuran desain di mana bentuk itu 

mengikuti fungsionalitas, adanya elemen horisontalisme dan penggunaan 

bentuk geometri yang dominan (Wibowo, 2014:87). Arsitektur kontemporer 

masih memiliki kaitan dengan kebudayaan masa lampau, di mana kebudayaan 

                                                
43 D. Enjelina K. Gunawan dan R. Prijadi, Op. cit., hal. 78 
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lama ini dimodernisasi atau diperbaharui. Semisal menggunakan material lama 

dapat menciptakan gaya yang baru (Thimoty, 2013:91). 44 

Kaitan Arsitektur Kontemporer dengan Sustainable Design 

Menurut Yuswadi Saliya (2003), ada 3 aspek rujukan dalam kegiatan 

mendesain, hal tersebut merupakan:45 

 Logos  : merupakan aspek teknologi dalam desain yang 

diterapkan pada sistem struktur dan material, kesesuaian dimensi 

serta besaran ruang, jalur sirkulasi bangunan hingga ketinggian dan 

lebar atap.  

 Ethos : memberikan unsur atau elemen yang memberikan 

karakter pada desain melalui bentuk dan kedinamisan bangunan 

 Pathos : memberikan nyawa atau roh pada desain melalui 

hubungan kebudayaan dalam kehidupan sehari – hari 

Desain membutuhkan logos sebagai sebuah sebuah landasan teoritis, 

ethos menjadi landasan eksistensialnya dan pathos sebagai unsur kejiwaan 

yang memberikan dimensi emosional. Dari ketiga aspek ini, arsitektur 

kontemporer ini harus memiliki desain yang kontekstual baik secara 

kebudayaan dan lingkungan sekitar bangunan serta memerhatikan nilai 

estetika, fungsi dan teknologi bangunan.  

Arsitektur kontemporer saat ini sangat erat dengan permasalahan masa 

kini, seperti isu politik, keberlanjutan atau sustainable, partisipatoris atau 

                                                
44 Nike D. N. Liem, Skripsi: Landasan Konseptual, Perencanaan dan Perancangan: “Wedding Venue 
Sebagai Tempat Resepsi dan Exhibition di Sleman”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta), hal. 43 
45 Widjaja Martokusumo, “Arsitektur Kontemporer Indonesia: Perjalanan Menuju Pencerahan”, 
(Bandung: Institut Teknologi Bandung), hal 5 



  

324 
 

populis, keberpihakan, universal design atau untuk segala batasan hingga topik 

gender dan pasca kolonial. Dari hal ini arsitektur kontemporer tidak hanya 

berperan sebagai pemuas desain sang arsitek saja, namun harus menyertakan 

issue masa kini yang diangkat, menyertakan penghuninya. Dengan demikian, 

desain arsitektur dan desain urban kontemporer tidak hanya fokus pada 

pengolahan geometri dan struktur yang rigid, namun juga harus memikirkan 

peluang dan tafsiran dalam pemanfaatan kota dan lingkungan secara 

berkelanjutan (Martokusumo,2005)46.  

b. Sustainable Architecture 

Mengutip Jack A. Kramers (dalam Kurniasih, 2013. Hal. 13), 

menyatakan bahwa:47  

“Sustainable Architecture is response and expression of celebration of 
our existence and respect for the world around us” (Jack A. Kramers 
dalam Kurniasih, 2013 hal. 13) 

Jika diterjemahkan maka arsitektur berkelanjutan ini menjadi suatu 

respon dan ekspresi akan keberadaan dan kepedulian terhadap dunia sekitar 

kita. Sementara menurut Ridawan (2016:3-1): 

“Arsitektur berkelanjutan memiliki tujuan untuk mencapai kesadaran 
lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan 
kualitasnya dan daya dukungnya dalam rangka untuk tetap menjalankan 
proses pembangunan yang terus berkelanjutan juga serta menciptakan 
arsitektur yang harmonis dengan lingkungan dan penekanan pada 
prinsip meminimalkan kerusakan dan memaksimalkan pemanfaatan 
lingkungan alami.” (Ridawan, 2016: hal. 3-1)48 

                                                
46 Widjaja Martokusumo, Op. cit., hal. 6 
47 Sri Kurniasih, “Evaluasi Tentang Penerapan Prinsip Arsitektur Berkelanjutan (Sustainable 
Architecture)”, (Jakarta: Universitas Budi Luhur), hal. 13 
48 D. A. F. Ridawan, Skripsi: “Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Hotel dan Pusat 
Pelatihan Olahraga di Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2016), hal. 3-1 
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Sustainable Architecture ini memiliki 3 elemen yaitu keberlanjutan 

ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial.  

1. Keberlanjutan Ekonomi 

Salah satu permasalahan dominan pada kota besar terletak pada sektor 

perekonomian. Keterbatasan pendanaan menjadi permasalahan utama dalam 

keberlanjutan bangunan jangka panjang baik dari segi fungsi maupun 

maintenance atau perawatan, khususnya bangunan dengan status kepemilikan 

milik pemerintahan.   

Menurut Adrian Pitts dalam bukunya Planning and Design: Strategies for 

Sustainability and Profit, penggabungan beberapa fungsi tipologi bangunan 

yang menciptakan suatu keterkaitan dan menghasilkan keuntungan untuk 

keberlanjutan dari fungsi maupun maintenance jangka panjang bangunan 

(Pitts, 2004: hal. 21). Semisal, dengan pemilihan material lokal dan konstruksi 

bisa menekan biaya pembangunan. Penggunaan material lokal misalnya, bisa 

menekan biaya pengangkutan material, perawatan jangka panjang yang 

mudah dan lebih rendah serta meningkatkan perekonomian daerah di 

sekitarnya. (Pitts, 2004: hal. 37-38)49 

2. Keberlanjutan Sosial 

Keberlanjutan sosial membahas secara detail bagaimana karakteristik 

eksternal bangunan dengan lingkungan di sekitar bangunan, penataan kota, 

sistem transportasi, hingga pola permukiman daerah. Dalam pembangunan 

                                                
49 Adrian Pitts, ”Planning and Design: Strategies for Sustainability and Profit”, (London: Architectural 
Press,2004), hal. 37-38 
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lingkungan baru perlu terdapat 3 skala dasar pengembangan yaitu the region, 

the neighborhood, dan the building.  

 The Region  

The region merupakan perbandingan antara kota, wilayah, dan 

masyarakat, dimana pembangunan masa depan harus mengerti space 

development atau pengembangan ruang masa depan yang akan 

dibangun dengan besaran kota lokasi dan kaitannya dengan penataan 

kota. Prinsip spesifiknya antara lain: 

 Pada kota metropolitan memiliki hal- hal penting seperti 

lingkungan hidup, hubungan budaya, perekonomian, lahan 

produktif, dan view atau pemandangan yang ada.  

 Pelestarrian SDA atau sumber daya alam, investasi ekonomi, dan 

struktur sosial kota. 

 Pengembangan kawasan baru harus terorganisir serta 

kontekstual dengan kawasan lingkungan yang sudah terbangun 

di sekitarnya.  

 Menguntungkan bagi masyarakat. 

 Transportasi massal atau publik menjadi salah satu aspek yang 

didukung 

 Pendapatan dengan sumber daya alam harus terbagi secara 

rata.  

 Neighborhood 

Bangunan utama pada kawasan berhubungan dengan 

lingkungan di sekitarnya, sebaiknya harus mempertimbangkan area 
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pejalan kaki (pedestrian) yang baik, karakter dan identitas unik pada 

bangunan, hingga pengembangan fasilitas umum yang bisa digunakan 

bersama. Prinsip yang spesifik antara lain: 

 Lingkungan harus sinkron, fasilitas pejalan kaki yang baik dan 

memadai (pedestrian friendly) 

 Jalan harus terhubung atau mendorong pejalan kaki dan 

penggunaan transportasi umum massal atau publik.  

 Building 

Pada skala ini berhubungan erat dengan pembangunan sebuah 

lingkungan antara bangunan dengan landscape. Prinsip yang spesifik 

antara lain: 

 Tugas utama pada seluruh perancangan arsitektur kota ataupun 

landscape adalah mendefinisikan fisik jalan dan ruang publik 

sebagai ruang bersama. 

 Proyek arsitektur merespon permasalahan lingkungan di sekitar 

dan penyelesaiannya harus melampaui style bangunan.  

 Ruang terbuka hijau dan jalan harus nyaman, aman serta ramah 

dengan pejalan kaki. Konfigurasi yang benar dapat mendorong 

masyarakat untuk berjalan kaki dan memungkinkan interaksi 

antar tetangga untuk saling mengenal sehingga dapat menjadi 

suatu pelindung bagi komunitas mereka. (Keeler & Burke, 2009: 

187) (Pitts, 2004) 

3. Keberlanjutan Lingkungan Hidup 
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Desain bangunan juga dapat menjadi suatu pengaruh 

keberlanjutan lingkungan yang sudah ada (existing sustainability) dan 

memengaruhi lingkungan baru yang akan diciptakan. Pada buku Energy 

& Environmental Issues for the Practicing Architect oleh Ian C. Ward 

dijelaskan bahwa desain bangunan merupakan peran penting dalam 

efisiensi pemanfaatan energi yang ada di lingkungan terhadap 

bangunan yang akan di bangun, yang dapat direncanakan merupakan: 

 Plan Form  

Rencana bentuk merupakan hal yang signifikan dalam aspek 

efisiensi energi pada desain, ketinggian bangunan akan memengaruhi 

pemanfaatan cahaya buatan maupun pengaturan suhu buatan. Jika 

elevasi bangunan mencapai 6 meter dapat dimanfaatkan untuk 

pencahayaan dan penghawaan alami.  

  Orientation  

Orientasi hadap bangunan mempengaruhi penerimaan cahaya 

dan panas matahari yang masuk ke dalam bangunan yang 

direncanakan.  

 Glazing Ratio  

Rasio penggunaan kaca menjadi pengaruh besar terhadap 

façade bangunan itu sendiri. Penataan jendela dan penggunaan kaca 

merupakan faktor penting dari pengaturan cahaya, suhu yang masuk ke 

dalam bangunan. Keseimbangan tercipta dari fungsi dari orientasi, 

lokasi, halangan dan kebutuhan pengguna bangunan. Umumya antara 
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rasio 25%-45% dianggap sebagai penggunaan yang optimal dan juga 

bergantung dari beberapa faktor yaitu desain jendela untuk menahan 

panas matahari, cahaya matahari dan desain jendela yang dapat 

mengoptimalkan kebutuhan pengudaraan alami. (Ward, 2004:15) 

Penggunaan material-material bangunan yang ramah lingkungan untuk 

mempermudah maintenance atau perawatan serta memperkecil biaya yang 

digunakan untuk perawatan bangunan. Penggunaan material pada bangunan 

dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar bangunan. 

Material berpengaruh pada produktivitas dan sistem bangunan. Terdapat 3 

kualitas pemilihan yang harus dipenuhi sebagai bentuk respon keberlanjutan 

bangunan (building sustainability) terhadap lingkungan yakni: Resource 

effectiviness and conservation, Energy Conservation & Effeciency, dan IAQ 

(Indoor air and environmental quality). (Keeler & Burke, 2009: 159).50 

Material dan produk yang digunakan harus berpotensi untuk 

memengaruhi sumber energi seperti cahaya matahari, udara dan air, dengan 

menggunakan energi tertentu selama siklus pembangunan, dan dapat 

memengaruhi udara pada berbagai tahap pembangunan, instalasi, 

pemeliharaan dan pembuangan. Tantangan tiak hanya untuk mengidentifikasi 

apa material atau sistem yang akan digunakan pada projek tertentu, tetapi 

untuk menentukan cara penyeimbangan manfaat dan kekurangan bahan juga. 

(Keeler & Burke, 2009: 160)  

1. Resource Efficiency  

                                                
50 Marian Keeler dan Bill Burke, “Fundamentals of Integrated Design for Sustainable Building”, 
(Canada: John Wiley & Sons, 2009), hal. 160 
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Resources (sumber daya) merupakan bahan baku untuk segala 

yang kita gunakan dan memiliki dampak yang luas, bermacam – macam, 

dan saling berkaitan. Kualitas bahan atau material harus memiliki kriteria 

berupa: 

 Durability (Daya Tahan)  

 Minimal Packaging  

 Pengolahan minimal tanpa bahan berbahaya 

 Meminimalisir limbah yang dihasilkan 

 Penggunaan produk-produk yang dapat di daur ulang, pada saat 

pembangunan ataupun pasca pembangunan 

 Meminimalkan penggunaan material alami dan jika digunakan 

harus digunakan secara maksimal 

 Menggunakan material yang aman dan dapat dimanfaatkan 

kembali 

 Terbuat dari material yang dapat diperbaharui 

 Mudah dibersihkan dan dirawat (maintenance) 

 Fleksibel (Keeler & Burke, 2009: 160)51 

2. Energy 

Desain harus seirama dengan siklus kehidupan ada kaitan erat antara 

bangunan dan komponen bangunan itu sendiri. Kompleksitas menciptakan dan 

memahami visualisasi lingkungan hidup yang lengkap untuk produk, material 

dan sistem bangunan yang akan dibangun. Beberapa isu yang dapat menjadi 

aspek pengembangan merupakan: 

                                                
51 Loc. cit 
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 Lokasi pembuatan bahan-bahan material dan distribusi material  

 Jarak pengiriman material-material yang dibutuhkan karena 

berdampak langsung terhadap lingkungan.   

 Bahan bakar yang digunakan jika mengkonsumsi bahan bakar 

dalam pengolahan material 

 Energi yang digunakan untuk memasang suatu produk atau 

material. Dalam beberapa instalasi atau pemasangan, energi 

yang dikeluarkan memengaruhi suhu dan kelembaban 

 Pembongkaran atau teknik pembongkaran.  

 Produk dan material sisa atau hasil pembongkaran akan dibuang 

atau di daur ulang. (Keeler & Burke, 2009, p. 162)52 

Pemilihan arsitektur berkelanjutan ini sesuai dengan fungsi bangunan 

pelatihan ini karena merupakan bangunan dengan jangka waktu yang panjang 

dan juga bersifat publik. Bangunan yang dinaungi pemerintah ini memiliki fungsi 

untuk mendukung pelatihan masyarakat mengenai furniture dan mendukung 

usaha mereka baik secara pelatihan maupun ruang usaha. Untuk menekan 

biaya baik operasional, sewa maupun biaya pelatihan tidak hanya didukung 

dari biaya APBD dan pendapatan dari fasilitas komersial, namun juga dari 

desain bangunan.  

Pemanfaatan material ramah lingkungan, pemanfaatan pencahayaan 

dan penghawaan alami, penataan bangunan yang kontekstual dan 

menguntungkan bagi lingkungan di sekitarnya hingga pemanfaatan lalaphan 

serta material secara maksimal dapat menjadi solusi untuk biaya operasional 

                                                
52 Ibid, hal, 162 
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yang lebih rendah dan ketahanan bangunan yang lebih baik. Ancaman 

terhadap keterbatasan biaya tidak akan membuat nilai usia bangunan semakin 

rendah. Secara lingkungan juga memberi keuntungan bagi masyarakat 

sekitarnya. 

Penggabungan dengan arsitektur kontemporer diperkuat dengan bentuk 

bangunan yang menarik dan kekinian namun tetap memperhatikan unsur – 

unsur sustainable.  

5.1.2. Studi Preseden 

Salah satu contoh bangunan yang mengkombinasikan unsur 

kontemporer dan sustainable adalah:  

1. SOS Children’s Villages Lavezzorio Community Center 

 Lokasi : Chicago 

 Status : Terbangun 2008 

 Klien : 50S Children’s Villages  

Selain pemanfaatan energi pasif dan aktif, penggunaan material lokal 

dan material recycle atau daur ulang pada desain mulai dianggap sebagai 

elemen sustainable yang inovatif, efektif dan artistik. Eksplorasi material ini 

menjadi salah satu integrasi kuat antara bangunan dengan ciri sustainable dan 

arsitektur kontemporer. Pada façade bangunan ini (lihat gambar 5.1.) terlihat 

bahwa terdapat permainan material dan warna pada dinding façade. Di dinding 

ini menggunakan agregat beton sisa dari area area - konstriuksi di Chicago. 
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Gambar 5. 1 - SOS Children’s Villages Lavezzorio Community Center 
Sumber: http://studiogang.com/project/sos-children-s-villages-lavezzorio-community-

center 
Selain bentuk yang menarik karena dapat terlihat macam – macam 

agregat pada dinding, bentuk bangunan yang menarik dan atraktif menjadi 

salah satu ciri arsitektur kontemporer itu sendiri. Eksplorasi penggunaan 

material baru namun dimodernisasi menjadi salah satu sisi arsitektur 

kontemporer. Sisi sustainable selain ditekankan melalui penggunaan bahan 

bekas atau bahan lokal karena mampu mengurangi emisi karbon hingga 90 

persen, namun juga ditekankan melalui peletakan bukaan pada bangunan 

yang berorientasi pada area selatan sehingga menangkap cahaya matahari 

untuk pencahayaan.  

Kesan terbuka dalam ruangan juga ditekankan, di mana selain 

membentuk keleluasaan namun juga secara arsitektur berkelanjutan atau 

sustainable juga dapat membentuk kawasan sosial bagi para pengguna 

bangunan sehingga tidak hanya ramah secara lingkungan dan ekonomi, 

namun juga secara sosial.  
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Gambar 5. 2- Ruang Interior dalam SOS Children’s Villages Lavezzorio Community 
Center 

Sumber: http://studiogang.com/project/sos-children-s-villages-lavezzorio-community-
center 

 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi Pada Bangunan  

 Pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami pada massa bangunan 

terutama pada area workshop atau bengkel kerja perkayuan dengan 

menggunakan bukaan – bukaan hidup dan skylight.  

 Penggunaan material lokal yang mudah didapat dari lingkungan sekitar dan 

mudah untuk dimaintenance. Memanfaatkan material bekas untuk 

dimanfaatkan kembali.  

 Penggunaan secondary skin dengan eksplorasi dan modernisasi material 

sehingga selain menambah estetika juga meredam panas berlebih. 

 Mengintegrasikan antara ruang interior dan eksterior melalui bukaan dan 

keleluasaan ruang dan hubungan secara langsung antara eksterior dan 

interior.  

 Desain bangunan menarik namun sekaligus mengambil unsur lokal dan 

konteks dengan pengembangan wilayah.  

  Pengelolaan landscaping dan jalur pedestrian yang baik serta area yang 

mendukung hubungan sosial antara pengguna fasilitas.  
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian  

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Batasan atau fokus kajian utama dari bangunan ini merupakan 

“Integrasi Fungsi dan Ruang Bangunan Multifungsi yang Rekreatif” 

Menurut KBBI, integrasi fungsi dan ruang pada bangunan multifungsi 

adalah: (KBBI Online, 2018) 

 Integrasi/ In.te.gra.si/ n   : Pembauran hingga menjadi 

kesatuan yang utuh atau bulat 

 Fungsi/ Fung.si/ n   : (1) Jabatan / pekerjaan yang 

dilakukan; (2) Faal atau kerja suatu bagian tubuh; (3) Besaran yang 

berhubungan, jika besaran yang satu berubah maka besaran lain juga 

berubah; (4) Kegunaan suatu hal; (5) Peran sebuah unsur bahasa dalam 

satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sebagai 

subjek) 

 Ruang/ Ru.ang/ n   : (1) Sela- sela antara dua deret tiang 

atau sela – sela antara empat tiang di bawah kolong rumah; (2) Rongga 

yang berbatas atau terlingkung oleh bidang; (3) Rongga yang tidak 

terbatas, tempat segala yang ada; (4) Petak dalam buah (durian, petai); 

pangsa.  

 Rekreasi/ Re.kre.a.si/ rékrèasi/ n : (1) Penyegaran kembali badan dan 

pikiran; sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti 

hiburan. 

Dari pengertian KBBI ini dapat disimpulkan bahwa integrasi fungsi dan 

ruang yang rekreatif merupakan pembauran menjadi suatu kesatuan yang bulat 
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antara kegunaan suatu ruang pada bangunan multifungsi atau memiliki banyak 

fungsi dengan desain yang memberi kesan menggembirakan dan 

menyegarkan.  Dari penekanan desain ini menekankan cara untuk 

menggabungkan dan menyatukan beberapa fungsi dan ruang yang berbeda 

menjadi berhubungan dan bahkan membentuk suatu alur terutama alur 

sirkulasi. Sehingga pada bangunan tercipta suatu skenario atau alur cerita yang 

menghubungkan antar fungsi bangunan dan ruang satu sama lain.  

Desain Arsitektur Rekreatif secara Psikologis 

 Desain arsitektur yang rekreatif merupakan suatu bentuk respon dari 

tujuan suatu perancangan yang mengandung elemen rekreasi di 

dalamnya. Desain memiliki makna dimana desain dapat menghilangkan 

kepenatan bagi pangunjung yang mengunjunginya. 

 Menciptakan estetika dalam desain arsitektur yang menghadirkan 

suasana rekreatif yang diciptakan dengan penataan-penataan atau 

pemiihan elemen interior bangunan.   

 Desain arsitektur yang memanfaatkan potensi alam sebagai konsep 

menarik yang dapat diterapkan sesuai dengan persyaratan kebutuhan 

perancangan.  

 Arsitektur yang rekreatif merupakan cermin dari kebosanan terhadap 

desain yang monoton dan kosong, sedikitnya permainan warna, dan 

hanya mementingkan aspek fungsional semata tanpa memedulikan 

kebutuhan psikologis akan masyarakat. 

 Desain rancangan yang memiliki karakter fleksibel, santai, nyaman, 

menyenangkan, dan mengundang banyak pengunjung. 
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Kesan rekreatif yang menyegarkan dan menggembirakan dapat diwakili 

dengan elemen alam yang menyegarkan, bentuk bangunan yang informal, 

perwainan warna, penataan ruang yang berbeda – beda dan tidak kosong serta 

bentuk yang bervariasi dan beraneka ragam. (Daulay, 2014:66) Kesan 

menyegarkan dan menggembirakan ini dapat menjadi satu aspek desain yang 

selain menarik lebih banyak pengunjung, namun juga sebagai sebagai aspek 

stimulasi visual yang dapat memberikan ide bagi para peserta pelatihan atau 

pelaku usaha terutama di bidang industri kreatif atau desain furniture.  

Berikut ini adalah faktor pendukung terciptanya kesan rekreatif pada 

suatu lingkungan binaan: 

 View 

Suasana yang diciptakan memiliki pemandangan atau view yang 

berbeda dari yang biasa dialami penghuni bangunan. View tersebut harus 

dapat mewadahai penyegaran atau refreshing baik secara fisik maupun mental 

serta memberi pengguna pengalaman untuk melupakan sejenak ketegangan 

akan rutinitas sehari-har. 

 Sequence ruang dan pengalaman ruang (experience) 

Sequence berkaitan dengan view. Pengalaman berbeda yang 

diciptakan bagi para pengguna dalam lingkungan yang dibina dapat 

menciptakan suatu ketertarikan untuk melakukan kegiatan rekreasi sambal 

bekerja atau berlatih. Dalam hal ini menunjukkan bahwa view berhubungan 

dengan sequence ruang yang diciptakan, baik interior maupun eksterior.  

 Sirkulasi 

Tuntutan penciptaan suasana rekreatif salah satunya adalah 

kenyamanan sirkulasi. Alur sirkulasi yang direncanakan mampu memberi 
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kesan tersendiri bagi orang yang berkunjung. Pola atau alur sirkulasi yang 

dibutuhkan pada tema rekreatif adalah sirkulasi yang menciptakan vista, baik 

vista lurus maupu kurva atau lengkung. 

 Material dan tekstur 

Penggunaan material alami untuk memberikan kesan yang berbeda dan 

rekreatif.  

 Style bangunan 

Perencanaan style atau langgam dirancang sedemikian rupa unruk 

menimbulkan keistimewaan dan image tertentu yang memberikan suatu kesan 

khusus pada bangunan. 

 Warna 

Pengaruh psikologis yang hendak dimunculkan pada bangunan dapat 

diciptakan melalui penerapan warna. Dalam hal ini dibutuhkan penerapan 

warna yang berkesan bagi pengguna dan pengunjung. Penerapan warna 

dalam hal ini berhubungan erat dengan teori warna. 

Fokus kajian ini cocok dengan bangunan terutama dengan fungsi 

berbeda seperti pusat pelatihan dan pemasaran industri mebel kreatif di 

Semarang ini. Dengan adanya pola integrasi antar fungsi dan ruang akan 

mencegah terjadinya ruang mati atau dominasi aktivitas terpusat pada tempat 

tertentu saja. Selain itu pembauran menjadi satu kesatuan namun tetap 

memiliki batasan area yang jelas akan menimbulkan satu keterkaitan antar 

elemen ruang satu dengan lainnya dan meningkatkan efisiensi bangunan baik 

secara biaya pembangunan, operasional maupun perawatan karena beberapa 

fungsi diwadahi dalam satu bangunan.  
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5.2.2. Studi Preseden 

1. Klimahaus Bremerhaven 8º Ost 

Klimahaus Bremerhaven 8º Ost dibuka pada Juni 2009, mengalami 

pengembangan untuk menghidupkan kembali pelabuhan Bremerhaven. 

Merupakan pusat edutainment yang memiliki bentuk kontras dengan 

lingkungannya sekaligus bentuk unik dan menarik. Struktur cangkang pada 

bangunan tidak didasari struktur geometri yang umum.  

 

Gambar 5. 3 - Kilmahaus Bremerhaven 8 º Ost 
Sumber: www.klimahaus-bremerhaven.de 

 

Klimahaus Bremerhaven 8º Ost memiliki penataan ruangan atau zonasi 

yang menarik. Dengan memiliki berbagai fasilitas seperti zona iklim, instalasi 

multimedia, pameran interaktif dan akuarium besar, Klimahaus juga 

menawarkan fasilitas seminar, program pendidikan, dan restoran. Klimahaus 

mewadahi fasilitas pengetahuan yang menarik beserta dengan instalasi-nya 

yang memukau, seperti makhluk eksotis dan tanaman, dan banyak lagi. 

Konsep Rekreatif yang terdapat pada bangunan antara lain: 

 Bentuk massa bangunan yang menarik, informal dan tidak biasa serta 

tidak adanya bentuk geometri kaku yang monoton dan membosankan.  
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 View interior bangunan yang memberikan view yang tidak biasa dengan 

permainan tekstur pada dinding dan penataan elemen interior yang 

menyerupai kondisi alam di berbagai belahan di dunia.  

 Sequence ruang-ruang yang berbeda-beda seperti pada zona Journey 

yang memiliki beberapa sequence ruang di pegunungan Alpen, Nigeria, 

Samoa, dll yang menciptakan suasana yang berbeda dan sesuai 

dengan kondisi eksistingnya. 

 Eksploratif, di mana desain menciptakan kesan mengundang para 

pengunjung ke sequence ruang berikutnya yang menimbulkan rasa 

penasaran apa yang selanjutnya untuk mengeksplorasi berbagai 

fasilitas pada bangunan.  

 

Gambar 5. 4-  Lobby Kilmahaus Bremerhaven 8 º Ost 
Sumber: www.klimahaus-bremerhaven.de, 2018 

 

Gambar 5. 5- Suasana Ruang Pameran 
Sumber: www.klimahaus-bremerhaven.de, 2018 
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5.2.3. Kemungkinan Implementasi Pada Bangunan 

 Penggunaan bentuk massa bangunan yang menarik dengan pengintegrasian 

antara sirkulasi dan landscaping indoor pada bangunan terutama area publik.  

 Pada area pameran, terdapat sequence dengan suasana nyata terutama pada 

pameran furniture menyesuaikan fungsi furniture seperti home furniture, beach 

furniture, dan sebagainya.  

 Penggunaan warna – warna dan tekstur yang menarik terutama material lokal 

dan kayu untuk menekankan fungsi bangunan sebagai pelatihan sekaligus 

pameran furniture kayu.  

 Pembentukan jalur sirkulasi yang menarik dengan memberi view untuk 

memberi kesan menarik. 


