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KAJIAN TEORI 

V.i. KAJIAN TEORI PENEKANAN DESAIN:ARSITEKTUR HI-TECH 

V.i . 1. Interprestasi dan Elaborasi Teori 

Penekanan desain pada bangunan ini menggunakan penekanan desain 

arsitektur hi-tech yang mencerminkan teknologi modern dan sporty yang 

ditampilkan dalam struktur,permainan warna,penggunaan teknologi baru 

sehingga memberikan keunikan yang membedakan dengan jenis arsitektur 

lainnya. 

Perkembangan Hi-Tech pada awalnya (tahun 70-an) kurang mendapat 

tanggapan baik dari arsitek Hi-Tech itu sendiri. Sering digunakan sindiran 

terhadap arsitek yang menggabungkan berbagai ragam teknologi kedalam satu 

sistem yang disebut "alternatif teknologi" sedangkan Hi-Tech pada dasarnya 

mengutamakan sisi teknologi dan mekanisme dalam penyelesaian desain 

arsitektur. 

(sumber : david Collin, High-Tech Architecture, New York, Rizzoli, 1998) 
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Struktur merupakan salah satu unsur dalam arsitektur sebagai penentu 

bentuk dan ciri pada sebuah bangunan. Fungsi dari struktur ialah melindungi 

suatu ruang tertentu terhadap iklim, bahaya yang ditimbulkan alam, dan 

menyalurkan semua beban ke tanah. Penentuan struktur yang kuat, tepat dan 

efisien menambah keindahan arsitektur 

(Sumber : Sutrisno, R. Bentuk Struktur Da/am Arsitektur Modem, Gramedia : Jakarta, 1983) 

Dengan majunya pengetahuan manusia, struktur tidak hanya berfungsi 

sebagai konstruksi bangunan tapi juga sebagai elemen estetis. Dalam 

penonjolan struktur sebagai estetika bangunan, harus sesuai fungsinya agar 

mampu menciptakan suatu ekspresi bagi bangunan tersebut. 

(Sumber : Sutedjo, Dip/. /ng. Suwondo, Peran, Kesan dan Pesan Bentuk-bentuk Arsitektur, Djembatan, 1985) 

Arsitektur adalah satu langgam atau style bangunan yang diakui 

keberadaannya, sehingga High-Tech memiliki ciri atau karakteristik khusus yaitu: 

• Inside out 

Struktur, elemen, dan sistem bangunan dalam ditonjolkan dan diekspose. Hal ini 

akan menambah karakter pada fasade bangunan . 

• Advanced material applied 

Penggunaan material dan bahan apa adanya sebagai simbol kejujuran dalam 

struktur. 

e Advanced technology applied 

Menggunakan tekhnologi yang benar - benar up-to-date. 
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• Bright flat colouring 

Warna cerah dan warna dasar menjadi acuan desain, penonjolan warrna dapat 

diaplikasikan melalui elamen struktur dan interiornya. 

• Celebration of process 

Proses dan sistem kerja bangunan secara logika mengungkapkan satu kesatuan 

bangunan yang menunjukkan glass box theory (kejujuran) 

• Optimistic confidence in scientific culture 

Mengutamakan kesan percaya diri dan optimisme tinggi dalam menghadapi 

tuntutan jaman sejalan dengan perkembangan tekhnologi dan keilmuan 

• Transparency, layering, and movement. 

Pemenuhan elemen kaca atau fiber glass untuk memenuhi karakteristik 

(transparan). Layering diwujudkan dalam penyusunan elemen dalam satu 

kesatuan struktural, sedangkan movement adalah pergerakan menerus dalam 

bangunan . 

• Allight will fill gree of tensile members (spirit ofthe age) 

Menggunakan bahan bangunan dan struktur yang menggambarkan bangunan 

masa kini. 

Jencks, Charles; 1990, The New Modernism, Rizzoli, New York 
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Ciri • ciri High Tech Architecture menurut Catherine Siessor : 

· Karakteristik material di dominasi baja, kaca, dan aluminium. 

· Struktur bangunan terekspose 

· Ekspresi bang un an jelas 

V.1.2. Studi preseden 

Penggunaan atap zincalume pada 
bangunan memberi kesan kokoh dan 
megah 

Gambar 78, velodrome laoshan 

Sumber: 
http://www.google.coJdlimgland 
ing?q=velodrome+laoshan&um 

Penggunaan elemen kaca pad a 
bangunan memberi kesan transparan 
dan memaksimalkan pencahayaan 

Gambar 79, ve/odrome stade 

Sumber: 
http://www.skyscrapercity.com/s 
howthread.php?t=40160 1 

• Menggunakan struktur mutakhir sekaligus sebagai fasade bangunan dengan 

menonjolkan struktur itu sendiri 

• Pengaplikasian material material baru dengan warna yang kontras sebagai 

ekspresi visualisasi 
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• Pemanfaatan elemen kaca sebagai dinding sebagai perwujudan dari 

transparansi keruangan . 

• Bentuk struktur yang sederhana dan fungsional menonjolkan jati diri bangunan 

sebagai Velodrome. 

V.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

V.2.1. Interprestasi dan Elaborasi Teori 

Pada track sepeda mempunyai beberapa permasalahan: 

./ Kebutuhan bangunan pendukung di sekitar trek sepeda . 

./ Trek indoor membutuhkan bangunan yang aman dan nyaman . 

./ Cycling trek yang cukup panjang yang sesuai untuk berlatih . 

./ Dengan adanya trek pada tapak yang terbatas,dibutuhkan penataan 

trek yang sesuai standar dan tidak mengganggu aktifitas sipemakai. 

Untuk itu bangunan pendukung harus mampu mewadahi segala aktivitas yang 

ada didalamnya. 

Permasalahan dominan yang diangkat : 

Q KENYAMANAN SANGUNAN UNTUK 8EROLAHRAGA 
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'-

Kenyamanan memiliki definisi sebuah kesenangan, kebebasan dari rasa 

sakit, kebutuhan atau kegelisahan, atau apapun yang berkaitan dengan 

sesuatu yang tidak meyenangkan (Webster's1913 Dictionary, 2003) 

Kriteria kanyamanan dalam berolahraga : 

· Pelaku olah raga tidak merasa gerah dan kedinginan saat berolahraga. 

· Pelaku olah raga tidak merasa silau atau kegelapan yang dapat mengganggu 

pandangan saat berolahraga. 

· Pelaku tetap merasa nyaman I tidak merasa gerah sebelum dan sesudah 

berlatih. 

· Pelaku dapat merasa nyaman saat berolahraga bilamana segi keamanan 

terpenuhi, misalnya dengan adanya pelindung aktif berupa pengaman yang 

tertempel di badan dan pelindung pasif yang berupa pengaman yang ada di 

trek. 
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STUDI KEAMANAN 

Keamanan bagi pelaku olah raga dibagi menjadi 2 golongan : 

o Sistem Keamanan Aktif 

Adalah sistem keamanan yang terpasang di tubuh pelaku olah raga, bisa 

berupa pakaian dan perlengkapan lainnya. 

~~_IFL.. 1. Helm 

2. Kacamata 

~!\\"'=""':r"'" 3. Sarung tangan 

GambarBO, 
perlengkapan sepeda 

Sumber: 
www.vivabomeo.com 

4. Sepatu 

5. Baju pelindung badan 

o Sistem Keamanan Pasif 

Sebuah sistem perlindungan yang terpasang pada trek sepeda. 

Permukaan velodrome yang rata memberi rasa am an pada pembalap karena 

bila terjatuh badan tidak lecet, pagar tengah pembatas degan infield 

membatasi agar pembalap yang jatuh tidak masuk ke area infield yang lebih 

rendah. 

Gambar 81, keamanan 
lintasan 

Sumber: www.sanga/hos 
ve/odorme.com 
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Q 

KAJIAN TEORI 

Fungsi sebagai sarana pertandingan olah raga dan peltihan yang 

merupakan fungsi utama pada bangunan.dengan panjang track 250 m 

bangunan ini menggunakan struktur bentang lebar,dan penerapan meterial 

baru. 

Memiliki pedoman bangunan yang kuat,kokoh,sporty sehingga bangunan 

menunjukan struktur bangunannya untuk dijadikan point of view. 

V.2.2. Studi preseden Velodrome sangalhos 

Gambar 82, sangalhos 
ve/odrome 

Sumber: 
www.velodromecologne.com 

• Pencahayaan dan penghawaan alami juga masuk dari lubang dibawah atap 

velodrome . 

• Jika arus angin kencang maka dapat menghambat laju pembalap dan dapat 

mengganggu pandangan. 
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• Cahaya alami yang masuk tidak akan merata diatas trek, sehingga terjadi 

gelap-terang dan dapat mengganggu pandangan pembalap . 

• Jika terjadi hujan area tengah tengah tidak dapat dimanfaatkan untuk jalannya 

pertandingan. 

KEMUNGKINAN PENERAPAN TEORI 

~ Penggunaan atap dengan lubang-Iubang cahaya dan kisi-kisi sebagai penghalau 

sinar. 

~ Penataan spotlight yang dipantulkan memberikan efek pencahayaan yang 

< merata. 

~ Penataan tumbuhan di sekitar bagunan sebagai filter udara sehingga udara 

yang masuk bersih. 

~ Penonjolan bahan bangunan sebagai pencerminan arsitektur Hi-Tech. 

~ Struktur atap yang ringan dan bahan penutup atap yang semi transparan 

memaksimalkan pencahayan alami ke dalam velodrome. 
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