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5.1. KAJIAN TEORI PENEKANAN DESAIN : Arsitektur Hi-Tech 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaporasi Penekanan Desain 

A. Tema 

Tema yang akan diterapkan pada desain Pusat Pelatihan Tenis ini adalah 

UArsitektur High Tech". 

Pengertian Arsitektur High Tech Istilah Arsitektur High Tech pertama kali 

muncul pada awal tahun 70-an yang digunakan para arsitek untuk menyatakan 

"teknologi alternative". Sejalan dengan waktu istilah tersebut semakin umum 

digunakan, namun arsitek-arsitek High Tech sendiri lebih memilih untuk 

menggunakan istilah "teknologi tepat guna", sebuah istilah yang ambisius. Di 

Amerika Serikat istilah High Tech memang menunjuk kepada pengertian 

langgam, sedangkan di Inggris maknanya lebih dalam, dimana High Tech tidak 

ada hubungannya dengan High T eknologi. 

B. Sejarah dan Representasi 

Menurut Colin Davies dalam bukunya yang berjudul 'High tech architecture' pada 

tahun 1779, dibangun jembatan di river severn di Coalbrookdale. Jembatan ini 

merupakan jembatan yang pertama kali terbuat dari besi dan strukturnya terbuat 

dari material prefabrikasi. Pada tahun 1848 dibangun Decimus Burton's Palm 

House yaitu sebuah struktur bentang lebar dari besi,baja, dan beratap kaca. 

Pada tahun 1889 menara Eiffel dibangun dengan menggunakan material 

prefabrikasi dan struktur yang canggih. Struktur bangunan-bangunan tersebut 
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memberikan pengaruh yang tidak sedikit pad a perkembangan arsitektur high

tech sekarang ini. Bangunan-bangunan tersebut merepresentasikan bentuk 

alternatif bangunan yang berdasar pada teknologi industri. 

Kemudian pada tahun 1920an yaitu pada zaman arsitektur modern, arsitektur 

high-tech juga berkembang misalnya pada tahun 1927 Buckminster Fuller 

membangun Dymaxion House, sebuah rumah dengan struktur logam ringan 

berbentuk heksagonal. Teknologi yang digunakan pada rumah ini adalah 

adaptasi dari teknologi yang digunakan untuk membangun pesawat terbang pada 

saat itu. Bangunan ini menunjukkan ciri dari arsitektur high-tech secara 

keseluruhannya. Karena bangunan rancangannya ini, Colin Davies dalam 

bukunya yang berjudul 'High tech architecture',mengatakan jika ada orang yang 

pantas disebut sebagai 'bapak high-tech" maka Buckminster Fuller lah yang 

pantas. Pada tahun 1960an, sebuah grup yang dikenal dengan Archigram (Peter 

Cook, Warren Chalk, David Greene, Denis Crompton, Ron Herron dan Mike 

Webb) mulai menmpublikasikan dan memamerkan proyek teoritis yang secara 

jelas menjabarkan tentang elemen-elemen dari arsitektur high-tech pada tahun 

1970an dan 1980an. Walaupun high-tech telah ada sebelum tahun 1970an, 

Istilah High-tech mulai terkenal sejak tahun 1970an. Istilah Arsitektur High Tech 

pertama kali muncul pada awal tahun 70-an yang digunakan para arsitek untuk 

menyatakan "Tekn%gi A/tematif'. Arsitek yang banyak menggunakan gaya 

Arsitektur High Tech adalah Richard Rogers, Norman Foster, Nicholas Grimshaw 

dan Michael Hopkins. Secara ringkas dapat dikatakan pengertian Arsitektur High 

Tech adalah : 

• Arsitektur yang mempunyai karakteristik material kaca dan baja, yang mana 

kaca merupakan material yang ringan untuk bangunan. 
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r..: 

• Pada pokoknya mengikuti ekspresi "kejujuran" suatu bangunan. 

• Blasanya membubuhkan Ide-ide tentang produk industri. 

• Dapat digunakan oleh industri-industri lainnya tidak hanya sebagai bangunan 

namun juga sebagai sumber imajinasi. 

• Meletakkan fleksibilitas penggunaan ruang sebagai prioritas. 

Bangunan High-Tech lebih mensimbolisasikan dan mempresentasikan teknologi 

daripada sekedar menggunakan teknologi secara efisien mungkin. Untuk 

memberi efek imajinasi pada bangunannya, struktur bangunan harus jujur dan 

mempunyai pembenaran yang funsional. Struktur dan utilitas yang diekspose 

merupakan karakter yang paling menonjol dari Arsitektur High Tech. Bangunan 

High Tech umumnya memiliki pelapis yang tipis dan lebar atau besar untuk 

menunjukkan kepada dunia luar aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Pada 

umumnya penampilan bangunannya secara keseluruhan adalah ringan, biasanya 

dengan sebuah kombinasi kurva yang dramatis dan garis-garis lurus. (Davies, 

Colin. High tech architecture.) Charles Jenks menulis mengenai Arsitektur High

Tech, "The Battle of High-tech; Great Buildings with Great Faults" yang intinya 

sebagai berikut, : 

• Inside-out, area servis dan struktur dari suatu bangunan selalu lebih 

ditonjolkan pada eksteriornya baik sebagai ornamen ataupun sebagai 

sculpture. 

• Celebration of process, dengan penekanan pada pemahaman 

konstruksinya, "bagaimana, mengapa, dan apa" dari suatu bangunan, 

diantaranya hubungan dari struktur, paku, flanges, dan pipa-pipa saluran, 
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sehingga timbul suatu pemahaman dari seorang yang awam ataupun seorang 

ilmuwan. 

• Transparan, pelapis, dan pergerakan, ketiga kualitas keindahan ini hampir 

selalu ditampilkan secara dramatis tanpa terkecuali. Kegunaan yang lebih 

luas dari kaca yang transparan dan tembus cahaya, pelapisan dari pipa-pipa 

saluran, tangga, dan struktur, serta penekanan pad a eskalator lift sebagai 

suatu unsur yang bergerak merupakan karakteristik dari bangunan High-tech. 

• Pewarnaan cerah yang merata, pada karya Richard Rogers yaitu bangunan 

Pompidou Centre dan Inmos Factory menggunakan warna-warna yang cerah, 

begitu juga yang dilakukan para teknisi untuk membedakan perbedaan jenis 

struktur dan utilitas, yang akan mempermudah mereka untuk memahami 

kegunaan secara efektif. 

• A lightweight filigree of tensile members, baja-baja tipis penopang 

merupakan kolom Doric dari High-Tech Building. Sekelompok kabel-kabel 

baja penopang dapat membuat mereka lebih ekspresif dalam pemikiran 

mengenai penyaluran gaya-gaya pada struktur. 

• Optimistic confidence in a scientific cultrure, bangunan High-Tech adalah 

janji masa depan dari dunia depan yang menanti untuk ditemukan. Hasilnya 

lebih mendalam pada suatu metode kerja, perlakuan pad a material, warna

warna dan pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip komposisi 

c. Arsitektur High Tech dan Kota 

Tiga bangunan High Tech yang terpenting, yaitu : Center Pampidou, Uyod's 

Building, dan Hongkong Bank adalah bangunan tengah kota dan arsiteknya telah 

menyatakan bahwa konteks perkotaan telah memberikan efek yang besar pada 
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desain mereka. Meskipun demikian adalah benar untuk mengatakan bahwa 

kepedulian kota, seperti manipulasi ruang, tidak merupakan suatu elemen utama 

dalam filosofi High Tech. 

Ada alasan mengapa arsitektur kota bukan merupakan suatu elemen utama 

dalam filosofi High Tech; dan ada alasan lain mengapa perkotaan bukan elemen 

utama filosofi High Tech dan itu berhubungan erat dengan masa, yaitu : 

• High Tech melihat ke depan 

• Arsitektur yang optimistik 

• Kemampuan untuk mengendalikan lingkungan daripada beradaptasi dengan 

lingkungan 

• High Tech anti urban style tidak seperti kota yang berhubungan erat dengan 

tradisi kesinambungan dan sejarah 

• Bangunan High Tech biasanya memperlihatkan kota secara revolusioner 

bukan tradisional. 

Jika sebuah kota dibangun itu akan menjadi suatu yang abstrak, penuh dengan 

kotak-kotak servis atau mega struktur, fleksibel, dan diubah-ubah. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan sejumlah penjabaran diatas dapat di tarik sejumlah kesimpulan, 

sebagai berikut : 

• Bangunan High Tech pada dasarnya memiliki keseimbangan antara fungsi 

dan simbolisme 

• Konsep Arsitektur High Tech seperti rangka baja, kabel yang diekspose 

ditunjukkan agar terjadi ruang dalam yang memiliki fleksibilitas maksimal. 
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• Arsitektur High Tech meletakkan performance yang proporsional antara 

aspek arsitektur, struktur, dan mekanikal. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengertian arsitektur High Tech adalah: 

1. Arsitektur yang mempunyai karakteristik material kaca dan baja. 

2. Pad a pokoknya mengikuti ekspresi "kejujuran" suatu keagungan yang 

ditampilkan melalui kejelasan material yang digunakan, maupun material yang 

digunakan diproduksi secara massal. 

3. Biasanya membubuhkan ide-ide tentang produk industri. 

4. Digunakan oleh industri-industri lainnya tidak hanya sebagai bangunan 

namun juga sebagai sumber imajinasi. 

Konsep arsitektur High Tech seperti rangka baja, kabel, zona service dan utilitas 

yang diekspose ditujukan agar terjadi ruang dalam yang memiliki fleksibelitas 

yang maksimal. 

5.1.2. Studi Preseden 

a. Qizhong Forest Sports City Arena 

GAMBAR 5.1. Kompleks Qizhong Forest Sports City 
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i- Qizhong Forest Sports City Arena (Qi Zhong stadium) terletak di Shanghai, 

RRC. 

,j;,. Kompleks ini berdiri diatas tanah seluas 80 Ha, dibarat laut Shanghai, distrik 

Minghan. 

,j;,. Memiliki atap baja berbentuk delapan daun bunga Magnolia yang dapat 

bergeser setiap 8 menit. 

~ Stadium ini dapat menggelar pertandingan baik indoor maupun outdoor. 

,j;,. Kapasitas tempat duduk mencapai 15.000 orang. 

*- Merupakan stadium tenis terbesar di Asia sebelum dibangun Olympic Green 

Tennis Centre di Beijing. 

*'- Bangunan ini dirancang oleh Mitsuru Senda dan perusahaannya 

Environment Design Institute (EDI). 

* Stadium dapat diadaptasikan untuk pertandingan lain seperti bola basket, 

bola voli, tenis meja, badminton atau senam. 

Alasan pemilihan studi banding 

.i- Fungsi bangunan sama dengan bangunan yang akan dibangun, yaitu stadium 

olahraga multiguna. 

i. Struktur atap bentang lebar dan dapat dibuka dan ditutup secara otomatis. 

i- Tema High Tech sama dengan tema proyek yang akan dibangun. 
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B. Wimbledon Stadium 

GAM BAR 5.2. Kompleks Tenis Wimbledon 

.J,. Pertama dibangun pada tahun 1922, kemudian terus direnovasi hingga 

sekarang. 

i. Stadium wimbledon dapat menampung 15.000 penonton . 

.J;. Stadium ini dapat menggelar pertandingan baik indoor maupun outdoor. 

"*'- Atap terbentang seluas 5.200 m2 dengan penutup yang fleksibel dan 

transparan serta dapat dibuka dan ditutup secara otomatis dalam waktu 10 

menit. 

.J;. Struktur atap besi space trusses dengan bentang 77 meter dengan berat 

3.000 ton. 

i Tinggi atap 16 meter dari lapangan . 

.J;. Oi dalam kompleks Wimbeldon terdapat 18 lapangan rumput, 9 lapangan 

tanah merah, 3 lapangan tanah liat, 1 lapangan rumput buatan dan 5 

lapangan indoor. 

Alasan pemilihan studi banding 

o Struktur atap bentang lebar dan dapat dibuka dan ditutup secara otomatis. 

o Tema High Tech sam a dengan tema proyek yang akan dibangun. 

o Fungsi bangunan sama dengan bangunan yang akan dibangun. 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Tema arsitektur hightech yang mengusung penggunaan material kaca dan baja 

ternyata memberikan dampak tertentu pada lingkungan maupun bangunan itu 

sendiri. Namun sebagai bangunan yang menerapkan arsitektur high tech, terdapat 

sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan sehingga bangunan dapat memberikan 

suasana terbaik. Arsitektur high tech yang biasa diciri-khaskan sebagai bangunan 

yang banyak menggunakan material kaca, perlu mempertimbangkan sejumlah hal. 

5.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaporasi Penekanan Desain 

A. Penerapan penggunaan kaca pada bangunan 

Penggunaan kaca pada bangunan perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, 

diantaranya adalah faktor radiasi matahari. Ada sejumlah jenis kaca yang 

memberikan pengaruh panas yang berbeda-beda pad a bangunan. Dapat 

dijelaskan sebagai berikut adalah : 

• Pemakaian kaca transparan tanpa pelindung. 

Kaca jenis ini meneruskan kalor radiasi ke dalam bangunan sebesar 76-78 

% dari energi panas yang diterima permukaan kaca. Dengan penggunaan 

kaca jenis ini namun digandakan penyerapan kalor radiasi bisa berkurang 

sebesar 20% disbanding dengan penggunaan kaca polos tanpa pelindung 

tunggal. 

• Pemakaian kaca penghisap panas. 

Penggunaan kaca jenis ini dapat mengurangi energi kalor sebesar 40-47%. 

• Penggunaan kaca pemantul panas 

Penggunaan kaca jenis ini dapat mengurangi penyerapan kalar sebesar 

66%. 
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, . . 

• Penggunaan sunscreen 

Penggunaan sunscreen pada kaca dapat mengurangi penyerapan kalor 

hingga 42%. 

• Alat peneduh. 

Penggunaan alat peneduh pada bag ian luar bangunan terbukti paling efektif. 

Peneduh ini dapat mengurangi panas yang diserap hingga 80%. 

B. Pengaruh penggunaan kaca pad a bangunan 

Penggunaan kaca pada bangunan memberikan sejumlah efek pada Iingkungan. 

Salah satunya adalah efek silau dari pantulan cahaya matahari. Dampak ini 

dapat dikurangi dengan menerapkan sejumlah upaya. Diantaranya adalah : 

-4.. Sejumlah penelitian tentang pengurangan dampak penggunaan kaca 

menyebutkan sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi efeknya 

pad a lingkungan, diantaranya dengan penempatan dinding kaca pada 

orientasi yang dinding, yaitu dengan mengurangi penggunaan kaca pada arah 

datang sinar matahari dan tidak menggunakan kaca refleksi, namun 

menggunakan kaca penyerap panas dipadukan dengan penggunaan kaca 

double. Langkah lain adalah dengan membangun penghalang. Contohnya 

adalah dengan memaksimalkan vegetasi pada arah datang sinar matahari. 

.4- Penambahan vegetasi pada area kenaikan panas yaitu pada jarak 7 m daria 

bangunan kaca. Namun demikian tingkat kenaikan panas sebesar ini hanya 

terjadi pada ketinggian 1,5 m sehingga penambahan vegetasi dengan 

ketinggian 1,5 m dapat mengurangi tingkat kenaikan panas ini. 

{. Vegetasi juga dapat mengurangi efek pantulan bunyi. Tingkat pantulan bunyi 

pada kasus ini terhitung cukup kecil. 
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Sejumlah masalah dialami saat menggunakan material kaca. Untuk mengurangi 

dampak yang dihasilkan maka dapat dilakukan sejumlah tindakan, yaitu : 

• Manggunakan kaca double. 

• Penggunaan kaca double yang berjenis kaca penghisap panas. 

• Penggunaan alat peneduh dalam dapat berupa tirai. 

• Penggunaan alat peneduh luar berupa sun shading yang mampu 

menghalangi radiasi namun tidak menimbulkan dampak rumah kaca. 

• Menggunakan kaca dari jenis yang mampu meneruskan panas namun 

sesedikit mungkin meneruskan kalor ke dalam bangunan. 

• Mamadukan semua jenis upaya mengurangi penerusan kalor ke dalam 

bangunan. 

• Penggunaan kaca berwarna dapat mengurangi efek silau. Mengurangi efek 

silau juga dapat dilakukan dengan sun shading. Selain berfungsi sebagai 

elemen fungsional, sun shading juga dapat berfungsi sebagai elemen 

arsitektural. 

• Efek bising pada dasarnya tidak begitu besar berpengaruh. Penempatan 

bangunan yang menajuhi posisi jalan (sumber bunyi) sebenarnya telah 

mengurangi efek bising. Namun penggunaan kaca kedap atau double selain 

berfungsi mengurangi efek panas juga dapat mengurangi bising. 

• Penggunaan kaca khusus tahan api dan dapat dibuka pada bagian tertentu 

dapat mengurangi bahaya kebakaran. Kaca ini terdiri dari sejumlah jenis, 

diantaranya adalah kaca wireglass, laminated glass. 

• Penggunaan kaca dengan ketebalan yang tepat merupakan salah satu solusi 

untuk mengurangi dampak buruk dari air dan udara (kelembaban). 
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c. Penerapan penggunaan Baja pada bangunan 

Penggunaan baja pada bangunan hightech sebagai elemen struktur yang 

mendukung seluruh beban bangunan termasuk pada struktur atap merupakan 

salah satu representasi tema pad a bangunan. Menampilkan elemen struktural 

baja secara jujur. 

Baja Stainless 

Baja stainless merupakan baja paduan yang mengandung minimal 10,5% Cr. 

Sedikit baja stainless mengandung lebih dari 30% Cr atau kurang dari 50% Fe. 

Karakteristik khusus baja stainless adalah pembentukan lapisan film kromium 

oksida (Cr203). Lapisan ini berkarakter kuat,tidak mudah pecah dan tidak 

terlihat secara kasat mata. Lapisan kromium oksida dapat membentuk kembali 

jika lapisan rusak dengan kehadiran oksigen. Pemilihan baja stainless 
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didasarkan dengan sifat-sifat materialnya antara lain ketahanan korosi, fabrikasi, 

mekanik, dan biaya produk. Penambahan unsur-unsur tertentu kedalam baja 

stainless dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keriteria baja yang 

diinginkan. 

Kesimpulan 

Melalui sejumlah penjelasan diatas, Pusat Pelatihan Tenis yang menerapkan 

tema High Tech yang cukup menonjolkan penggunaan baja akan menggunakan 

baja jenis Stainless Dupleks yang memiliki sejumlah spesifikasi khusus terutama 

ketahanan terhadap nilai tegangan tarik yang lebih tinggi dibanding jenis baja 

lainnya. Selain itu, baja jenis ini juga memiliki nilai leleh yang lebih tahan. 

Ketahanan korosinya juga melebihi jenis baja lainnya. 

5.2.2. Studi Preseden 

1. HONGKONG DAN SHANGHAI BANK (Hongkong, China, 1979-1986) 

• Tipe bangunan : Bank 

• Arsitek : Norman Foster 

• Deskripsi Bangunan : 

Pada tapak yang hampir seluas 5000 

mDdengan lokasi yang strategis di pusat 

Statue Square, Central District, tower ini 

memiliki ketinggian 178,8 m, yang terdiri dari 77 lantai di atas sebuah plaza yang 

terletak di lantai dasar, dan empat lantai yang terletak di bawah tanah. Ekspresi dari 

struktur baja yang menyelimuti bangunan ini didesain, dengan memberi lapisan 
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aluminium abu-abu dan panel-panel silver metalik yang dipadu dengan tangkapan 

angin berlapis aluminium. Bangunan ini menghadirkan atrium dengan ketinggian 52 

m, dan didesain untuk dapat menampung 3.500 orang. Reputasi dari bangunan ini 

sebagai bangunan paling mahal yang pernah dibangun, sebagian disebabkan oleh 

mahalnya harga lahan di Hongkong. Bangunan ini telah membuktikan tingginya 

tingkat fleksibilitasnya ketika bank memasang instalasi ruang penjualan baru tahun 

1995 dalam periode kurang dari en am minggu. Air untuk pendinginan bangunan 

diambil dari teluk. 

Pedestrian bagi publik yang ramai terletak 12 m di bawah bagunan, hal ini ditujukan 

unutk mengantisipasi ruang terbuka yang merupakan sesuatu yang mendapat 

perhatian penuh bagi kota ini. Menghubungkan antara public space dan lingkungan 

perkantoran ini, sepasang eskalator menandakan perubahan yang baik seperti yang 

dilakukan bangunan WHis Faber & Dumas Offfices, ketika udara di luar baik ruang 

interior dapat menyesuaikan. (Jodido, Philip. Sir Norman Foster, 1997) 

Norman Foster menjelaskan, "Gambar pertama mengenai bangunan ini bersama 

seorang ahli geomensi bernama Koo Park Lino, yang melihat site dari sisi feng 

seorang shui dan masyarakat kepada kita saat pertama kali kita berkunjung ke 

Hongkong. Pengaruh ini subjektif dan sangat kuat pada desain bangunan. Berbekal 

hal tersebut, nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar untuk mempelajari 

perencanaan bengunan ini selanjutnya. Namun tanpa melupakan perancangan 

bangunan dari ancaman typoon sebaik seperti bangunan secara simbolik, yang 

menjadikan bangunan ini suatu bangunan yang aman." Pada bangunan ini Foster 

mengeksplorasi antara publik dan private. Peninggian bangunan sebanyak 12 m 

menciptakan publik space, kemudian eskalator naik ke atas menuju hall utama bank 

yang menciptakan semi public space dengan atrium berlantai 10. Mengenai 
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desainnya Foster juga menekankan, "Sinar matahari yang dimasukkan ke dalam 

jantung dari hall atrium, kemudian ditangkap oleh atap kaca dari plaza yang 

selanjutnya dipancarkan kembali. Pada malam hari keadaannya terbalik, cahaya 

memancar dari bawah dan plaza tersebut akan terlihat seperti garis-gar is kristal atau 

permata. " 

Bangunan ini menunjukkan bahwa Norman Foster mampu menyelesaikan masalah 

arsitektur secara baik dengan tetap menghadirkan pengeksposan struktur sebagai 

daya tarik dari tampilan bangunan dan juga memasukkan unsur-unsur dari luar 

bagunan yang mampu menghidupkan bangunan. Peninggian bangunan guna 

menciptakan public space di bawahnya merupakan penerapan ide yang baik bagi 

kotekstual bangunan dan lingkungannya. Ide-ide lainnya yang lebih condong pada 

detail bangunan diselesaikan dengan sangat baik, desain gondola juga 

menghadirkan kesatuan dengan bangunan secara keseluruhan. Dibawah ini adalah 

Gambar-gambar mengenai Hongkong dan Shanghai Bank. 

\ 
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2. FACUL TV of LAW, University Of Cambridge, Cambridgeshire, UK 

1. i ii 
r , ._- ' ", 

Berlokasi di Sidqwick Avenue Camous tepat disebelah James Stirling's 1967 

perpustakaan fakultas sejarah. Bangunan rancangan Foster ini paduan rancangan 

modern yang mahir dan menghargai lingkungan yang ada. Bangunan ini terdiri dari 

perpustakaan hukum, 5 auditorium, ruang seminar, kantor administrasi. Bangunan 

ini berupa lekukan kaca. Pada bangunan ini dirancang meminimalkan penggunan 

energi listrik dengan hanya pada bagian bawah ruangan kuliah diberi AC. 

Perhitungan yang hati-hati terhadap sudut matahari sehingga pada mLisim panas 

pun keadaan ruangan sangat menyenangkan. Bangunan ini menyerupai potongan 

suatu bentuk denganpintu masuk dan ruang resepsionis pad a sisi yang terpotong 

tersebut, timbunan buku yang menumpuk dipadukan dengan ruang yang fleksibel 

dan area-area belajar yang memasukan cahaya alami. 

Atap yang dilapisi oleh lapisan bening menutupi bangunan yang melengkung ke 

bawah hingga lantai dasar di sisi taman, akan memberikan view yang 

mengagumkan dari padang rum put dan pepohonan-pepohonan alami. 

Penganalisaan dari struktur bangunan yaitu rangka pipa dapat menjadi suatu netting 

untuk penglihatan arah ke view utama. Desain Fakultas Hukum akan menjadi 

landmark kawasan kampus karena merupakan desain yang paling unik. 
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Perancangan tapak sangat menguntungkan untuk mendapat view yang paling baik. 

Pada konstruksi bangunan yang berupa rangka pipa besi berpilin menjadi struktur 

utama dinding dan atap, desain kolom penyangga kantilever dibuat miring sesuai 

dengan kantilever yang berundak-undak, pad a interior memperlihatkan jalinan 

rangka pipa besi pada dinding luar netting arah pandang keluar bangunan, deretan 

tempat duduk untuk ruang bersosialisasi diletakkan pada dasar bangunan. 
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