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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Penekanan desain yang digunakan dalam proyek ini adalah penerapan 

"Arsitektur Eco-Tech" 

Dasar pemikiran 

I Pendidikan I Pelatihan 

Karakter Permainan Bulutangkis 

(Dinamis, Cepat, Ringan, Kuat) 

1 
! 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Bulutangkis di SEMARANG 

~ 

Ruang Luar I Tampilan bangunan 

! 
(Ringan, Kuat, Kokoh) 

Pertimbangan dampak 
lingkungan yang mengarah Teknologi struktur, 
pada pembangunan yang material bahan struktur 
berkelanjutan 

Arsitektur High-Tech 

Arsitektur Eco-Tech I. 
I 

Gambar 5.1 Diagram Dasar pemikiran teori penekanan desain 
Sumber: dok. pribadi 

Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis ini didirikan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas para atlet binaan dalam bermain olahraga bulutangkis di 

tingkat nasional maupun internasional. Perencanaan pembangunan Pusat 

pendidikan dan pelatihan bulutangkis mengarah pada bangunan teknologi yang 

berwawasan lingkungan, guna mengurangi dampak negatif dari lingkungan 
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sekitar dan mengendalikan efisiensi dalam penggunaan material dan energi, 

dan area pengembangan. 

5.1.1. Interprestasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

1. Pengertian dan Dasar- Dasar Eco-Tech 

Eco- Tech berasal dari kata ekologis dan teknologi. Ekologis 

dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal 

balik antara makhluk hid up dan lingkungannya 1, sedangkan teknologi 

dapat didefinisikan sebagai studi aktivitas yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, yang menghasilkan 

perubahan- perubahan dalam dunia materi. 

Eco-tech dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari 

suatu teknologi dengan tuntutannya sesuai dengan kemajuan jaman 

untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan manusia yang terintegrasi 

dengan alam dan mempunyai hubungan timbal balik antara makhluk 

hidup dan lingkungannya. 

Eco-tech arsitektur dapat diartikan sebagai arsitektur dengan 

teknologi yang berwawasan lingkungan. Prinsip eco-tech yang 

berkembang saat ini merupakan suatu gabungan dari dua prinsip 

dalam merancangan bentuk arsitektur, yaitu sustainable 

(pembangunan berkelanjutan) dan high technology. Bangunan yang 

menggunakan prinsip ini dapat juga dikatakan sebagai green build. 

Eco tech dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan sekitar 

dan mengendalikan efisiensi dalam penggunaan material dan energi, 

dan area pengembangan. 

1 Frizk,H & Suskiyatno,B.,(200S), Dasar- Dasar Eko-Arsitektur, Kanisius, Yogyakarta 
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2. 8 eberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu bangunan eko-

a. Faktor bahan, lingkungan vernakular cenderung menggunakan 

bahan dari alam atau bahan yang bersahabat dengan alam. 

b. Faktor iklim, dan konstruksi yang digunakan selalu mengacu 

kepada lingkungan sekitarnya sehingga bentuk - bentuknya 

merupakan hasil dari pemecahan terhadap permasalahan 

lingkungannya khususnya iklim. 

c. Pemilihan lahan, lahan memberikan arti pada bangunan dari segi 

fisik (kondisi religi). 

d. Faktor sosial - budaya, faktor sosial melingkupi struktur keluarga, 

hubungan masyarakat dan mata pencaharian sedangkan faktor 

budaya meliputi pandangan manusia terhadap alam, ide hidup yang 

ideal, simhol- simbol, kepercayaan dan agama. 

3. Eco-tech, Claus Daniel3 

• Low tech 

Dengan analisa teknis yang tepat,dapat dikurangi pemakaian alat 

mekanis dan teknis. Instalasi dan pengaturan iklim mikro dapat 

dikurangi. 

• Mid tech 

Dengan perkembangan teknologi bangunan terbaru dapat 

dibangun bangunan yang ringan dan lebih flexible, bahan 

bangunan transportasinya dapat dikurangi. 

2 http ://www.architerian.net/myforum/viewtopic.php?id=2560 September 11, 2009, 9:15:05 AM 
3 http://www.architerian.netlforum/viewtopic. php?id=2560 
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. • High tech 
------ - - -

Pemakaian teknologi diutamakan yang terbaru karena lebih efisien 

dan interaktif apabila dibandingkan dengan teknik yang sudah 

ada, karena merupakan pengembangan yang lebih berkelanjutan. 

4. Eco-tech terbagi kedalam 6 prinsip 

1. Struktural expression 

Mengekspresikan struktur ke dalam bangunan sehingga struktur 

terexpose menjadi suatu estetika tersendiri selain sebagai penahan 

gaya dan beban. 

Bentuk struktur yang diekspos menjadi elemen estetika bangunan. 

Dimana mesimbiosiskan arsitektur dan teknologi. Dari sudut 

pandang arsitek merupakan bentuk ornamen sedangkan dari 

engineer merupakan struktur. 

2. Sculpting the light 

Mengekspresikan cahaya sebagai suatu karya dan lebih terlihat 

terkesan mendalam, dan terlihat lebih dramatis. 

Konsep lightness dan transparency sebagai elemen estetika yang 

menjadi karakter bangunan eco-tech. Pengguna material kaca 

transparan dan struktur merupakan karakter bangunan itu sendiri. 

3. Energy matters 

Merancang bangunan dengan memperhatikan lingkungan 

setempat. Bangunan juga dirancang sedemikian rupa agar efisien 

dan hemat energi. 
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Gambar 5.2. efisiensi atap sebagai 
penghemat energi 

Gambar 5.3. efisiensi jendela 
sebagai penghemat energi 

Sumber : dokumen pribadi Sumber : dokumen pribadi 

4. Urban response 

Hubungan bangunan dengan lingkungan sekitarnya lebih 

dikhususkan ke kota di sekeliling nya. 

Suatu kerangka kerja yang interaktif dan terbuka, sanggup 

mengakomodasikan suatu campuran perbedaan yang tinggi atas 

keraguan dan waktu pemakaian. Respect for user, memperhatikan 

dan melibatkan perngguna bangunan dalam proses mendesain. 

5. Making conections 

Menjelaskan tentang hubungan bangunan satu dengan bangunan 

lain, hubungan bangunan dengan fasilitas pendukung dan 

keterpaduan antara bangunan dengan lingkungan. Memakai 

struktur canggih dengan memadukan alam dan teknologi. 

6. Civil symbolism 

Simbollisasi bangunan dengan mengikuti berbagai aspek 

dilingkungan sekitar banguan atau membuat simbol baru terhadap 

daerah sekitarnya. Sentuk arsitektur yang timbul sebagai simbol 

publik atau civic simbolis dengan menonjolkan kemajuan teknologi 

dan lebih mengekspresikan pentingnya suatu gabungan atau 

simbiosis antara teknologi dan tradisi, local dan universal, alam dan 

bangunan. 
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5.1.2. Studi Preseden 

The Beijing University of Technology Gymnasium4 

Universitas Teknologi Beijing (BUT) Gymnasium adalah tempat 

Olimpiade hanya terletak di wilayah tenggara Beijing. Tahun depan, akan 

berfungsi sebagai tempat Bulutangkis dan berirama Senam untuk 

Olimpiade 2008. Dengan luas bangunan 24.383 meter persegi, memiliki 

kapasitas 7.500 tempat duduk. Gimnasium termasuk ruang kompetisi 

dan ruang pemanasan. 

Gambar 5.4 The Beijing 
Sumber: http://www.google.co.id 
limgres?imgurl=http://images.beijin 
02008 

Gambar 5.5 The Beijing University of 
Technology Gymnasium. sumber: 
http://en.beiiinq2008.cn/cptvenues/ve 

Sebuah rekor dunia dalam struktur kubah suspense 

Gambar 5.6 Struktur Kubah 
Sumber: http://www.google.co.id 
limgres?imgurl=http://images.beijin 
g2008 

The Gimnasium menawarkan suspensi 

terbesar di dunia dengan langit-Iangit 

kubah berdiameter 93m. Selain itu, 

baja yang digunakan dalam 

memproduksi struktur memiliki berat 

kurang dari 1.200 ton, rata-rata 60kg 

per meter persegi. 

4 http://www.google.co.idjimgres?imgurl=http:jjimages.beijing2008. 2 Maret 2011. 
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Advanced ventilasi dan sistem pendingin udara 

Baik ruang bulutangkis dan senam 

berirama memiliki persyaratan ketat 

untuk keeepatan angin selama 

kompetisi. Khusus untuk bulutangkis, 

Gambar 57 Struktur atap (IBF) standar Federasi Bulutangkis 
Sumber: http://www.google.eo.id 
limgres?imgurl=http://images.beijin Internasional adalah suhu ruang 
02008 

konstan 26 derajat Celeius, dengan keeepatan angin tidak lebih tinggi 

dari 0,2 m I s. Gymnasium memiliki standar IBF keeepatan angin dan 

juga menjaga suhu ruangan konstan pada 25 derajat Celeius. 

Zhang Ailin, wakil presiden 

mengungkapkan bahwa rahasia 

terletak di kursi penonton. Oi bawah 

setiap kursi lainnya, ada tiga ventilasi 

13 em diameter - total 9.100 ventilasi 

Gambar 5.8 Kursi penonton 
Sumber: http://www.google.eo.id tersebar di seluruh gimnasium. 
limgres?imgurl=http://images.beijing 
2008 

Ramah lingkungan 

Sejumlah metode hemat energi dan ramah lingkungan digunakan di 

Gymnasium. antara lain daur ulang air hujan, tanah digunakan sebagai 

sumber pemanasan di musim dingin, dan pompa air panas sebagai 

sumber untuk pendingin di musim panas. 

Statistik yang relevan: 

Gimnasium luas tanah: 6,6124 meter persegi, 
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Luas bangunan: 24.383 meter persegi, 

Kompetisi area: 1.500 meter persegi (approx). 

Games-time tempat duduk: 7508 kursi (5.767 permanen,1.741 

sementara) tinggi bangunan: Kompetisi Hall 25,9 m; Hall Pemanasan 

15,5 m Bangunan lantai: 1 lantai basement dan 4 lantai diatasnya. 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan penekanan prinsip desain ecotech architecture pada proyek 

Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis ini sebagai bangunan 

olahraga dimana pergerakan arus manusia cukup tinggi terutama pada 

saat pelatihan untuk itu perlu diimbangi dengan keseimbangan alam dan 

bangunan sehingga ada perpaduan antara manusia dan lingkungan dan 

teknologi. 

Penerapan pada Pusat pendidikan dan pelatihan bulutangkis antara 

lain: 

• Dalam efisiensi penggunaan lahan 

Lahan yang semakin sempit, mahal dan berharga tidak harus 

digunakan seluruhnya untuk bangunan, karena sebaiknya selalu ada 

lahan hijau dan penunjang keberlanjutan potensi lahan. 

• Dalam penggunaan teknologi dan material baru 

./ Merancang sistem pendingin atau ventilasi udara yang tidak 

mempengaruhi laju shuttlecock. 

Kemudian, didapatlah model ideal sistem pendinginan 

ruangan hall bulutangkis dengan memakai lubang corong 

udara berukuran kecil di bawah kursi penonton. 
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Sistem ventilasi yang dikontrol komputer ini meniupkan udara 

dingin yang kekuatannya kecil, sehingga disebut sebagai 

'bisikan' saja ketimbang hembusan. 

"Udara di sini tidak pernah berhembus lebih kencang daripada 

0,2 meter per detik," terang Profesor Zhang Ailin, pengajar di 

Universitas yang ikut mendesain sitem ini sekaligus sebagai 

manajer venue kepada Reuters. 5 

./ Memanfaatkan atap lovera yang bisa dibuka dan ditutup 

Gambar 5.9. Atap Lovera 
Sumber: http://www.chanakadoor.com/productllovera/ 

Keunggulan : 

• Oapat dibuka tutup dengan gerakan 90 derajad. 

• Kontrol fleksibel untuk sinar matahari & ventilasi anti 

karat. 

• Bebas perawatan - mudah dibersihkan. 

• Oioperasikan secara manual atau otomatis. 

• Praktis, dekoratif, dan fungsional. 

Kegunaan: 

• Kanopi - Void - Garasi - Koridor - Pergola - Tempat 

Jemur - Teras - Taman - Indoor Gym - etc. 

5 http://www.detiksport.com/read/2008/08/11/173044/986680/79/pendingin-spesial-u ntuk-bu lutangkis. 2 
Maret 2011 
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• Dalam manajemen limbah 

- Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor 

(black water, grey water) yang mandiri dan tidak membebani 

sistem aliran air kota. 

- Cara-cara inovatif yang patut dicoba seperti membuat 

Rainwater treatment. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang timbul adalah : 

" Kenyamanan ruang pelatihan bulutangkis" 

Aspek lingkungan dan arsitektural dalam penataan 

ruang pendidikan dan pelatihan harus saling berkaitan 

sehingga terwujud ruang yang dinamis dan nyaman bagi 

pemain bulutangkis maupun pengunjung. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Kenyamanan 

Gambar 5.10 Ruang terbuka 
Sumber: www.google.co.id 

Kenyamanan adalah segala sesuatu yang 

memperlihatkan penggunaan ruang secara 

harmon is, baik dari segi bentuk, tekstur, 

warna, aroma, suara, bunyi, cahaya, dll 

dalam keteraturan, kedinamisan, dan 

keragaman yang saling mendukung 

terhadap penciptaan ruang bagi manusia, sehingga mempunyai nilai 

keseluruhan yang mengandung keindahan. 

(Sumber: J. 0 Simon, 1997, Landscape Architecture) 
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Faktor - faktor yang mempengaruhi kenyamanan ruang luar antara lain: 

• Sirkulasi 

• Iklim atau kekuatan alam 

• Bising 

• Aroma (bau - bauan) 

• Bentuk 

• Keamanan 

• Kebersihan dan keindahan 

Sirkulasi 

• Sirkulasi juga sangat mempengaruhi dalam pergerakan pemain 

bulutangkis di dalam ruang pelatihan maupun ruang pendidikan. 

• Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai penghubung ruang - ruang 

suatu bangunan atau suatu deretan ruang- ruang yang ada di dalam 

bangunan, oleh karena itu kita bergerak melalui suatu tahapan 

ruang . Kita dapat merasakan ruang ketika kita berada di dalamnya 

dan jika kita menetapkan tempat tujuan. 

• Sirkulasi adalah suatu sistem pergerakan dari satu tempat ke tempat 

yang lain, yang dipengaruhi oleh pola kegiatan atau aktivitas lokasi 

dan tata guna lahan yang nilainya dapat mempengaruhi nilai lokasi 

tersebut. 

Pada dasarnya ada beberapa sistem sirkulasi yang dapat mempengaruhi 

bangunan, ruang dan tapak, yaitu : 

PENCAPAIAN FRONTAL 

Gambar 5.11 Pencapaian 
Sumber: : Francis OK Ching 

PENCAPAIAN SAMPING 
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5.2.2. Studi Preseden 

Gelanggang Olahraga Remaja di Pekanbaru6 

Gelanggang olahraga ini dibangun sekitar dua 

tahun lalu. Menurut rencana, Gelanggang 

Remaja ini akan digunakan untuk cabang 

olahraga bulu tangkis pada Pekan Olahraga 

Nasional (PON) 2012 mendatang. Gedung ini 

memiliki kapasitas 3.220 tempat duduk 

Sirkulasi pengaturan 

thermal ruanf! 

Sirkulasi pemain 

Sirkulasi pengunjung 

Gambar 5.12 gelanggang olah raga remaja pekan baru 
Sumber: www.google.com 

6.2.2. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Untuk memberikan kenyamanan bagi pemain bulutangkis dan 

pengunjung pada ruang pelatihan, ada beberapa kemungkinan yang 

dapat dilakukan seperti: 

Sirkulasi juga sangat mempengaruhi dalam pergerakan pemain 

bulutangkis di dalam ruang pelatihan maupun ruang pendidikan. Sirkulasi 

untuk ruang dan bangunan sebaiknya dibedakan menjadi: 

PENCAPAIAN FRONTAL 

Gambar 5.13 Pencapaian 
Sumber: : Francis O.K. Ching 

6 www.hariansUIllutpos.com/20 1 0102/33181 /honda-db .. 

PENCAPAIAN SAMPING 
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