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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Penekanan Desain : "Ekspresi High-tech Architecture pada penampilan 

bangunan" 

Sekolah tinggi otomotif ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

menampakkan ciri bangunan yang khusus yaitu bangunan edukasi berwawasan 

industri yang sarat akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat 

diwujudkan melalui fasade bangunan yang menampakkan ekspresi high-tech 

yang sesuai dengan sifat dari perkembangan otomotif yang selalu terus 

berkembang mengikuti jaman. Baik mulai dari penggunaan material yang 

membentuk bangunan hingga pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang. 

PENGERTIAN HIGHTECH ARCHITECTURE 

Berarti jamak. High-tech dalam arsitektur memiliki arti yang berbeda dengan 

high-tech dalam bidang industri. 

• Dalam bidang industri high-tech berarti benda-benda elektronik, 

komputer, silikon, chip, robot, dll. 

119 



• Sedangkan dalam bidang arsitektur berarti 'gaya suatu bangunan,1 

ISTILAH HIGHTECH 

Pada awalnya Kurang mendapat persetujuan dari para arsitek-arsitek itu sendiri. 

Hal ini disebabkan karena: 

• Istilah 'HIGHTECH' sering digunakan sebagai sindiran terhadap arsitek 

yang menggabungkan berbagai ragam teknologi ke dalam satu sistem 

yang mereka sebut "Alternative Technology" (awal tahun '70 an) 

• 'HIGHTECH' architecture has been described as the second machine 

aesthetic by architectural critic Charles Jencks. 

• 'HIGHTECH ARCHITECTURE' sebagai "second machine aesthetic' oleh 

kritikus arsitek Charles Jencks (estetika mesin keduaf 

KAJIAN TEORI 

Secara umum high-techt adalah sistem penggunaan terknologi tinggi,akan tetapi 

pada kenyataannya high-tech memiliki pengertian yang tidak terbatas dan tidak 

hanya dengan memandang high-tech sebagai bentuk penggunaan teknologi tinggi 

mengingat perkembangan teknologi selalu mengalami siklus penyempurnaan hingga 

ke fase yang lebih tinggi (canggih) sehingga pandangan umum ini tidak pernah 

memunculkan kesimpulan yang pasti dan tepat. 

1 Davies, Colin, Hightech architecture, New York, rizzoli, 1998 

Z Lucy peel, Poly Powell, Alexander Garret, An Introduction to 20th Century Architecture, Chaptwell books, 

London, 1989 
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~ ____ -,H,--,-,igh-tech merurJakan buah ~emikiran modern abad ke-20 yang 

mempopulerkan pengunaan material industri. Wujudnya dipaparkan dalam buku 

yang berjudul High Tech: The Industrial Style and Source Book for The Home oleh 

Joan Kron pada tahun 1978. Buku ini menunjukkan bagaimana memadukan produk 

industri seperti sistem rak gudang dan penutup lantai pabrik untuk sebuah rumah. 

Dalam arsitektur sangat banyak digunakan istilah high-tech untuk 

menginterpretasikan sebuah sistem teknologi yang digunakan pada suatu 

bangunan dan semakin populer digunakan pada awal 1970 untuk menggambarkan 

keberhasilan teknologi canggih yang dicapai pada saat itu seperti yang terlihat pada 

arsitektur Pusat Georges Pompidou, Paris (1972-7) karya Renzo piano dan Richer 

rogers yang memperlihatkan penggunaan material-material kaca dan logam dengan 

mengekspose secara transparan bentuk bentuk jaringan dalam bangunan serta 

berbagai fungsi-fungsi layanan seperti escalator,walkways dan ornamen-ornamen 

diluar gedung . 
. ~. -- -- --, -;-- - -~ :-: ~..... . ... 

Gambar 5.1. museum pompidou 

Dalam sejarah perkembangannya istilah high-tech masih tetap digunakan sejak 

pertama kali muncul pada awal 1970-an hingga sekarang dengan perkembangan 

teknologi yang semakin tinggi dan kompleks(canggih) hal ini memperlihatkan tidak 
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adanya kelas khusus sebuah teknologi untuk dikatkan sebagai high-tech mengingat 

perkembangan teknologi selalu bergeser dari waktu ke waktu,namun berdasarkan 

sejarahnya istilah high-tech telah disimpulkan sebagai teknologi tercanggih saat ini 

(teknologi kekinian) yang diambil dari pengeneralisasian periode perkembangan 

teknologi dimana disepakati bahwa perkembangan teknologi yang dimulai pad a 

tahun 1970 dikategorikan sebagai high-tech (teknologi tinggi) sehingga system 

teknologi pad a era 1960 ke bawah telah dipertimbangkan saat sekarang untuk tidak 

memasukkan kedalam kategori high-tech dan pernyataan yang paling baru (2006) 

bahwa semua penemuan teknologi dari tahun 2000 hingga kedepan dapat dianggap 

sebagai high-tech (teknologi tinggi) 

Bangunan High-Tech lebih menyimbolkan dan mempresentasikan teknologi 

daripada sekedar menggunakan teknologi yang seefisien mungkin. Untuk memberi 

efek imajinasi pada bangunannya, struktur bangunan harus jujur dan mempunyai 

pembenaran yang fungsional. Struktur dan utilitas yang diekspose merupakan 

karakter yang paling menonjol dari arsitektur high-tech. Dalam tulisannya mengenai 

arsitektur high-tech "the Battle of Nigh Tech" dan "Great Buildings with Great Faults", 

Charles Jenks menuliskan bahwa dua buah bangunan bertemakan high-tech yang 

paling penting abad ini adalah Hongkong Bank (merupakan masterpiece dari 

Norman Foster) dan Lloyd's of London (Richards Rogers). Keduanya merupakan 

karya arsitektur yang besar namun banyak dipertanyakan, hasil yang memuaskan 

tapi seperti mainanl boneka, ekspresi struktur yang sangat jujur dan mengagumkan 

namun sangat mahal. 
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Hal yang paling mendasar dari sebuah bangunan high tech, yaitu: 3 

- Inside-out, area servis dan struktur dari sebuah bangunan selalu lebih ditonjolkan 

pad a eksteriornya baik sebagai ornament maupun sebagai sclupture. - Celebration 

of process, dengan penekanan pada pemahaman konstruksinya, how, why, dan 

what dari suatu bangunan. 

- P\Jwarnaan cerah dan merata, contohnya ban9unan Pompidou Centre oleh 

Richard Rogers yang menggunakan warna-warna cerah. Begitu juga yang dilakukan 

oleh para teknisi untuk membedakan jenis struktur dan utilitas dari warnanya, yang 

akan mempermudah pemahaman akan fungsi secara efektif. 

Bangunan Hightech memiliki sejumlah karakter, diantaranya adalah : 

- terbuka 

- struktur yang trasparan dan maju. 

- menggunakan material dan teknik yang terbaru 

- penggunaan warna penting pada bangunan 

- terdiri dari lapisan yang banyak 

- pengeksposan rangka yang menunjukkan artikulasi dari tiap lantai dan dinding. 

Hal yang dapat dipelajari adalah bangunan High Tech pada dasarnya memiliki 

keseimbangan antara fungsi dan simbolisme Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

pengertian arsitektur High-Tech adalah: 

- arsitektur yang mempunyai karakteristik material kaca dan baja. 

3 Jenks, Charles, the Battle of High Tech" dan "Great Buildings with Great Faults. 
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- Pada pokoknya mengikuti ekspresi "kejujuran"suatu keagungan yang ditampilkan 

melalui kejelasan material yang digunakan, maupun material yang digunakan 

diproduksi secara massal. 

- Biasanya membutuhkan ide-ide tentang produksi industri 

- Digunakan oleh industri-industri lainnya tidak hanya sebagai bangunan namun juga 

sebagai sumber imajinasi. 

5.1.2. Studi Preseden 

1. Bangunan Pavilion Inggris 

Bangunan Pavilion Inggris ini dirancang 

oleh arsitek Nicholas Grimshaw & partner 

pada kompleks Expo 1992 di kota Seville 

di Spanyol, sebagai perwujudan hasil 

Gambar 5.2. pavilion inggris 
sayembara tahun 1989 yang dimenangkan 

oleh arsitek tersebut. Bangunan ini 

dirancang dengan pertimbangan iklim setempat dimana suhu udara musim panas 

sa at dilangsungkan Expo ini dapat mencapai 45°C. Beberapa strategi rancangan 

,. yang digunakan untuk mengantisipasi kondisi udara ini adalah, pertama, 

menggunakan tabir air pada dinding timur yang berfungsi sebagai filter radiasi 

matahari pagi tanpa menghilangkan sama sekali penerangan yang diberikan oleh 

sinar pagi tersebut, disamping berfungsi sebagai pendingin bangunan. Tabir air yang 

' J dijatuhkan dari dinding bagian atas bangunan mengalir diseluruh dinding kaca 

sepanjang 65m ke kolam di dasar bangunan. Aliran air sebagai tabir dinding kaca ini 
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~~ __ --,b"-,e,<--,-rf-,-,,u"-"--"-n,gsi untuk gendinginan ~ermukaan kaca itu sendiri serta menurunkan suhu 

lingkungan disekitar bangunan secara evaporatif (kelembaban udara pada kawasan 

ini relatif rendah sekitar 50 hingga 70%). Dinding kaca ini terbuat dari bahan yang 

20% nya merupakan komponen keramik yang berfungsi untuk mengurangi panas 

matahari tanpa harus mengorbankan cahaya yang masuk dalam bangunan. 

Penggunaan tabir air pad a dinding Timur ini mampu menurunkan suhu di dalamnya 

hingga sekitar 10°C. Pavilion Inggris pada Expo 1992 di Seville, Spanyol Dinding 

muka (Timur) diselubungi oleh tabir air, sementara panel-panel photovoltaic di atap 

diarahkan pada sisi Selatan-arah dimana radaisi matahari jatuh. Pada dinding 

Selatan ini selimut termal diletakkan, untuk menahan radiasi matahari langsung. 

Sisi Barat dari dinding bangunan ini dilapis 

dengan kontainer-kontainer berisi air yang 

berfungsi sebagai penyerap panas matahari 

sore. Panas yang diserap oleh kontainer berisi 

air ini akan menurunkan suhu udara pada siang 

dan sore hari, kemudian menghangatkan udara 

pada malam hari (dimana suhu udara luar pada 

malam hari cenderung rendah di bawah batas 

nyaman). Air panas atau hangat dalam kontainer 

Gamhar 5.3. Sisi Bagian Timur ini juga dimanfaatkan bagi kebutuhan air panas 
yang Diheri Tahir Air pada Dinding 
Kaca Mampu Menurunkan Suhu di di dalam bangunan. 

dalamnya Hingga Sekitar 100 C 

Dinding bangunan pada sisi Selatan diberi lembaran yang semi transparan yang 

diperkuat dengan konstruksi baja, yang selain secara estetika ingin memberikan 

gambaran sebagai kapal (simbol kejayaan Inggris di laut), juga berfungsi untuk 
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mengurangi radiasi panas dari sisi selatan, meskipun tetap memungkinkan cahaya 

matahari masuk kedalam bangunan. Sementara itu untuk perimbangan estetika, sisi 

utara yang tidak mendapat radiasi matahari langsung juga diselesaikan dengan 

bentuk yang serupa, meskipun detail konstruksinya berbeda karena pada sisi ini 

sangat sedikit menerima radiasi langsung matahari. 

Sejumlah 1.040 panel solar sel yang menghasilkan 46kW daya listrik dan digunakan 

bagi keperluan pumpa air diletakkan pada bagian atap bangunan membentuk 

semacam deretan layar kapal. Konstruksi panel solar sel ini diletakkan sedemikan 

rupa sehingga berfungsi sebagai pelindung (shading) atap dari radiasi matahari yang 

jatuh dari sisi Selatan. Bangunan pavilion Inggris ini menggunakan energi listrik 

sekitar 24% lebih rendah dari energi yang seharusnya digunakan pada bangunan 

berpengkondisi udara umumnya yang dirancang secara konvensional 

Gambar 5.4. Potongan Memanjang Bangunan. Sejumlah 1.040 Panel Solar Sel 

Diletakkan Pada Bagian Atap Bangunan Menghasilkan 46kW Listrik Turut Menyumbang 
Penghematan Energi Dalam Bangunan Sekitar 24% 
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2. Hongkong Shanghai Bank __ 

Hongkong, Cina, 1979 - 1986. 
o Tipe Bangunan : Bank 
o Arsitek: Norman Foster 
o Deskripsi Bangunan: 

Pad a site dengan luas 5000 m2 dan terletak pada 

tempat yang strategis yaitu di pusat statue square, 

Central District. Tower ini memiliki ketinggian 178,8 m, 

yang terdiri dari 77 lantai diatas sebuah plaza yang 
Gambar 5.5. HSBC sumber: 
http://www.hsbc.com/1/2/ne terletak dilantai dasar, dan empat lantai yang terletak 
wsroomlmedia-kitlmedia-

kit-branding-and-Iogos di bawah tanah. Struktur baja yang menyelimuti sisi 

bangunan menimbulkan ekspresi dengan memberikan 

lapisan aluminium abu-abu dan panel-panel silver metalik yang di padu dengan 

tangkapan angin berlapis aluminium. Bangunan ini menghadirkan atrium dengan 

~ ketinggian 52 m, dan di desain untuk dapat menampung 3.500 orang. Bangunan ini 

merupakan bangunan yang paling mahal di bangun, hal ini di akibatkan semakin 

mahalnya harga lahan di Hongkong. Bangunan ini telah membuktikan tingginya 

tingkat fleksibilitasnya ketika Bank memasang instalasi ruang penjualan baru tahun 

1995 dalam waktu kurang dari 6 minggu. Pedestrian bagi public terletak 12 m di 

bawah bangunan, hal ini di tujukan untuk mengantisipasi ruang terbuka yang 

merupakan suatu hal yang dapat diperhatikan di kota. Menghubungkan antara public 

space dengan lingkungan perkotaan. Sepasang askalator menandakan perubahan 

yang baik seperti yang di buat pada bangunan Willis Faber & Dumas Offices, ketika 

udara di luar baik ruang interior dapat menyesuaikan. (Joidido, Philip. Sir Norman 

.j 

Foster, 1997). 
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Gambar 5.6. interior HSBC sumber: 
http://www.hsbc.comll /2/newsroom/media

kitlmedia-kit-branding-and-Iogos 

Pad a bangunan ini Foster 

mengeksplorasi antara fungsi public dan 

menuju hall utama bank 

menciptakan semi public space dengan 

atrium berlantai 10. mengenai 

penyelesaian desain, Foster menekankan 

pada "Sinar matahari yang dimasukkan kedalam jantung dari hall atrium, kemudian 

di tangkap oleh atap kaca dari plaza yang selanjutnya dipantulkan kembali. Pada 

malam hari keadaan ini menjadi terbalik, dimana cahaya memancar dari bawah dan 

plaza tersebut akan terlihat seperti garis-garis 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 unsure-unsur dari luar bangunan 

yang mampu menghidupkan bangunan. Peninggian bangunan dilakukan untuk 

menghasilkan suatu public space dibawahnya, desain gondola juga menghadirkan 

kesatuan bangunan secara keseluruhan. 

3. Urban Farm Project Lasvegas 

Anggapan bahwa tahun 2050 tidak ada sawah ataupun ladang lagi di wilayah 

perkotaan, maka tujuan proyek ini adalah untuk membangun bangunan-bangunan 

vertikal di perkotaan yang diperuntukkan sebagai temapt penenanaman tumbuhan, 

'0 buah-buahan dan juga tempat binatang berkembang. Bangunan ini tidak hanya 
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menyediakan makanan untuk ratusan orang, tetapi juga semakin melegakan karena 

mungkin tahun 2050 lahan akan terus berkurang . 

Gambar 5.7. urban plan project 
]asvegas sumber: 

http://elitechoice.org/tag/property / 
page/14/ 

Arsitek yang bernama Pierre Satoux dari Artelier 

mengembangkan suatu bangunan vertikal 

dengan fungsi pertanian untuk menyatukan 

beragam strategi pemecahan masalah green dan 

komersial. Konsepnya sederhana sekali 

strukturnya dirancang seperti sejenis organisme, 

secara keseluruhan adaptif terhadap lingkungan. 

Rancangannya termasuk air dan mengambil 

energi dari tenaga air hujan dan penggunaan 

kembali air kotor, solar cell, dan berbagai 

tumbuhan lainnya. Konsep bangunan yang 

dirancangnya mulai dari udara, sistem pemanas dan juga sistem pendingin diatur 

oleh pergerakan angin dan mensirkulasikan oksigen dan karbondioksida yang ada 

dalam gedung. 

4. Singapore Edge Green Complex 

Firma arsitektur Foster + Partners memenangkan kompetisi internasional untuk 

merancang sebuah kompleks hijau yang akan mengisi seluruh blok di pusat kota 

Singapura. Kompleks ini akan menjadi pionir terkemuka dalam rancangan hijau 

(green design). Bangunan ini akan menggabungkan array dari solar sel dalam 

tembok luar gedung. Pita seperti canopies Ouga ditutup dengan thin-film solar cells) 

akan mulai dibangun pada pangkal bangunan, dan memunculkan ketinggian timur 

dan barat dari menara, di mana mereka membentuk sebuah rangkaian jalur hiasan 
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pada jendela vertikal. Ini akan menyaring sinar matahari dan akan mengubah 

menara ke dalam rangkaian yang terhubung secara vertikal dengan ruang hijau. 

Gambar 5.8. Singapore edge green complex, sumber: 
http://architecturelab.netl05/leading-edge-green

complex -for-singapore/ 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

No. BANGUNAN KESIMPULAN 

1 Pavilion Inggris Penggunaan elemen kaca dan baja didalam 
rancanganya, penggunaan photovoltaic system 
sebagai sumber energinya. 

2 Urban Farm Project Lasvegas 2050 Bangunan yang berlantai banyak yang menggunakan 
material kaca dan baja, sekaligus memperhatikan 
konsep hijau yaitu dengan menggunankan solar sel, 
anQin dan air sebagai sumber energi. 

3 Hongkong Shanghai Bank Penggunaan struktl'r baja yang menyelimuti sisi 
bangunan, yang dipadukan dengan penggunaan 
material aluminium abu-abu 

4 Singapore Edge Green Complex Menggunakan teknologi photovoltaic sebagai sumber 
utama energi bangunan tersebut dan penggunaan 
material baja dan kaca 

Tabel 5.1 penerapan teori pada desain 

Penerapan tema high-tech pada bangunan yang akan direncanakan pada bangunan 

sekolah tinggi otomotif ini adalah mengarah pada kenyamanan alami dengan 

teknologi (natural comfort with technology). 

Penggunaan baja pada bangunan high-tech sebagai elemen struktur yang 

mendukung seluruh beban bangunan termasuk pada struktur atap merupakan salah 

satu representasi tema pada 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 didasarkan 

dengan sifat-sifat materialnya antara lain ketahanan korosi, fabrikasi, mekanik, dan 

biaya prod uk. Penambahan unsur-unsur tertentu kedalam baja stainless dapat 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keriteria baja yang diinginkan. 
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Umumnya berdasarkan paduan unsur kimia dan presentasi baja stainless dibagi 

menjadi lima katagori[4]. Lima katagori tersebut yaitu : 

• Baja stainless martensitik. 

• Baja Stainless austenitik 

• Baja stainless dupleks 

• Baja stainless pengerasan endapan 

Kesimpulan Melalui sejumlah penjelasan diatas, sekolah tinggi otomotif 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 teganagan tarik yang lebih tinggi 

dibanding jensi baja lainnya. Selain itu, baja jenis ini juga memiliki nilai leleh yang 

lebih tahan. Ketahanan korosi juga melebihi jenis baja lainnya . 

.. 
'" 

Selain itu bangunan ini merupakan BIPV (building integrated photovoltaic) dengan 

sistem grid connected yaitu sistem yang terkait langsung dengan utilitas dan juga 

melalui penggunaan material-material baja dan kaca pad a bangunan juga menjadi 

salah satu bagian dari penerapan tema high-tech pad a bangunan tersebut. Begitu 

juga dengan penggunaan BAS (building automatic system) yaitu pengendalian 

operasional bangunan dengan menggunkan teknologi computer meliputi sistem 

pengudaraan, sistem pencahayaan, sistem kelistrikan, sistem alarm kebakaran, dan 

sistem jaringan LAN untuk mencapai efisiensi yang tinggi. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Latar Belakang Permasalahan yang Akan Diangkat: 

.:. "Pembentukan kualitas efektifitas ruang" dari fungsi ruang yaitu sebagai 

gedung Sekolah Tinggi Otomotif dan sistem perencanaan ruang berdasarkan 

penggolongan jenis kegiatan, hubungan ruang, bentuk ruang yang berhubungan 

dengan bising dan getaran yang mengganggu antara ruang luar dengan ruang 

pembelajaran akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung . 

• :. Penempatan dan pengkoordinasian peralatan pendukung perkuliahan yang baik 

sehingga memenuhi standar bangunan edukatif dan industri . 

• :. Pengaturan agar suara bising dari dalam bangunan dapat diredam sehingga 

tidak mengganggu ketenangan di Iingkungan sekitar begitu pula sebaliknya . 

• :. Penciptaan bangunan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan dengan 

mengaplikasikan teknologi teknologi seperti skylight roof, green roofing dan 

lainnya. 
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