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5.1 kajian teori penekanan desain 

a. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Fungsi bangunan 
Graha eksebisi &. modifikasi otomotif 

Kebutuhan 
Ruang 

. .-----.) ,......- ~ 

Ekspresi bentuk bang ' nan 
ArattekWr high· tech 

Diagram V.1 : penekanan desain 
Sumber: Dokumen pribadi 

Pad a bangunan Graha Pamer dan Modifikasi Otomotif, 

merupakan bangunan yang bersifat komersial. Dikarenakan fungsi dari 

bangunan Graha Eksebisi dan Modifikasi Otomotif sendiri yang bersifat 

komersial, maka bentuk dan estetika bangunan lebih berperan dalam 

memberikan kesan dan daya tarik kepada pengunjung, peserta 

pameran dan penyelenggara event. 
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Teori penekanan desain pada Graha Pamer dan Modifikasi 

Otomotif didapat melalui fungsi bangunan dari Graha Pamer dan 

Modifikasi Otomotif yang menyesuaikan standard ruang - ruang dari 

fasilitas bangunan pameran yang secara tidak langsung akan 

menimbulkan pola pikir bagaimana mempermainkan ruang agar 

terkesan f1eksibel, efe tIf;-a an slmper Dari permaman- roan-g- yann---

berstandart pada aturan ruang sebagai fasilitas eksebisi dan bengkel 

modifikasi otomotif akan menampilkan ekspresi bentuk bangunan yang 

berlanggam arsitektur high - tech. 

Pengertian Arsitektur High - Tech18 

Arsitektur High - Tech adalah salah satu aliran dari era 

arsitektur neomoder yang muncul sekitar 1970. Merupakan suatu 

pendekatan desain bangunan yang mengambil bentuk - bentuk era 

modern hasil dari gagasan dari bentuk monoton hasil karya arsitektur 

modern. Ciri khas dari langgam ini dengan panggunaan material hasil 

pabrik seperti metal, baja tahan karat, dan kabel baja. Penggunaan 

bahan - bahan ini digunakan diseluruh bag ian baik dalam maupun luar 

bangunan. Selain bahan - bahan diatas penggunaan kaca juga 

merupakan ciri dari langgam arsitektur high - tech. Konsekuensi 

penggunaan material - material ini adalah warna bangunan berupa 

warna asli material. Tokoh - tokoh langgam ini yaitu Richard Rogers, 

Norman Foster, Nicholas Gimshaw, Mikchael Hopkins, dan lain - lain. 

18 Colin Davies. 1988. High Tech Architecture. Rizzoli International Published, Inc. New York. 

128 



.. 

Dalam tUlisanya mengenai arsitektur Hi - Tech, " The Battle of High 

Tech : Great Building With Great Fault ': Charles Jencks menyebutkan 

beberapa karakteristik dalam arsitektur hi-tech 19: 

1) Inside out, stuktur dan elemen bentuk bangunan ditonjolkan dan di 

ekspose pada eksterior sebagai ornamentasi dan sculpture. 

2) Celebration of proces, proses dan sistem kerja bangunan secara 

logika menggunakan satu kesatuan bangunan yang menunjukkan 

glass box theory (teori kejujuran). 

3) Bright flat colouring, warna cerah dan warna dasar menjadi acuan 

desain. Penonjolan warna dapat diaplikasikan pada elemen struktur 

dan interiornya, sebagai pembeda dan mempermudah memahami 

kegunaanya. 

4) Tranparency layering and movement, penggunaan elemen kaca atau 

fiber glass untuk memenui karakteristik tembus cahaya (transparent). 

Pelapisan pad a pipa-pipa saluran, tangga dan struktus sebagai 

karakter pelapisan (layering). 

5) Optimistic confidence in scientific culture, mengutamakan percaya diri 

dan optimisme tinggi dalam menghadapi tuntutan jaman sejalan 

dengan perkembangan dan teknologi dan keilmuan. 

6) A Lightweight filigree of tesile members (spirit of the age), 

menerapkan struktur dan bahan bangunan yang menggambarkan 

bangunan masa kini. Pemikiran penyaluran gaya pada struktur 

melalui baja tipis atau kabel baja. 

19 Charles Jenks.1990. The New Modernism.Rozzali. New York 
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7) Advance technology aplied, aplikasi teknologi yang diterapkan adalah 

teknlogi mutakir yang mendukung fungsi bangunan dijamanya. 

8) Advance material, penggunaan material dan bah an bangunan yang 

baru dan apa adanya sebagai simbol kejujuran arsitektur. 

Dari kaidah transparansi terdapat permainan struktur inti dan struktur 

cladding (kulit penutup l5angunan rserta mengeKspos strokto, s-ehingga,---

diperoleh kejujuran struktur. 

Kejujuran struktur adalah implementasi struktur yang apa adanya dan 

dikonfigurasikan menjadi sebuah kontruksi yang fungsional. Dimana 

kejujuran struktur atau disebut juga "Iogig Beauty" (kebenaran yang 

indah) menunjukan bahwa struktur harus ditampilkan sebagaimana 

adanya, tidak dibuat - buat, tempelan atau ornamen karena berdasarkan 

rasionalitas. 

Jadi dapat disimpulkan hi-tech architecture memiliki karakter-karakter 

sebagai berikut: 

• Berestetika mesin 

• Dominasi material logam ataupun material penemuan bar 

• Penekanan pada ekspresi bangunan 

• Penggunaan teknologi hampir diseluruh bagian bangunan 

Hi-tech architecture tidak akan lepas dari kesan futuristik, yang 

berkarakter: 

• Konsep bangunan berfisi kedepan 

• Estetika mesin yang mencerminkan era industrialisasi 

• Penggunanan bahan prefabrikasi dan bahan-bahan baru lainnya 

• Bentuk yang tidak konvensional lagi 
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b. Study Preseden 

Tokyo International Forum20 

Gambar 5. 1 : Tokyo International Forum 
Sumber : www.google.com 

Architec : Rafael Vinoly 

Lokasi : Tokyo, Japan 

Tipe Bangunan : Exhibition Hall, Conference center 

Sistem Kontruksi ; Steel frame and Megatruss, Glass certain wall 

Gaya Arsitektur : High Tech 

Kesan High - Tech pad a bangunan ini terlihat pada interior -

interiornya yang menggunakan rangka baja. Tuntutan bentang lebar 

yang bebas kolom manjadi dorongan utama pad a proses perancangan 

bangunan ini. Selain keinginan untuk mengekspos sistem strukturnya 

menjadi sebuah ornamen yang menimbulkan kesan tersendiri pada 

bangunan ini. Permainan lighting kaca sebagai pelengkap warna yang 

nampak memperjelas tampilan rangka - rangka baja yang malang 

melintang. 

20 www.Tokyointernasionalforumonflickr.com 
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Gambar 5.2 : InteriorTokyo International Forum 
Sumber : www.google.com 

The Centre Pompidou21 

Merupakan gedung hasil rancangan Richard Rogers dari Inggris dan 

Renso Piano dari Itali. Gedung ini berfungsi sebagai ruang pameran, 

museum, pusat audio - visual, perpustakaan umum, toko buku, teater, 

dan lain - lain. Terletak di jantung kota Paris yang dikelilingi gedung 

kuno klasik dan neo klasik. Material utama yang digunakan pada 

gedung ini adalah kaca, fiberglass transparan, dan metal serta kabel 

tahan karat. Sistem space frame yang biasa digunakan untuk atap 

pad a gedung ini dijadikan sebagai lantai, sehingga didapat bantang 

lebar tanpa kolom ditengah. Elemen - elemen kontruksi (rangka, kabel 

baja, balok, tiang, sambungan, sendi, dan lain - lain) dan elemen 

bangunan (tangga, koridor, cerobong, pipa, saluran, dan lain - lain) 

dapat dilihat karena di ekspos dan menjadi bagian dari dekorasi. 

21 Simalyo, Yulianto, 1997, Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan XX, Jogjakarta : Gadjah 
Mada University Press 

132 



Gambar 5. 3 : The Centre Pompidou 
Sumber: www.google.com 

c. kemungkinan penerapan teori penekanan desain 

• Eksposed Material, pemaksimalan sistem struktur sebagai fasade yang 

di ekspos sebagai wujud pemajangan atau ruang pamer. 

Gambar 5. 4 : wujud pengexposan material 
Sumber : www.google.com 

• Inovasi penggunaan material yang baik berupa bahan baja sebagai 

pembentuk rangka untuk material finising sekaligus berfungsi sebagai 

implementasi sistem struktur bentang lebar. 

Gambar 5. 5 : Struktur Bahan Material Baja 
Sumber : www.google.com 133 



• Bentuk - bentuk dasar dapat ditransformasikan menjadi bentuk yang 

dinamis. 

Gambar 5. 6 : bentuk bangunan yang dinamis 
Sumber : www.google.com 

• Pemanfaatan ruang di dalam ruang menjadi salah satu yang dapat 

dijadikan masukan guna penataan komplek bangunan 

• Terang langit menjadi gambaran penting dari pencahayaan di dalam 

bangunan serta penambahan warna yang natural seperti warna putih 

dan warna - warna terang lainya yang dapat memberi kesan 

kesegaran sehingga dapat dipadukan dengan material - material 

bangunan yang di ekspos. 

Gambar 5. 7 : pemanfaatan terang langit dim 
bangunan 

Sumber : www.google.com 

• Tidak meninggalkan budaya setempat, artinya tidak memanfaatkan 

secara mentah mengenai bentuk, langgam serta corak tradisional 

melainkan merepresentasi kesederhanaan pemikiran masyarakat 

tradisional, pemanfaatan warna - warna natural akan terlihat kontras 

jika dipadukan dengan material modern. 
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5.2 kajian teori permasalahan dominan 

Q . Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Bangunan Graha Pamer dan Modifikasi Otomotif ini merupakan 

sebuah bangunan pameran. Sebagai bangunan pameran kenyamanan 

pengguna fasilitas sangat diutamakan kenyamanan tersebut termasuk 

aspek sirkulasi dalam gedung. Tata ruang dalam harus diperhatikan 

sirkulasi dalam bangunan maupun sirkulasi luar bangunan sehingga 

terjadi aksesbilitas yang baik dan ekspresi bangunan harus menarik 

dan unik, karena hal tersebut dapat memberi dorongan pada pelaku 

untuk beraktifitas di dalamnya. 

Permasalahan desain meliputi : 

• Bagaimana pengaturan ruang yang mengacu pada konsep 

bangunan sebagai bangunan pameran dan bengkel modifikasi. 

• Flexibilitas pada kapasitas gedung. 

• Perencanaan sistem sirkulasi, serta sirkulasi pada bangunan. 

• Hubungan antara bangunan pameran, bangunan bengkel serta 

dengan ruang luar dalam kompleks karena aktivitas antar 

bangunan ada yang saling berkaitan dan ada yang saling tidak 

berhubungan sehingga harus dipisahkan. 

• Pencitraan bangunan pad a bangunan pameran dan modifikasi 

• Pencahayaan, visual dan sirkulasi dalam ruang pameran 
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b. kemungkinan penerapan permasalahan dominan 

• Pencapaian dalam bangunan dapat mengarah langsung ke ruang pemeran 

melalui jalan sebuah jalan yang segaris dengan sumbu bangunan. 
r:-~-",---- .. 
1 

Gambar 5. 8 : pencapaian langsung dim bangunan 
Sumber : www.google.com 

• Konfigurasi jalan yang diterapkan pada ruang pamer adalah pola linier, 

pola ini berdasarkan pergerakan pola pangunjung untuk melihat pameran I 

event sesuai dengan kegiatan pengunjung. 

• Sirkulasi jalan - ruang mungkin dihubungkan dengan ruang - ruang dalam. 

Kesatuan dari tiap - tiap ruang yang dipertahankan. Konfigurasi jalan yang 

f1eksibel. Ruang pamer dapat digunakan untuk menghubungkan sirkulasi 

jalan menuju ruang - ruang lainya . 

• Susunan tempat memanjang atau parkir mobil besar dan kecil pada ruang 

pamer 450 hanya arah lalu lintas dan 900
• 

Penataan dengan pol a 45° Penataan dengan pola 90° 

Gambar 5. 9 : penataan mobil pad a R. pamer 
Sumber: www.google.com 
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• Penggunaan ramp sebagai alat transportasi vertikal dari area parkir mobil 

dalam pameran menuju area pejalan kaki. 

• Pada ruang pamer pemisahan sirkulasi antara pejalan kaki dan area pamer 

mobil dan sepeda motor yang jelas denggan menggunakan penanda 

material, warna yang berbeda atau peninggian lantai. 

Penggunaan material yang berbeda 
pad a jalur pejalan kaki 

Gambar5.10 
Sumber: www.google.com 

• Pola penataan ruang dalam bangunan, yang memperhatikan kenyamanan 

pejalan kaki dan pengendara mobil. 

• Material yang digunakan pada area drive - in sebaiknya menggunakan 

material dengan permukaan yang kasar, sehingga mobil tidak menjadi 

selip. 
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• Pad a setiap sisi kanan dan kiri area drive - in diberi kenaikan lantai± 5 em 

agar pengendara bisa langsung tau ketika mobilnya terlalu ke kanan atau 

ke kiri. Selain itu pada sisi kanan dan kiri area drive - in diberi jarak ± 1 m 

sebelum tembok pembatas, agar mobil tidak langsung menabrak tembok. 

Adanya kenaikan lantai untuk stan pamer mobil 
maupun sepeda motor 

Gambar5. 11 
Sumber : www.google.com 
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