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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian teori penekanan desain 

5.1.1. Uraian interprestasi dan elaborasi teori penekanan desain 

Fungsibangunan 

Pusat pelatihan balap motor 
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Dia gram 5.1 : interprestasi dan Arsitektur Modern 
elaborasi 

Pada bangunan Pusat Pelatihan Motor 8alap (road race) , merupakan 

bangunan yang bersifat edukasi atau pendidikan. Dikarenakan fungsi dari 
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bangunan dan ruang yang ada di dalam ini sendiri yang bersifat pendidikan, 

oleh karena itu bentuk fasad, fasilitas penunjang dan estetika bangunan lebih 

menonjolkan memberikan rasa nyaman untuk siswa dan pengguna 

bangunan lainnya. 

• Teori penakanan desain 

Teori penekanan desain pada Pusat Pelatihan Motor Balap ( road race) 

dititik beratkan pada fungsi bangunan sebagai sarana pendidikan melalui 

standart ruangan-ruangan dan fasilitas penunjang. Kombinasi antara ruang

ruang dan fasilitas penunjang tersebut menghasilkan pola ruang yang 

terkesan fleksibel, efektif dan simple serta mudah dikenali dengan pola 

sirkulasi yang jelas. Dari kombinasi pola ruang dan pola sirkulasi tersebut 

menghasilkan sebuah konsep yaitu "arsitektur modem" 

• Pengertian Arsitektur Modern 

Arsitektur modern merupakan perencanaan konsep yang mengusung 

fungsi ruang sebagai titik awal desain. Pengertian ini sejalan dengan 

pemahaman bahwa Prinsip arsitektur modern ini sebenarnya mengikuti 

prinsip arsitektur 'form follow function' atau bentuk mengikuti fungsi. 

Permainan ruang yang efektif, fleksibel, dan simpel merupakan ciri dari 

arsitektur modern, dan bentukannya yang serba kotak, tak berdekorasi, 

perulangan yang monoton, arsitektur modern mempunyai pandangan bahwa 

arsitektur adalah 'olah pikir' dan bukan 'olah rasa' (tahun 1750), dan 
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'permainan ruang' dan bukan 'bentuk'. Sejalan dengan kemajuan teknologi 

yang pesat ikut mempengaruhi arsitektur yang mengakibatkan munculnya 

teknologi bahan bangunan yang mendukung arsitektur modern. Misalnya 

kaca yang dapat digunakan untuk mengekspresikan space atau ruang. 

Karena ciri - cirinya yang 'ada tapi tak terlihat'. 

Arsitektur modern diketahui telah berkembang lebih kurang setengah 

abad, berawal kira - kira tahun 1920 hingga 1960 dan pada bulan 

September 1930 telah diadakan suatu konggres oleh ClAM yang 

menghasilkan metode berpikir secara rasional untuk membangun kembali 

bangunan - bangunan yang hancur akibat perang dunia II. Dalam hal ini 

mereka menerapkan kecepatan dalam membangun (pabrikasi komponen 

bangunan), efisien, ekonomis, dan rasional. Penekanannya pada 

rasionalitas. Bangunan yang demikian ini dianggap mencerminkan fungsinya 

dan gejala ini melintasi batas negara dan budaya, sehingga dapat dianggap 

bersifat Internasional. 

Salah satu arsitek yang memakai konsep arsitektur modern adalah 

Ludwig Mies van der Rohe atau yang lebih sering disebut dengan Mies oleh 

beberapa orang dan keluarganya, adalah seorang arsitek keturunan Jerman 

yang berkebangsaan Amerika Serikat. Bersama dengan Walter Gropius dan 

Le Corbusier, mereka bertiga dianggap sebagai empunya paham arsitektur 

modern. Pada zamannya, sezaman dengan Perang Dunia I, Mies berusaha 

mendirikan sebuah gaya arsitektur baru yang blsa mewaklll zaman modern 

seperti arsitektur klasik dan arsitektur gothik. Mies membuat abad ke - 20 
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sangat berpengaruh dengan gaya arsitektur yang dinyatakan dengan 

kejelasan yang ekstrim dan kesederhanaan. 

Bangunan pada saat itu menggunakan material modern seperti 

material - material industri pabrik, misalnya pelat baja kaca untuk 

membentuk sebuah interior ruangan. Dia membuat arsitektur yang 

meminimalisir struktur kerangka, memenuhi fungsi kebutuhan dari sebuah 

bangunan dengan lingkup yang terbuka. Dia pun menyebut sebuah 

bangunan terdiri dari kulit dan tulang dari segi arsitekturnya. 

Konsep-konsep Mies yang terpenting yang dipakai dalam merancang : 

1. Konsep ruang tunggal (Universal Space). Merupakan pengembangan dari 

konsep flowing space yaitu ruang-ruang universal yang terbagi oleh partisi 

dengan kolom bagian sisi sehingga rating bebas kolom. 

2. Penggunaan bahan baja sebagai struktur utama mencerminkan suatu 

kesederhanaan dari bentuk-bentuk persegi panjang. Kesederhanaan itu 

sendiri bukan suatu kesederhanaan yang tidak bernilai tetapi suatu 

kesederhanan yang berlandaskan suatu pemikiran untuk mremecahkan 

masalah lebih sederhana lagi rang terkenal dengan semboyan 'Less is 

More'.1 

1 The master builders; by PETER BLAKE hal.174 
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5.1.2. Studi preseden 

• Bangunan atau fasad 

Gbr 5.1 : Central building- BMW Plant 
Sumber : www.google.com 

Gbr 5.2 : Central building- BMW Plant 
Sumber : www.google.com 

Bangunan terkesan solid kan kokoh dengan bentuk dasar yang mengikuti 

bentuk dasar geometris ( bentuk dasar persegi atau balok ). Bentuk 

bangunan menggunakan teknik penambahan dan pengurangan bentuk 

sehingga tidak terkesan monoton. Namun tidak mengurangi fungsi dari 

bangunan sebagai fasilitas pendidikan. 

Pengunaan struktur rangka dan penutup atap menggunakan atap dag beton 

mempermudah pembentukan dasar geometris. 

• Ruangan 

Ruang dalam bangunan juga cenderung geometris. Kesan keruangan tetap 

mempertegas aktifitas dan fungsi ruang. Penggunaan dasar geometri juga 

-~.~. - -----Umteemperjelas orientasi wang, arah dan sirkulasi. Hal ini menjadi men,~ja,-",d,,---i _ __ _ 

pendukung pemisahan ruang berdasarkan fungsi. 
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Gbr 5.3 : Interior Central building- BMW 
Plant 

Sumber : www.google.com 

Gbr 5.4 : Front office Central building
BMW Plant 

Sumber : www.google.com 

5.1.3. Kemungkinan penerapan teori penekanan desain 

• Bangunan. 

- Bentuk fasad bangunan berlanggam arsitektur modern. 

- Penerapan ventilasi pada bangunan, 

- Area praktek atau mini sirkuit. 

- Besaran ruang yang digunakan dalam pelatihan. 

• Keruangan 

- Bentuk ruang yang minimalis dan simple. 

- Memaksimalkan bukaan pada ruangan . 

- Orientasi ruang. 

• Struktur 

- Struktur bangunan menggunakan rangka. 

- Penutup atap menggunakan beton. 
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5.2. Kajian teori permasalahan dominan 

5.2.1. Uraian interpretasi dan elaborasi teori pendekatan desain 

Kajian teori permasalahan dominan yang terdapat dalam Pusat Pelatihan 

Motor Balap (road race) ini adalah penataan sirkulasi pada tapak antara 

bangunan utama dengan fasilitas penunjang (mini sirkuit) .. 

Sirkulasi pada sirkuit road race ini mencakup aspek - aspek, diantaranya : 

• Ruang parkir yang harus dibedakan antara parkir pengunjung / tamu, 

pengelol dan siswa pelatihan. 

• Aktivitas pejalan kaki menuju bangunan utama dan fasilitas penunjang. 

• Sirkulasi dari pertolongan pertama dari mini sirkuir menuju ke ruang 

medikal pada saat terjadi kecelakaan. 

5.2.2. Studi preseden 

./ Sirkuit Internasional Sentul, JAWA BARAT 

• 
' .. 

-. --o __ 
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.... ~_li_t 

----- --------
Gbr 5.5 : Sirkulasi Sirkuit Intemasional Sentul 

Sumber : www.google.com 
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Sirkuit Internasional Sentul merupakan sirkuit yang sering di gunakan 

sebagai ajang Internasional maupun Nasional. Sirkuit ini memilki 

pengolahan sirkulasi yang jelas antara pembalap, penonton, 

penyelenggara dan area parkir pun telah dikelompokan berdasarkan 

kepentingan pengguna sirkuit. 

5.2.3. Kemungkinana penerapan teori penakanan desain 

• Pengolahan akses dalam tapak yang jelas, simple dan mudah di kenali. 

• Pengelompokan lahan perkir berdasarkan kepentingan pengguna 

bangunan. 

• Pemisahan antara pengguna jalan pejalan kaki dengan kendaraan 

bermotor. 
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