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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Jenis penekanan desain yang dipilih dalam proyek Green Interactive Centre 

ini menggunakan sebuah pendekatan: 

Penekanan Desain : Arsitektur Postmodem 

Perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi 

perkembangan arsitektur pad a umumnya serta bentuk-bentuk arsitektur pada 

khususnya. Hal ini dikarenakan proses penyebaran teknologi, faham dan 

gaya arsitektur menjadi lebih mudah. Kemudahan komunikasi informasi ini 

pula akan menyebabkan adanya penyebaran pengaruh arsitektur yang 

menjurus kepada universalisme, hal ini terlihat dengan timbulnya aliran 

international style. Wabah gaya arsitektur ini ditandai menjamurnya 

beangunan tinggi berbentuk kotak, yang diistilahkan dengan Box dan dirasa 

membuat jemu dan membingungkan. Bentuk-bentuk arsitektur yang tercipta 

sulit dibedakan ekspresi yang ditampilkan karena serba sama atau sinonim. 

Dari berbagai rasa ketidakpuasan pada gaya arsitektur modern yang 

meninggalkan tradisi ini, kemudian muncul suatu aliran arsitektur yang 

disebut sebagai arsitektur postmodern. 

Seperti halnya sejarah kehidupan manusia, maka arsitektur post 

modern menginginkan untuk kembali kepada masa lalu. Arsitek sudah jenuh 

dengan bentuk-bentuk modern dan rindu akan elemen-elemen jaman 

Romawi, Renaissance atau Baroque. Sehingga mereka tidak menjadi rasional 

lagi, tidak mengutamakan fungsi, dan ingin memperlihatkan bangunan 

sebagai sculpture yang bersifat monumental. Ornamen sudah mulai dipakai 
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untuk meramaikan bangunan yang sering disebut sebagai Art Deco, yang 

dulu dianggap tabu. Hanya saja ornamen yang dipakai sekarang sudah 

mengalami beberapa perubahan dan modifikasi baik dalam ukuran maupun 

skala. 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

5.1.1.1. Pengertian Post Modern 

Postmodern adalah istilah-istilah yang populer dari kalangan 

gedongan dan para elit yang dikenal sebagai intelektual yang trendi. 

Istilah Post Modern sendiri lahir dan dipopulerkan oleh kritis sejarah 

arsitektur, Charles Jencks dalam sebuah seminar di Universitas Eidhoven 

tahun 1978 gagasan ini menjadi tema pembicaraan arsitektur dalam 

Bienal di Venesia tahun 1980. Publikasi Jencks dalam kawasan 

berbahasa Inggris, Heinrich Klotz dalam bahasa Jerman, dan Paulo 

Porthogesi dalam bahasa Italia, yang kesemuanya dikenal sebagai 

sejarawan abad ke-20 yang membuat istilah postmodern menjadi populer. 

Pada umumnya, pengertiannya dikaitkan dengan reaksi 

penyempurnaan atau revisi terhadap gerakan modernisasi dalam 

arsitektur dan seni di Eropa Barat dan di Ameika Serikat. Postmodern 

menunjukkan apa yang telah kita tinggalkan dan melalui tapi belum 

menerangkan dimana kita akan tiba. Jadi arsitektur post modern belum 

sampai pada tujuannya yang baru tetapi juga belum melepaskan semua 

makna modernya. 

Post modern juga bisa dimengerti sebagai filsafat, pola berpikir, 

pokok berpikir, dasar berpikir, ide, gagasan dan teori. Masing-masing 

menggelarkan pengertian tersendiri tentang dan mengenai post modern, 
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dan karena itu tidaklah mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa 

post modern itu berarti "sehabis moder" (modern sudah usai), "setelah 

modern" (modern masih berlanjut tetapi sudah tidak iagi popuer dan 

dominan), atau ada yang mengartikan sebagai "kelanjutan modern" 

(modern masih berlangsung terus tetapi dengan melakukan penyesuaian 

atau adaptasi dengan perkembangan dan pembaharuan yang terjadi di 

masa kini). Di dalam dunia arsitektur, post modern menunjukkan pada 

sesuatu proses atau kegiatan dan dapat dianggap sebagai sebuah 

langganan yakni langgam post modern. 

5.1.1.2. latar Belakang Post Modern 

Pemunculan post modern tidak bisa dipisahkan dari aspek yang 

berlaku sebelumnya yakni arsitektur modern. Arsitektur modern yang 

sudah be~alan selama lebih kurang setengah abad mulai mencapai titik 

kejenuhan. Konsep-konsep yang terlalu logis dan rasional serta 

kurangnya memperhatikan nilai-nilai sosial, lingkungan dan emosi yang 

ada dalam masyarakat mendapat berbagai kritik dan tanggapan artinya 

arsitektur modern lebih cenderung untuk memperhatikan bagaimana 

caranya manusia harus hidup dan kurangnya perhatian terhadap 

kehidupan manusia yang sebenarnya (bersifat sepihak). Karya-karyanya 

pun sangat kaku, membosankan dan tidak memiliki identitas, karena 

mempunyai langgam yang sarna pad a hampir semua jenis bangunan di 

berbagai tempat. 

Dalam beberapa waktu, perdebatan para kalangan arsitek telah 

disadari oleh masyarakat sehingga para arsitek baru mulai mencoba 

mengadakan komunikasi di antara bangunan, masyarakat dan 
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lingkungan. Kemudian kelompok baru mulai mengemukakan pandangan

pandangannya yakni sadar berpilih-pilih tentang tata hubung antara 

bentuk dan isi dan sangat peka terhadap preseden sejarah dan 

kebudayaan. Kelompok ini kemudian menyebutkan dirinya sebagai arsitek 

"postmodern" atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "pasca 

modern" yang mulai menonjolkan karya nyatanya pada tahun 1966-an. 

Sebenarnya gejala pasca modern ini sudah ditunjukkan pad a 

pertengahan 1950-an yaitu pad a karya Le Corbusier sebuah Gereja di 

Ronchamp yang sangat menyimpang dari gaya internasional. Pasca 

modern dimulai akhir 1950-an secara sedikit demi sedikit, baik secara 

terang-terangan maupun tersamar. Bermula dari penggunaan bentuk

bentuk lama, elemen-elemen tradisional, historis dipadu dengan 

penyederhanaan elemen-elemen modern. Komposisi unsur-unsur 

bangunan menyampaikan makna tertentu yang dapat dibaca. Demikian 

percobaan-percobaan dilakukan terus menerus dan diharapkan ada suatu 

timbal balik dari arsitek, pemakai masyarakat awam, dan Iingkungan 

alam. 

5.1.1.3. Ciri-Ciri dan Pokok Postmodern 

Postmodern ditandai dengan timbulnya kembali bentuk-bentuk 

klasik, mengolah bangunan tradisi (vernakular) dan memperbaiki 

fungsinya. Ciri-ciri dari postmodern ini antara lain: 

- Aspek penyatuan dengan Iingkungan dan sejarah, juga menyesuaikan 

dengan situasi sekitar. 
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- Unsur-unsur yang bersifat komunikatif yang bersifat lokal dan populer 

dimasukkan tidak hanya berfungsi semata tetapi juga sebagai elemen 

penghias. 

- Pemakaian elemen geometris, sederhana terlihat sebagai suatu bentuk 

yang tidak fungsional, tetapi ditonjolkan sebagai unsur penambah 

keselarasan dalam komposisi ataupun dekor. 

- Berkonteks urban 

- Berwujud metaforik 

- Warnanya cenderung menor dan erotik, yang didominasi bukan oleh 

warna dasar tetapi oleh warna campuran yang banyak dipengaruhi 

pastel, kuning, merah dan biru ungu. 

- Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

5.1.1.4. Pokok Pikiran Postmodern 

Pokok-pokok pikiran yang dipakai oleh para arsitek postmodern 

yang tampak dan ciri-ciri bangunannya yang membedakan dengan 

modern: 

1. Tidak memakai semboyan Form Follow Function. Arsitektur post 

modern mendefinisikan arsitektur sebagai sebuah bahasa dan oleh 

karena itu arsitektur tidak mewadahi melainkan mengkomunikasikan. 

Untuk arsitektur postmodern yang dikomunikasikan adalah identitas 

regional, identitas kultural atau identitas historis. Hal-hal yang ada di 

masa silam itu yang dikomunikasikan, sehingga orang bisa mengetahui 

bahwa arsitektur itu hadir sebagai bagian dari perjalanan sejarah 

kemanusiaan, atau dapat pula dikatakan bahwa arsitektur postmodern 

memiliki kepedulian yang besar kepada masa silam (the past). 
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2. Fungsi 

Fungsi dipostmodern bukanlah aktivitas, bukan pula yang dikerjakan 

atau dilakukan manusia oleh manusia terhadap arsitektur (keduanya 

diangkat sebagai pengertian tentang fungsi yang lazim digunakan 

dalam arsitektur modern). Dalam arsitektur post modern yang 

dimaksud fungsi adalah peran dan kemampuan arsitektur untuk 

mempengaruhi dan melayani manusia. Yang dimaksud manusia bukan 

melakukan kegiatan, tetapi sebagai makhluk yang berfikir, bekerja, 

memiliki perasaan dan emosi, makhluk yang punya mimpi dan ambisi, 

memiliki nostalgia dan memori. Fungsi di sini adalah apa yang 

dilakukan arsitektur bukan apa yang dilakukan manusia dan dengan 

demikian fungsi bukan aktivitas. Dalam posmo perancangan dimulai 

dengan melakukan analisa fungsi arsitektur, yaitu: 

- Arsitektur mempunyai fungsi memberi perlindungan kepada manusia 

(baik perlindungan terhadap nyawa maupun harta). 

- Arsitektur memberikan perasaan aman, nyaman, nikmat. Arsitektur 

mempunyai fungsi untuk menyediakan dirinya dipakai manusia untuk 

berbagai keperluan. 

- Arsitektur memberikan kesempatan kepada manusia untuk bermimpi 

dan berkhayal. 

- Arsitektur memberikan gambaran dan kenyatan yang sejujur-

jujurnya. Sehingga dalam post modern yang ditonjolkan di dalam 

fungsinya itu adalah fungsi-fungsi metaforik (simbolik) dan historikal. 
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3. 8entuk dan Ruang 

Oi dalam post modern, bentuk dan ruang adalah komponen dasar yang 

tidak harus berhubungan satu menyebabkan yang iain (sebab akibat). 

Keduanya menjadi dua komponen yang mandiri, sendiri-sendiri, 

merdeka sehingga bisa dihubungan atau tidak. Yang jelas bentuk 

memang berbeda secara substansial, mendasar dari ruang. Ciri pokok 

dari bentuk adalah ada dan nyatalterlihatlteraba, sedangkan ruang 

mempunyai ciri khas ada dan tidak terlihatltidak nyata. Kedua ciri ini 

kemudian menjadi tugas arsitek untuk mewujudkan. Oalam post 

modern bentuk menempati posisi yang lebih modern untuk menempati 

posisi yang lebih dominan daripada ruang. 

5.1.1.5. Arsitektur Post Modern Di Indonesia 

8anyak yang menyambut kedatangan Arsitektur Postmodern 

Indonesia dengan gembira. Mengikuti harapan yang diutarakan di tempat 

awal munculnya aliran tersebut, Arsitektur Postmodern Indonesia juga 

diperkirakan mampu menembus dominasi aliran Intemasional Style yang 

berjaya di Indonesia sejak tahun 70-an. Untuk itu beberapa artikel ditulis 

di majalah-majalah populer di Jakarta mengenai aliran ini dengan 

optimistik. 

Arsitektur Postmodern sendiri diperkirakan muncul sekitar tahun 

50-an di Eropa dan Amerika dalam wujud yang masih kasar dan kurang . 

meyakinkan untuk diperhitungkan sebagai bibit unggul. Karena itu, tidak 

ada satupun sejarawan yang mengangkat dan membicarakannya, sebab 

mereka disibukkan dengan pekerjaan mengamati perkembangan. 
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Gerakan Modern yang ketika itu sudah menampakkan potensinya 

sebagai kekuatan baru di bidang arsitektur. 

Karya-karya itu mulai dibicarakan kembali setelah sebuah bentuk 

baru karya arsitektur mulai nampak di antara sejumlah karya-karya 

beraliran International Style. Itu berlangsung dalam periode 70-an dan 

semakin insentif pemunclan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kalau 

mengambil pokok-pokok pikiran post modern untuk meninjau keadaan 

dan perkembangan arsitektur di Indonesia, maka arsitektur post modern 

sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an, melalui pandangan dan 

karya dari V.B. Mangunwijaya. Di sini V.B. Mangunwijaya menghadirkan 

karya arsitektur yang tergolong ke dalam sub langgam post modern. 

Awalnya kedudukan arsitektur post modern di Indonesia bisa dilihat 

sebagai komoditi oleh kelompok masyarakat tertentu saja, yang hanya 

berkecimpung aktif dalam pembangunan ekonomi. Arsitektur Post Modern 

di Indonesia hanya dianggap sebagai hasil fancy atau minderwertigkeits-

kompleks negara berkembang karena takut disebut terbelakang. 

Kecenderungan yang kuat pada arsitektur post modern di 

Indonesia hanya bertumpu pad a figurativism atau graphism seperti yang 

muncul pada Delta Plaza Surabaya, Gedung Universitas Atmajaya 

Jakarta atau gedung-gedung lainnya di jalan Kuningan Jakarta. 

Postmodern di Indonesia dilihat oleh arsitek sebagai gerakan 

Internasional, yang tidak menawarkan konsep baru tentang ruang dan 

lingkungan yang menjadi tempat keberadaan manusia, tetapi lebih pada 

bungkus sosok yang dapat ditelusuri dari Modernisme. 
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Postmodern tidak bisa disebut suatu epoche kultural karena yang 

dicapainya hanya sekedar popularitas, bukan pemberian nilai tambah 

yang memperkaya konsep beradanya manusia daiam iingkungan binaan 

Arsitektural. hal ini ditandai dengan adanya beerapa diantara karya-karya 

baru di Indonesia yang mencoba-coba menampilkan elemen tradisional 

pad a tempat-tempat tertentu di bangunannya, yang pasti ditopang oleh 

dalih kontekstual, baik regional maupun lokal. Pada dasarnya mereka 

lupa bahwa bukan seperti itu kontekstual yang dibayangkan oleh para 

pencetus Arsitektur Post Modern, melainkan yang komunikatif yang 

dikenal secara populer oleh warga masyarakat setempat. 

5.1.1.6. Post Modern dan Alirannya 

Secara garis besar era arsitektur postmodern dibagi menjadi 2 bagian 

utama yaitu: 

1. Arsitektur Puma modern. 

2. Arsitektur Pasca modern dibagi menjadi: 

• Late modern 

• Neomodern 

• Dekonstruksi 

Menurut Charles A. Jencks ada enam ali ran dalam arsitektur post 

modern: 15 

1. Historiscism 

Merupakan aliran yang ingin tetap memunculkan komponen bangunan 

dari komponen klasik. 

2. Straight Revivalism 

~s http://thebatabatastudiodesain.blogspot.com/2009 _08_01_archive.html_ 138 
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Aliran ini sulit menghilangkan langgam yang sudah ada di masyarakat 

sejak lama seperti renaissance, gothic, islami. 

3. Neo Vernacular 

Produk bangunan ini tidak menerapkan prinsip bangunan vernakular 

dengan murni, melainkan menampilkan karya baru (mengutamakan 

penampilan visual). 

4. Urbanist 

Mempunyai 2 ciri khusus yaitu: 

- Ad-hoc: Penambahan komponen baru pada proses pengembangan 

perancangan tanpa memikirkan posisi dan lokasi yang tepat. 

- Kontekstual: Berusaha melayani aspirasi ideal masyarakat, 

desainnya mengitari lingkungan sekitar. 

5. Metaphor 

Desain mengambil bentuk alam yang fungsional. Berupa referensi yang 

tersamar. 

6. Postmodern Space 

Difokuskan pada rancangan spatial interpenetration, di mana dua atau 

lebih ruang dapat digabung secara overlap dan saling bertemu. Aliran 

ini mencoba mendefinisikan ruang lebih dari sekedar ruang abstrak 

dan menghasilkan arti ganda, keanekaragaman dan kejutan. 
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5.1 .2. Studi Preseden 

Dancing House 

Nama Fred and Ginger 

Lokasi Rasinovo nabrezi 80, 

Praha, Republik Ceko 

Tahun Berdiri 1992 - 1994 

Arsitek Vlado Milunic, Frank Gehry 

Fungsi Bangunan Commercial Building 

Gaya Postmodern 

Gambar 5.1 Dancing House 
Sumber: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oan 
cing_House 

The Dancing House (Rumah Berdansa) merupaKan seoutan untUK 

bangunan kantor yang terletak di kota Prague, Republik Ceko. Didesain oleh 

arsitek kelahiran Kroasia, Vlado Milunic bekerja sarna dengan arsitek dari 

Kanada Frank Gehry. Pembagunan gedung dimulai pada tahun 1994 dan 

baru selesai pada tahun 1996. 

Desain gedung yang futuristik ini 

diharapkan bisa menjadi salah satu pusat 

kebudayaan di negara itu. Aslinya bernama 

'Fred and Ginger' , dan berada di antara 

gedung Neo-Baroque, Neo-Gothic dan Art 

Gambar 5.2 Fasad 
Dancing House 

Sumber: 
http://www.kaskus.us/sho 
wthread.php?t=6175265 

Gambar 
5.3 

Cerminan 
Penari 

Sumber: 
http://www 
.galinsky.c 
om/buildin 
gs/dancin 
ghouse/in 
dex.htm 

Nouveau yang sangat terkenal di Prague. Konstruksi dari 99 panel beton 

masing-masing bentuk dan dimensi yang berbeda, oleh karena itu 

memerlukan bentuk kayu yang unik. Di atap gedung terdapat restoran 

perancis. Beberapa waktu gedung ini digunakan untuk tempat perkantoran, 
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bukan sebagai pusat kebudayaan seperti yang telah direncanakan 

sebelumnya, karena letaknya yang strategis untuk dunia bisnis. 

Ide awal pembangunan bangunan ini adalah dua orang penari yang 

saling berapitan untuk meramaikan pusat kota Praha ibu kota Republik Ceko. 

Bangunan ini adalah contoh arsitektur dekonstruksi, dengan bentuk yang 

tidak biasa. Ini mencerminkan seorang wanita dan pria (Ginger Rogers dan 

Fred Astair) menari bersama. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal 

bernama Vlado Milunic dengan arahan koleganya arsitek terkenal Frank O. 

Gehry. 

Dancing House dianggap sebagai salah satu bangunan kontroversial di 

Praha yang hanya membuktikan bahwa ia telah melakukan beberapa jenis 

halusinogen saat merancang itu. Lantai atas Dancing House adalah rumah 

bagi salah satu restoran terkemuka di kota itu yaitu Celeste restoran . 

Pengunjung dapat menikmati hidangan yang menyenangkan dan 

pemandangan indah di atas sungai dan sampai Prague Cast/e. 
---,-~oc"..'"' 

Gambar 5.4 Interior Dance House 
Sumber: 

http://www.pragueexperience.com/pop_up_informati 
on/xlarge.asp?Placel 0=651 &lmageFolder=xlarge8 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Tabel5.1 Kemungkinan Penerapan Desain 

SISTEM PROGRAM SISTEM 

.. 
~ 
:s .. 
(;) 
E 

i 
tIJ 

C 
ftJ 
C 
:s 
C) 
c 
ftJ 
m 

" ftJ 

~ 

STRUKTUR 
Penggunaan sistem 
struktur yang tepat 
untuk bangunan 
postmodern. 

Struktur bangunan 
rangka 
Alasan : optimal bagi 
bangunan yang 
memiliki bentang 
lebar, pelaksanaan 
yang relatif mudah dan 
cepat serta optimal 
bagi bangunan yang 
terpengaruh oleh iklim. 
Jenis rangka : rangka 
ruang, rangka beton 

Pengaplikasian bentuk 
arsitektur modern yang 
atraktif, menarik dan 
tidak membosankan. 
Tercermin pada fa sad 
bangunan. 

CONTOH PENERAPAN DALAM DESAIN DENGAN KONSEP 
POSTMODERN 

Gambar 5.5 Kolom 
beton bentuk lengkung 

Sumber : http://www.lakin
farm.co.uklpictures 

Gambar 5.6 Concrete 
structure 

Sumber : http://www.scia
online.com/eNews/en/eNews 

OktO? _EN.html 

Gambar 5.7 Sistem Struktur 
Sumber: 

http://duniadinding.blogspot.com/2008/11/rangka
dinding-dari-baja-ringan. html 

Gambar 5.8 Contoh Bangunan Postmodern 
Sumber : www.google.com 
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Pondasi Tiang 
Pancang 
Alasan : pembuatan 
tiang pancang jenis ini 
tidak menghambat 
pekerjaan, hemat 
biaya pengangkutan 
dan panjang tiang 
dapat disesuaikan 
dengan keadaan 
lapangan. 
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Franki Pile 

Simplex Concret e Pile 

~ - ' . 

lim -
ODen-end Steel Pipes Plies 

lIT' 
r. _ ~ ~~~ I'!f 

I • 
. .. . . ~. ..' 

Ofgppfli-In Sh,.J1 Conan. Pile 

Gambar 5.9 Jenis pondasi tiang pancang cast in 
place 

Sumber: http://sanggapramana.wordpress.com/page/2/ 

Plat lantai beton Umumnya konstruksi plat lantai menggunakan bahan 
bertulang. 
Alasan : struktur kuat 
untuk menahan be ban 
dan tahan lama, tahan 
api dan air, dapat 
dikombinasikan 
dengan material lain. 

Penutup Lantai 
Menyesuaikan dengan 
fungsi ruangnya, 
khususnya pada 
bag ian area display 
yang membutuhhkan 
fleksibilitas yang tinggi. 

konvensional seperti beton bertulang. Namun pada 
perkembangannya konstruksi beton bertulang tersebut telah di 
kembangkan kembali dengan memberikan inovasi-inovasi 
tertentu yang menjadikannya menjadi bahan konvensional 
namun memiliki teknologi yang baik dan berfungsi secara 
maksimal. Konstruksi konvensional tersebut kemudian di 
kembangkan lagi dengan berbagai macam lapisan tertentu untuk 
menanggulangi berbagai macam kemungkinan. 

Gambar 5.10 Penutup Lantai 
Sumber : MERO Access Floor Type 2 I wood I 

mineral material 

Gambar 
5.11 

Penutup 
Lantai 

Sumber: 
MERO Floor 
Systems I 
Program 
Survey 
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Dinding eksterior 
Curtain wall dengan 
bahan menyesuaikan, 
din ding hebe!. 
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Bahan dinding yang digunakan dibedakan antara dinding 
eksterior sebagai elemen untuk mempercantik bangunan dan 
pelindung bangunan. Sedangkan dinding interior dalam kasus 
bangunan ini menggunakan bahan untuk mempercantik, 
memberi penegasan ruang dan membedakan suasana ruangan. 

Dinding interior 
Dinding hebel 
dinding partisi. 

dan Contoh bahan-bahan tersebut : 
Eksterior 

Gambar 5.12 The glass 
panel 

Sumber: 
http://sparklette.netitrav 
el!singapore/where-in

the-world-is-this
colorful-glass-panel! 

Interior 

Gambar5.14 
Pengaplikasian dinding 

partisi 
Sumber: 

Mero The Squaring of the 
Circle 

Gambar 5.13 Titanium 
Plantter 
Sumber: 

http://www.horie.co.jp/ita 
_e.htm 

Gambar 5.16 Pengaplikasian Biomorphic 
Sumber : Biomorphic Visions for the World of 

Exhibitions 
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Menggunakan green Jenis atap untuk bangunan dengan tema postmodern sebaiknya 
roof, space frame dan menggunakan bahan yang ringan namun kuat, serta mampu 
membran. memberikan kesan artistik tersendiri dalam bangunan 

Pencahayaan a/ami 
menggunakan terang 
langit. 

Pencahayaan buatan 
Pencahayaan untuk 
ruang-ruang lain 
menggunakan general 
lighting dan artificial 
lighting (untuk tujuan 
estetis bangunan). 

Gambar 5.17 Atap Space Frame 
Sumber : Mero Vision Number 34, 

1998-1999 

Gambar 5.18 Contoh 
Kombinasi Atap 

Bangunan 
Sumber: 

http://www.facebook.co 
m/ArchyShOP 

Gambar 5.19 Scenography artificial lighting system 
Sumber : http://extradll.pcboxsearch.com/contentllights

city-condo-colorful-cinema-style-interior -
design?quicktabs_2=1&quicktabs_3=4 
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Sumber: Analisa Penulis 

5.2. Kajian Teori Penekanan Desain 

Gambar 5.20 Lighting 
track set & Lights Beam 

Sumber : Mero Light 
Beam and Floor 

Gambar5.21 
Pengaplikasian 

Lighting track set & 
Lights Floor 

Sumber : Mero Light 
Beam and Floor 

Gambar 5.22 Lighting 
track set & Lights dan 

Pengaplikasiannya 
Sumber : Mero Light 

Beam and Floor 

5.2.1. Uraian dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan Dominan: Efekfififas Penafaan Ruang dan Sirkulasi 

5.2.1.1. Definisi ruang 

Pemikiran mengenai aspek-aspek atau gatra-gatra dari ruang dalam 

falsafah dan ilmu pengetahuan, sudah dimulai sejak dahulu. 

Pemikiran ruang dari Lao Tzu 

Lao Tzu memulai pemikiran ruang ini sejak 550 Be., dengan 

bukunya yang sangat terkenal ialah TAO THE CHING (The Way of 
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Becoming), ini diklasifikasikan sebagai dasar falsafah Timur. Konsep 

filosofinya, ialah yang tidak ada adalah yang utama/pokok yang dijadikan 

bisa diraba dalam bentuk wadah. Ada tiga tingkatan klasifikasi ruang 

menu rut Lao Tzu, yakni 

• Ruang yang dihasilkan dari penggabungan tectonic (ruang yang 

diakibatkan oleh struktur yang terdiri dari berbagai unsur-unsur kecil, 

balok, usuk, kolom, dan sebagainya). 

• Ruang yang dihasilkan dari bentuk stereotomic (bentuk yang didapat 

dari elemen lenturlp/astic). 

• Ruang-ruang transitional (ruang yang menghubungkan ruang dalam 

dan ruang luar). 

Fire - Pyramid 

( 4 planes) 

Air - Octahedron 

( 8 planes) 

Pemikiran ruang dari Plato 

Earth - Cube 

( 6 planes ) 

Gambar5.23 
Pemikiran Ruang 

Lao Tzu 
Sumber : The Way 
Of Becoming, Hal. 

28 

Plato kemudian muncul 200 tahun sesudah Lao Tzu. Pola 

pemikirannya sangat berpengaruh di Sarat. Konsep filosofinya, ialah 

barang nyata itu bisa dilihat, diraba dan yang ada. Falsafah Plato banyak 

dilakukan melalui ungkapan fisik dari arsitektur dikenal dengan adanya 

proporsi, yang diambil dari dasar falsafah cosmis yang telah 

dite~emahkan dalam doktrin proporsi bangunan. Pengikut Plato banyak 

ahli-ahli yang bukan hanya arsitek. Seorang pengikut yang menonjol 

adalah Johan Kepler (1571-1830). Johan Kepler mencoba member 

batasan pada beberapa unsur yang ada di dunia. 
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• Api ---- piramida (4 bidang) 

• Udara ---- octahedron (8 bidang) 

• Bumi ---- Kubus (6 bidang) 

• Cosmos --- dodecahedron (12 bidang) 

Cosmes - Dodecahedron 

( 12 planes) 

Water - Icosahedron 

( 20 planes) 

Pemikiran Ruang dari Francis D. K. Ching 

GambarS.24 
Pemikiran Ruang 

Plato 
Sumber: LTP 
Linda Kurnia 
02.11.0088 

Menurut Francis D.K Ching, ruang adalah sebuah bidang yang 

diperluas menjadi sesuatu yang memiliki panjang lebar dan tinggi, bentuk/ 

ruang, permukaan, orientasi, dan posisi. 

Pemikiran Ruang dari Aristoteles 

Ruang adalah sebagai tempat (topos), tempat (topos) sebagai suatu 

dimana, atau sesuatu place of belonging, yang menjadi lokasi yang tepat 

dimana setiap elemen fisik cenderung berada. Aristoteles mengatakan : 

"wadaq-wadaq semata bergerak ke atas dan kebawah menuju tempatnya 

yang tetap" dan "setiap hal berada di suatu tempat yakni dalam sebuah 

tempat". "Suatu tempat, atau ruang, tidak dapat memiliki suatu wadaq". 

(Comelis van d Ven, 1995). Karakteristik dari ruang dirangkum menjadi 

lima butir: 

• Tempat melingkupi obyek yang ada padanya. 

• Tempat bukan bag ian dari yang dilingkupinya. 
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• Tempat dari suatu obyek tidak lebih besar dan tidak lebih keeif dari 

obyek tersebut. 

• Tempat dapat ditinggalkan oleh obyek serta dapat dipisahkan dari 

obyek itu. 

• Tempat selalu mengikuti obyek, meskipun obyek terus berpindah 

sampai berhenti pada posisinya. 

Pemikiran Ruang Menurut Immanuel Kant 

Ruang bukanlah suatu obyektif atau nyata merupakan sesuatu yang 

subyektif sebagai hasif pikiran dan perasaan man usia. Ruang 

meruapakan suatu ide a priori, bukan suatu obyek empirik, yang 

dihasilkan dari pengalaman-pengalaman eksterior. Dalam bukunya 

Prolegomena, Kant menulis, bahwa konsep-konsep a priori tidak berasal 

dari pengalaman, namun sepenuhnya berasal dari opini dalam 

pemahaman mumi. Selain dari a priori intuisi, Kant juga mengenakan 

kualitas ketidakterbatasan terhadap ruang dan waktu. 

Pemikiran Ruang Menurut Josef Prijotomo 

Ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela yang 

terletak diantara dua obyek dan alam terbuka yang mengelilingi dan 

melingkup kita. Bukan obyek rinupa dan ragawi tidak terlihat hanya dapat 

dirasakan oleh pendengaran, peneiuman dan perabaan 

[J Pemikiran Ruang Menurut Rudolf Amheim 

Ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai satu 

kesatuan terbatas atau tidak terbatas, seperti keadaan yang kosong yang 

sudah disiapkan mempunyai kapasitas untuk diisi barang 

D Pemikiran Ruang Menurut William Wayne Caudill 
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Menurut William Wayne Caudill, bentuk dan ruang adalah bukan 

arsitektur. Arsitektur terjadi hanya bila seseorang sedang mengalami atau 

menikmati bentuk dan ruang tersebut. Dari beberapa pengertian di atas 

dapat diambil satu kesimpulan mengenai arsitektur, adalah ruang, massa 

dan manusia merupakan bag ian dalam sebuah karya arsitektur. 

. , 
.. ' 

• ", c 
.. . 

Form and space is not architecture 

.. 

Architecture occurs only when 

there is a person to experience it 

Gambar 5.25 Pemikiran Ruang William Wayne Caudill 
Sumber : http://www.dublin.ie/yvonneportfoliol?pageID=20&siteID=691 

5.2.1.2. Hubungan Ruang 

Sebuah ruang individu apabila terdapat adanya sebuah unsur 

interaksi dengan ruang yang lainnya dapat menciptakan sebuah 

keterkaitan yang disebut sebagai hubungan antar ruang. 

Ruang di dalam ruang 

Sebuah ruang yang luas dapat mencakup dan I 
//~"-. I 

/ "-.'>. 

dalamnya. Kontinuitas ruang di antara kedua ruang II ... , ... , .. , ,/ I 
'./ ~ 

memuat sebuah ruang yang lain yang lebih kecil di 

tersebut dengan mudah dapat dipenuhi, tetapi ruang yang lebih kecil, 

sangat tergantung pada ruang yang besar dalam hubungannya dengan 

lingkungan eksterior. 
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Didalam jenis hubungan ruang ini, ruang yang lebih besar, 

berfungsi sebagai daerah tiga dimensi untuk ruang keeil didalmnya. Agar 

konsep ini mudah dicerna, penting adanya suatu pembedaan yang jelas 

dalam ukuran di antara kedua ruang. Jika ruang yang didalam 

berkembang ukurannya, ruang yang lebih besar akan mulai kehilangan 

artinya sebagai bentuk ruang penutup. Jika ruang yang di dalam tadi terus 

diperluas, ruang sisa disekitarnya akan menjadi semakin tertekan untuk 

berfungsi sebagai ruang penutup. Ruang tersebut akan menjadi selaput 

tipis atau kulit di sekitar ruang yang dikandungnya gagasan aslinya akan 

hilang. 

Untuk dapat lebih menarik perhatian, ruang yang didalam dapat 

memanfaatkan wujud luarnya, tetapi diorientasikan dalam bentuk lain. Hal 

ini akan membentuk grid sekunder dan satu set ruang-ruang sisa yang 

dinamis di dalam ruang yang lebih besar. 

Ruang yang di dalam dapat juga berbeda bentuk dengan ruang 

pelingkupnya untuk memperkuat kesan sebagai sebuah volume yang 

mandiri. Perlawanan berikut ini dapat menunjukkan suatu perbedaan 

fungsional antara kedua ruang atau melambangkan kepentingan ruang 

yang berada di dalam. 

Ruang-ruang yang saling berkaitan 

Suatu hubungan ruang yang saling 

berkaitan dihasilkan dari overlapping dua 

daerah ruang dan membentuk suatu 

daerah ruang bersama. Jika dua buah 

ruang membentuk volume berkaitan seperti ini masing-masing ruang 
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mempertahankan identitasnya dan definisinya sebagai suatu ruang. 

Tetapi hasil konfigurasi kedua ruang yang saling berkaitan dan tergantung 

kepada sejumlah penafsiran. 

Bagian yang saling berkaitan dari dua buah volume dapat 

digunakan bersama-sama seimbang dan merata oleh masing-masing 

ruang. 

Bagian yang saling berkaitan dapat melebur dengan salsh satu 

ruang dan menjadi bagian yang menyatu dari ruang tersebut. 

Bagian yang saling berkaitan dapat mengembangkan integritasnya 

sebagi sebuah ruang yang berfungsi untuk menghubungkan kedua ruang 

aslinya. 

Ruang-ruang yang bersebelahan 

Bersebelahan adalah jenis 

I 

hubungan ruang yang paling umum. 

Hal tersebut memungkinkan definisi 
I i 

yang jelas dan untuk masing-masing ruang menjadi lebih jelas terhadap 

fungsi dan persyaratan simbolisnya. Tingkat kontinuitas visual maupun 

ruang yanmg terjadi antara dua ruang yang berdekatan akan tergantung 

pada sifat alami bidang yang memisahkan sekaligus menghubungkan 

keduanya. Bidang pemisah dapat: 

- Membatasi pencapaian visual maupun fisik di antara dua ruang yang 

bersebelahan, memperkuat individualitas masing-masing ruang dan 

menampung perbedaan-perbedaan yang ada. 

- Muncul sebagai suatu bidang yang berdiri sendiri dalam volume ruang 

tunggal. 
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- Menjadi pembatas berupa baris kolom-kolom yang memberikan 

tingkat kontinuitas visual serta kontinuitas ruang yang tinggi diantara 

dua buah ruang. 

- Seolah terbentuk dengan sendirinya dengan adanya perubahan 

ketinggian lantai atau material permukaan atau teksturnya di antara 

kedua ruang. Conti=oh ini dan kedua contoh terdahulu dapat juga 

diartikan sebagai suatu volume ruang tinggal yang terbagi menjadi 

dua daerah yang berhubungan. 

Ruang yang terkait dengan ruang umum 

Dua buah ruang yang terpisah oleh jarak dapat dihubungkan atau 

dikaitkan satu sam a lain oleh ruang ketiga, yaitu ruang perantara. 

Huubungan visual dan hubungan keruangan antara kedua ruang 

tergantung pada sifat ruang ketiga digunakan secara bersama-sama. 

Ruang perantara dapat berbeda dalam bentuk dan orientasi dari 

kedua ruang lainnya untuk menunjukkan fungsinya sebagai penghubung. 

Kedua ruang, seperti juga ruang perantaranya dapat setara dalam 

wujud dan ukuran dan membentuk serangkaian ruang-ruang linier. 

Ruang perantara dapat berbentuk linier untuk menghubungkan 

kedua ruang yang berjarak atau menghubungkan seluruh rangkaian 

ruang-ruang yang tidak mempunyai hubungan langsuung satu sama lain. 

Ruang perantara yang cukup besar, dapat menjadi ruang yang 

dominan dalam hubungannya dengan ruang-ruang lain dan mampu 

mengorganisir sejumlah ruang yang etrkait. 

Bentuk ruang perantara dapat terjadi dengan sendirinya atau 

ditentukan oleh bentuk dan orientasi dari kedua ruang yang terkait. 
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5.2.1.3. Bentuk Menentukan Ruang 

Unsur horisontal pembentuk ruang 

• Bidang dasar 

Sebuah bidang datar horisontal yang terletak sebagai suatu figur diatas 

latar belakang yang kontras membentuk suatu daerah ruang 

sederhana. 

• Bidang dasar dinaikkan 

Bidang datar horisontal yang diangkat atau dinaikkan dari permukaan 

tanah akan menimbulkan permukaan-permukaan vertikal sepanjang 

sisi-sisinya yang memperkuat pemisahan visual daerahh tersebut dan 

dasar disekitarnya. 

• Bidang dasar diturunkan 

Sebuah bidang datar horisontal yang diturunkan kebawah permukaan 

tanah, menggunakan permukaan-permukaan vertikal pada daerah 

yang direndahkan untuk membentuk suatu volume ruang. 

• Bidang atas (overhead) 

Sebuah bidang datar horisontal yang diletakkan tinggi di atas 

membentuk volume ruang di antara bidang tersebut dan permukaan 

tanah dibawahnya. 

Unsur vertikal pembentuk ruang 

• Unsur-unsur linier vertikal 

Unsur-unsur linier membentuk sisi-sisi tegak lurus dari suatu volume 

ruang 

• Bidang vertikal tunggal 

Sebuah bidang vertikal akan mempertegas ruang dihadapannya. 
154 
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• Bidang berbentuk L 

Suatu konfigurasi bentuk L dari bidang-bidang vertikal menimbulkan 

suatu daerah ruang dari arah sudut keluar sepanjang suatu 

diagonalnya. 

• Bidang-bidang sejajar 

Dua buah bidang vertikal sejajar membentuk suatu volume ruang di 

antaranya yang berorientasi aksial terhadap kedua ujung terbuka dari 

konfigurasinya. 

• Bidang berbentuk U 

Suatu konfigurasi berbentuk U dari bidang-bidang vertikal membentuk 

suatu volume ruang yang orientasi utamanya menghadap ujung yang 

terbuka dari konfigurasinya. 

• Empat bidang tertutup 
- - ~ -- ~ 

Empat bidang vertkal membentuk batas-batas dari suatu ruang 

introvert dan mempengaruhi daerah ruang di sekeliling pagar tersebut. 

5.2.1.4. Organisasi Ruang 

Dalam skala yang lebih luas lagi, hubungan-hubungan antar ruang 

ini kemudian menjadi lebih kompleks sehingga perlu diadakan sebuah 

penyusunan ruang berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh. Cara 

penyusunan ruang ini dapat menjellaskan tingkat kepentingan relatif dan 

fungsi serta peran simbolis ruang-ruang tersebut di dalam suatu 

organisasi bangunan. keputusan mengenai jenis organisasi yang harus 

digunakan dalam situasi khusus akan tergantung pada: 
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• Kebutuhan akan program bangunan, seperti pendekatan fungsional, 

persyaratan ukuran, klarifikasi hirarki ruang-ruang dan syarat-syarat 

pencapaian, pencahayaan atau pemandangan. 

• Kondisi-kondisi eksterior dari tapak yang mungkin akan membatasi 

bentuk atau pertumbuhan organisasi atau yang mung kin merangsang 

organisasi tersebut untuk mendapatkan gambaran-gambaran tertentu 

tentang tapaknya dan terpisah dari bentuk-bentuk lainnya. 

Organisasi ruang dapat digolongkan menjadi ; 

o Dipusatkan 

I Sebuah ruang dominan terpusat dengan 

pengelompokan sejumlah ruang sekunder. 

Linier 

I I 

Suatu urutan dalam suatu garis linier dari ruang-

ruang yang berulang. 
DDDDD 

I J 
Radial 

Sebuah ruang pusat darimana organisasi-organisasi 

ruang tinier berkembang menurut bentuk jari-jari. 

Cluster 
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Ruang-ruang dikelompokan oleh letaknya atau 

secara bersama-sama menempati letak visual 

bersama atau berhubungan. 
I v I 
! I 

Grid 

Ruang-ruang diorganisir dalam kawasan struktur atau 

DDDO ODD 0 grid tiga dimensi lain. 

LJDDO 
DODD 

5.2.2. Studi Preseden 

5.2.2.1. Sendai Mediatheque 

Nama Sendai Mediatheque 

Lokasi Sendai, Miyagi, 

Jepang 

Arsitek Toyo Ito 

Fungsi Bangunan Commercial Building 

Gaya Modern 

Gambar 5.26 : Sendai 
Mediatheque 

Sumber: www.wikipedia.coml 
Sendai Mediatheque 

Sendai Mediatheque dibangun pada tahun 2001 dan menerima 

penghargaan medali em as royal oleh Royal Institute of British Architects 

(RIBA), karena keberhasilan dari berbagai aspek inovasi antara lain 

aspek struktural, fleksibilitas dan signifikasi fungsional. 

Sendai Mediatheque terletak di Kasuga-cho, Aoba-ku, Sendai, 

Jepang dan dibangun di area seluas 50 meter x 50 meter. Fungsi utama 

bangunan yaitu sebagai perpustakaan yang memiliki beberapa fasilitas 

yaitu area baca, bilik internet, area DVD, galeri, kafe, dll. 
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Bangunan Sendai Mediatheque dirancang dengan fa sad yang 

transparan, ini bertujuan untuk membangun pandangan yang luas 

(berdasarkan filosofi memmbaca - buku jendela dunia). Untuk struktur 

sendiri mendapat inspirasi dari penyelamatan serta penggunaan bentuk 

batang pohon pada struktur kolom-kolomnya karena kota lokasi bangunan 

dikenal sebagai "Kota Pohon". Untuk keseluruhan bangunan Toyo Ito 

mendasarkan pad a metafora sebuah aquarium. 

~ '~{ ~l 1 
ii' 

I 
~) H ~4 ~ = :~ ,J u ~~ 
;-1 t\ \ 

t:j ,,':-0 

d t:"~! ~~/ , d LJ ,1-1 
~'i " \ ~ . ~\ 1:1 L-l , ll~ 
IFi i4 frl ., 

Gambar 5.27 : Kolom Bangunan 
Sumber: www.wikipedia.com/Sendai Mediatheque 

Sendai Mediatheque memiliki fasad 

bangunan yang berbeda, disesuaikan dengan 

lingkungan sekitar. Contohnya fasad utama 

yang terletak di Selatan menghadap jalan raya, 

menggunakan lapisan kaca ganda senagt 

berguna pada bulan musim dingin serta tiupan 

angin kencang. Bagian sisi Barat di pasang kaca 

buram yang dilapisi bingkai logam sedangkan 

bagian Utara dan Timur fasad bangunannya 

dibuat berbeda-beda disetiap lantainya yaitu 

polikarbonat, kaca dan alumunium. Berdasarkan 

fasad diatas maka bahan yang dominan 

digunakan adalah baja dan kaca. 

Gambar 5.28 : Fasad 
Bangunan 
Sumber: 

www.wikipedia.coml 
Sendai Mediatheque 

Gambar 5.29 : 
POlikarbonat, kaca dan 

alumunium 
Sumber: 

www.wikipedia.coml 
Sendai Mediatheque 
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Pembangunan gedung ini menggunakan 

aplikasi teknologi, baik bagian internal maupun 

eksternal bangunan. Kolom bangunan yang 

menyerupai pohon di tempa oleh plat baja dan Gambar 5.30 : 
Kolom Seismic 

balok ditengahnya (disebut sandwich) dan pilar- Sumber : 
www.wikipedia.coml 

pilar logam berbentuk tabung. Sendai Mediatheque 

Gambar 
5.31 : 

Interior 
Bangunan 
Sumber: 

www. wikiped 
ia.com/ 
Sendai 

Mediatheque 

Sendai Mediatheque merupakan bangunan yang multifungsi, 

terbuka dan dinamis dengan banyak kegiatan yang dikoordinasi oleh 

interior. Interior bangunan ditata sedemikian rupa sehingga kehadirannya 

tidak mengganggu aktivitas pelaku. Mengingat bentuk bangunan yang 
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berbentuk benar-benar kotak, namun ternyata tidak memiliki batasan dan 

transparan sehingga menimbulkan kesan dinamis dan ambigu 

Lantai 1 : area penerimaan, kafe dan toko majalah buku. 

- Lantai 2 : area perpustakaan anak, hot spot area dan ruang administrasi. 

Pada lantai dua ini berkesan sangat bebas, dimana furnitur disesuaikan 

dengan fungsi ruangan. Aspek yang sangat menarik adalah pemisahan 

antara area publik (area baca) dengan area privat (area administrasi) 

hanya sebuah tirai tembus sehingga menyerupai dinding yang 

mengambang. 

--

.-.~ 
~ .. ~ .. .. -... _ ... · .f3··~· 8 

;~ .: =.,g)J. • 
"'1 q:j) I K +l 

1st plaza 
" .... ...... ............ ~~.~ .. ~ ~ 
:;;,\". . b'\\'~ ~' f~ l :.:0' @V";!J 0 ~ 

Gambar 5.32 : Denah Lantai 1 dan 2 
Sumber: www.wikipedia.com/Sendai Mediatheque 

- Lantai 3 dan 4 : area perpustakaan yang luas (untuk buku pinjaman) dan 

ruang baca . 

• )!',!;!!..Iitti ., ;U;!t:H ~ $' O E¥:ffi ®'~~ 
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3rd 

Gambar 5.33 : Denah Lantai 3 dan 4 
Sumber : www.wikipedia.com/Sendai Mediatheque 

- Lantai 5 dan 6 : area galeri dan pameran yang di gunakan oleh warga 

Sendai. Disini panel bujur sangkar bisa menampung sesuai dengan 
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kebutukan pameran, serta penggunaan pintu geser yang merupakan 

arsitektur khas Jepang. 
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Gambar 5.34 : Denah Lantai 5 dan 6 
Sumber : www.wikipedia.com/Sendai Mediatheque 

o 0 

- Lantai 7 : ruang film dan ruang konferensi yang dibatasi oleh dinding yang 

di sebutnya membran yang mengkilap dan melengkung . 

Gambar 5.35 : Denah Lantai 7 
Sumber : www.wikipedia.com/Sendai 

Mediatheque 

Struktur 

Desain didasarkan pada tiga elemen dasar : 

! ~oB 

0 .. ·· 
'.' 

1. Platform: memiliki ketebalan 80 em, berbentuk kotak logam yang di las ke 

dua pelat log am (ini mirip seperti yang digunakan dalam pembuatan 

kapal) dan menghasilkan bentukan grid. 

2. Tabung : berjumlah 13 bundel struktur pipa yang dilapisi kaea, 

menyerupai struktur bengkok dari rumput laut. Perletakkan struktur 

tabung ini tersebar be bas serta bervariasi mulai dari bentuk, kemiringan, 
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diameter dan ukuran. Pada 

tabung struktur besar juga 

dipasang lift, sebagai sarana 

transportasi dalam bangunan. 

Meskipun penampilannya 

berkesan lemah dan transparan, 

namun struktur ini memiliki 

Interior Design Centre 

Gambar 5.36 : Potongan Bangunan 
Sumber: www.wikipedia.comlSendai 

Mediatheque 

fleksibilitas, kekuatan dan stabilitas horisontal - vertikal untuk bangunan 

yang berada di daerah seismik dan topan yang tinggi. 

3. Kulit tampak seperti 

membran transparan yang 

memungkinkan 

komunikasi fluida dengan 

ekterior visual interior. Gambar 5.37 : Eksterior Bangunan 
Sumber : www.wikipedia.com/Sendai 

Mediatheque 
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Gambar 5.38 dan 5.39 : Kolom Seismic 
Sumber: www.wikipedia.com/Sendai Mediatheque 

Sistem struktural bangunan dibuat dari tiga unsur dasar yaitu 

untuk desain bangunan, lantai lembaran logam dan pipa kolom berbentuk 

gabungan tabung. Struktur sel dibangun dengan ditanamkan antara dua 

pelat baja. Pad a setiap titik dari plat itulah gaya dibebankan, untuk 

struktur tabungnya yang berfungsi sebagai kolom ditempatkan dalam baja 

radial. Kolom tersebut terbuat dari baja yang berlubang dam memiliki 

diameter 2 meter hingga 9 meter. Setelah tiga sistem struktur itulah baru 
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atasnya ditambah beban, antara lain beban hidup (manusia) dan beban 

mati (dinding, pintu, lift eskalator, perabot, dll). 

5.2.2.2. East Wing, National Gallery 

Gambar 5.40 East Wing, National Gallery 
Sumber: 

http://arsitekturyangkusuka.blogspot.com/20 
1 OI02/i-m-pei-east-wing-national-gallery. html 

Arsitek I. M. Pei 

Lokasi Washington, D.C., 

Tahun berdiri 1974 to 1978 

Fungsi bangunan Art museum, Administrative offices 

Sistem konstruksi Cladding beton dan batu 

Style Modern 

dirancang oleh I. M Pei, merupakan koleksi 

barang-barang modern. Tugas Pei adalah 

untuk mengembangkan konvergensi gaya 

neoklasik dari galeri utama dengan estetika 

modern di tapak berbentuk trapesium yang 

cukup sulit untuk dikembangkan. 

Gambar 5.41 Fasad EWNG 
Sumber: 

http://www.nga.gov/collection 
leastarch1.shtm 

Pei dan perusahaannya menjelajahi banyak kemungkinan, dan 

membuat sketsa-sketsa berbagai rencana untuk profil eksterior dan atap 

atrium. East Wing sebenarnya dibangun dari batu yang sarna seperti 

aslinya, yaitu granit merah muda dari sebuah tambang daerah 

Tennessee. 
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Gambar5.42 
View area 

EWNG 
Sumber: 

http://www.gr 
eatbuildings.c 

om/cgi
bin/gbg.cgi/E 
ast_Wing_Na 
tionaL Gallery 
.html/38.8913 

/-
77.016639/19 
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M Pei menghadapi beberapa 

tantangan ketika ia merancang East 

Wing untuk Galeri Nasional di 

Washington DC, antara lain bentuk 

tapak trapesium yang tidak teratur 

serta bangunan sekitarnya yang 

memiliki desain agung dan 

mengesankan. Bangunan lama 

(West Wing), selesai dibangun pada tahun 1941. Menggunakan struktur 

klasik yang dirancang oleh John Russe". Jadi masalah yang timbul 

adalah bagaimana mung kin sayap baru Pei sesuai dengan banyak 

berbentuk aneh dan menyelaraskan dengan bangunan yang ada 

disekitarnya. 

Gambar 
5.43 Parti

parti 
EWNG 

Sumber: 
http://arsite 
kturyangku 
suka.blogs 
pot. com/i-

m-pei-east
wing

national
gallery.html 

Gambar 5.44 View area 
EWNG 

Sumber: 
http://www.nga.gov/images/ 
architecture/big_ east.htm 

Gambar 5.45 EWNG 
Sumber: 

http://www.onephotographaday.co 
m/2010/01/national-gallery-of-art

east-wing-dc.html 
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Gambar 5.46 Gambar Kerja EWNG 
Sumber: 

http://www.greatbuildings.com/buildings/East_Wing_NationaLGallery.html 

Gambar5.47 
Gambar3D 

EWND 
Sumber: 

Wing 

Gedung bag ian West 

(dibuka tahun 1941) 

http://www.grea didasarkan pad a empat persegi, 
tbuildings.coml 
buildings/East_ 
Wing_NationaL berbentuk siku-siku, sedangkan 

Gallery.html 
struktur bagian East Wing yang 

lebih baru harus menjadikan Interlocks kompleks, dengan dasar bentuk 

dipilih untuk semua sudut vertikal Gedung East Wing. Sirip 19 derajat di 

sudut barat area perpustakaan dan kantor, naik 107 kaki di atas tanah 

dengan garis atap. 

Gambar 5.48 Eksterior EWNG 
Sumber: 

http://www.greatbuildings.com/buildings/East_Wing_NationaLGallery.html 

Fasad dari East Wing dibangun dari serangkaian panel marmer 

seberat 438 pon yang di tempatkan pada struktur baja gantung dan 

melekat pada bingkai beton. Dengan menggunakan gasket karet baru 

untuk menutup sambungan antara batu dan memungkinkan pergerakan 
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terjadi, dinding seharusnya berlangsung selama setengah abad atau lebih 

namun sebelum perlu pemeliharaan keci!. 

Ruang interior dibuat terbuka hanya terdiri dari beberapa tangga 

dan area sirkulasi jalan dengan ketinggian yang berbeda-beda. 

Gambar5.49 
Sky Light dari 

Samping 
Sumber: 

http://www.kesta 
n.com/dcstocklm 

useumsl 

Gambar5.50 
Sclupture 
Sumber: 

http://www.kes 
tan.com/dcsto 
cklmuseums/n 

gael 

Gambar 5.51 Atrium 
EWND 

Sumber: 
http://www.kestan.com/ 
dcstocklmuseums/ngae 
IIMG_9516%20nga, %2 

n~+,.i. In'\ in,.. 

Gambar 5.53 View area EWNG 

Gambar 5.52 Sky 
Light dari Atas 

Sumber: 
http://www.corbisima 
ges. com/Enlargemen 

tlOW004942.html 

Sumber: http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbg.cgi/EasCWing_NationaLGallery.htmll 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

Mendesain bangunan yang dapat di akses oleh penyandang cacat, 

sehingga mereka juga dapat menikmati fasilitas publik meskipun 

keadaan fisik mereka terbatas. 

Menciptakan sebuah bangunan dengan desain tapak dan bangunan 

yang saling berkesinambungan dan memenuhi standar-standar 

khusus. Tidak hanya standar ruang untuk kaum difable. 

Mencitakan sebuah kenyamanan ruang di dalam bangunan baik dari 

segi sirkulasi, fasilitas, interior dan eksteriornya. 
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