
5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1 .1. Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain. 
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Diagram V.1 : penekanan desain 
Sumber : Dokumen pribadi 
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Pad a bangunan sirkuit Road Race, merupakan bangunan yang bersifat 

komersial. Dikarenakan fungsi dari bangunan sirkuit Road Race sendiri 

yang bersifat komersial, maka bentuk dan estetika bangunan lebih 

berperan dalam memberikan kesan dan daya tarik kepada pengunjung 

dan penyelenggara kejuaraan. 
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Teori penekanan desain pad a sirkuit Road Race didapat melalui fungsi 

bangunan dari sirkuit Road Race yang menyesuaikan standard ruang -

ruang dari fasilitas bangunan Road Race yang secara tidak langsung 

akan menimbulkan pola pikir bagaimana mempermainkan ruang agar 

terkesan fleksibel, efektif, dan simpe!. Dari permainan ruang yang 

berstandart pada aturan ruang sebagai fasilitas Road Race akan 

menampilkan ekspresi bentuk bangunan yang menggabungkan dua 

konsep, yakni arsitektur modern. 

5.1.1.1 . 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 '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 
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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 bisa 

mewakili zaman modern seperti arsitektur klasik dan arsitektur gothik. 

Mies membuat abad ke - 20 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. 
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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 bag ian 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 

Ciri - ciri dari arsitektur modern antara lain: 

• Satu gaya Internasional yang sederhana 

Merupakan suatu arsitektur yang dituangkan bangunan yang terkesan 

sederhana, tetapi dapat menjangkau budaya dan geografis sekitar 

bangunan. 

• 8erupa khayalan, idealis 

Yang berarti untuk menyatakan sebuah realita pada ruang tergantung 

pada pikiran dan aktivitas - aktivitas pikiran. 

• 8entuk tertentu, fungsional 

Sentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi monoton karena 

tidak diolah. 

• Less is more 

1 The master builders; by PETER BLAKE hal.174 
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Semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah terhadap arsitektur 

tersebut. 

e Ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditolak 

Penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien, Karena 

dianggap tidak memiliki fungsi. 

• Singular (tunggal) 

Arsitektur modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek, 

sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan yang 

lainnya (seragam) . 

• Nihilism 

Penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, 

simple, bidang-bidang kaca lebar. Tidak ada apa-apanya kecuali 

geometri dan bahan . 
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5.1 .2. Studi Preseden. 

~ JayPee Group circuit, New delhi India 

Panjang Lintasan : 5,14 km (3,19mil) 
Lebar lintasan : 10 -14 meter 
Architect: Hermann tilke 
Total Area: 354ha 
Kapasitas Penonton : 13.000 
Project status: Juni 2011 

Gambar V.1 : Sirkuit JayPee india 
Sumber : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=708714 

JayPee Group circuit merupakan bangunan sirkuit pertama berstandart 

internasional yang terletak di Greater Noida, Uttar Pradesh, India dan 

dibangun oleh perancang bernama Herman Tilke (Iahir 31 Desember 1954 di 

olpe, Jerman), ia adalah spesialis perancang sirkuit balap motor dan balap 
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mobil. Struktur pada bangunan pit buiding sirkuit JayPee ini menggunakan 

struktur rangka, dan struktur atap pada grand stand sirkuit JayPee ini 

menggunakan struktur cangkang. 

Keunikan pad a bangunan sirkuit di India ini juga terdapat pada bentuk 

bangunan yang minimalis dan modern dengan pengolahan masa agar 

terkesan dinamis. Pada atap bangunan pit building juga dapat digunakan 

untuk menonton pengunjung paddock club. 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain. 

a. Bangunan 

• Pengaplikasian desain atap tribun. 

• Penggunaan green roof pada bangunan pit building, sehingga pada atap 

bangunan juga dapat berfungsi. 

• Penerapan dinding kaca pad a VIP area dan control tower 

• Bentuk fasade bangunan yang minimalis dan simpel. 

b. Struktur dan konstruksi 

• Penggunaan struktur rangka pada pit building, dan struktur cangkang pada 

atap grand stand. 

• Kejelasan struktur yang minimalis. 

c. Teknologi 

• Pengaplikasian photovoltaic sebagai penghasil energi listrik pada pit building. 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan. 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain. 

Kajian teori permasalahan dominan yang diangkat dalam sirkuit road race 

ini adalah penataan sirku/asi pada sirkuit road race, dimana sirkulasi pada 

sirkuit roadraace sangat penting agar dapat memanjakan pengunjung. 

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

• Ruang parkir yang harus dibedakan antara parkir pengunjung I penonton, 

parkir dari pembalap, parkir bagi penyelenggara dan pengelola, maupun 

parkir untuk penonton VIP. 

• Aktivitas pejalan kaki pengunjung yang harus beranjak dari bangunan 

menuju ke bangunan lainnya yang merupakan fasilitas dari sirkuit road race 

dapat memberikan rasa nyaman dan am an bagi pengunjung. 

• Sirkulasi dari pembalap yang mengalami kecelakaan, sehingga harus 

mengadakan jalur darurat pada pinggir sirkuit, sehingga penbalap dapat 

langsung diakses ke medical center. 

• Aktivitas pendukung 

Aktivitas pendukung sebagai salah satu aspek perancangan kawasan dan 

keberadaannya tidak terlepas dari fungsi kegiatan publik yang mendominasi 

penggunaan fisik ruang kawasan. Aktivitas pendukung sebagai penghidup 

kegiatan kawasan, yang akhirnya dapat memberikan citra visual yang 

spesifik, diantaranya adalah : 

o Stand pameran dan bazar. 

o Fasilitas fitnes center. 

o Foodcourt. 
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o Panggung hiburan. 

Dengan adanya Aktivitas pendukung, maka kawasan tersebut menjadi 

lebih hidup, karena kawasan tidak hanya dipandang hanya dari segi fungsi 

dari bangunan sirkuit road race saja, tetapi lebih sebagai interaksi dengan 

kegiatan man usia. Yang perlu diperhatikan dalam desain Aktivitas pendukung 

antara lain: 

a. Koordinasi antar kegiatan dengan ruang-ruang yang dirancang. 

b. Sentuk kegiatan memperhatikan aspek fungsionalis misalnya menjual 

barang-barang otomotif. 

c. Pengadaan fasilitas stand pameran, dimana pengunjung juga dapat 

menikmati pameran yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan 

pengelola sirkuit. 

Teori permasalahan desain yang ingin diterapkan pada perancangan 

sirkuit road race ini adalah bagaiman menginteraksikan kawasan sirkuit 

road race dengan lingkungan sekitar. 

Kondisi lingkungan 
sekitar site 

Perencanaan sirkuit road race 

Pemanfaatan 
bangunan fasilitas 

sekitar 

Optimalisasi view 
menuju danau 

buatan 

: ...• -..• -.-.................... -............ -.-.-..... -....... -........... .,. 
~ ; . 

f------~: - e I • 

Penataan 
sirkulasi pada 

sirkuit road 

Diagram V.2 : permasalahan desain 
Sumber : dokumen pribadi 
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5.2.2. Studi Preseden 

Sirkuit sepang malaysia. 
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Gambar V.2 : Master plan sirkuit Sepang Malaysia & fasilitas sirkuit. 
Sumber : hUp:llwww.malaysiangp.com.my/node/1/4 

Sirkuit Sepang malaysia merupakan sirkuit satu-satunya di malaysia yang 

memiliki fasilitas internasional dan digemari oleh pembalap - pembalap 

internasional, karena kelengkapan dari fasilitasnya. Sirkuit sepang 

Malaysia ini memiliki sirkulasi pad a kawasan sirkuit yang sangat baik, 
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dimana sirkulasi pada sirkuit memiliki akses tersendiri yang membedakan 

sirkulasi dari pembalap, pengelola sirkuit, dan juga penonton I 

pengunjung pejalan kaki maupun yang berkendara dengan kendaraan. 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain . 

• Tata masa bangunan yang efektif dan fleksibel,fungsional dengan 

sistem sirkulasi yang sederhana (pencapaian yang cepat dan mudah). 

@ Pengolahan akses sirkulasi antara pembalap, pengelola sirkuit, dan 

penonton I pengunjung. 

• Penerapan stand pameran dan bazar sebagai aktivitas pendukung 

dalam sirkuit road race. 

• Pengaplikasian petunjuk arah, guna kejelasan dalam pencapaian antar 

bangunan pada sirkuit road race. 
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