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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 

Pada subbab ini tahap perancangan menggunakan pendekatan 

arsitektur hi tech. Pemilihan tersebut dikarenakan setelah beberapa 

pendekatan pada masalahan desain sebelumnya yang membutuhkan 

teknologi dan material tertentu untuk merancang arena ice skating 

tersebut. 

6.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain Arsitektur 

Kontemporer 

Ice skating Center ini perlu menunjukkan fungsi bangunan dengan 

semestinya dengan adanya perancangan yang mencerminan fungsi 

bangunan arena ice skating tersebut yaitu dengan cara bentuk 

bangunan unik dan menarik untuk menciptakan sosok bangunan 

yang fungsional bagi pengguna ice skating. Oleh karena itu 

penggunaan tema arsitektur Kontemporer lebih cocok diterapkan agar 

atlet atau pengunjung dari masyarakat dapat mengidentifikasi maksud 

bangunan ini melalui sifat bangunannya yang dinamis dan abstrak.  

Penerapan arsitektur Kontemporer ini dapat ditunjukkan melalui 

struktur bangunan projek yang menggunakan struktur pneumatik 

pada bidang penutup atap dan untuk bangunan bentang lebar. Hal itu 

dapat dilihat dari perkembangan struktur pneumatic yang berbeda 

dengan struktur lainnya yang memiliki ciri khas unik dan menarik. Hal 
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itu dapat dilihat pada kekhasan prinsip kerjanya dan bentuknya yang 

inovatif.  

Gaya arsitektur kontemporer secara sederhana bisa didefinisikan 

sebagai arsitektur yang dibuat saat ini. Gaya arsitektur kontemporer 

bersifat dinamis dan secara konstan akan selalu berubah seiring gaya 

tidak konvensional dari arsitektur kontemporer kelak akan menjadi 

konvensional seiring perkembangan arsitektur. Berkembang dari gaya 

arsitektur lainnya, arsitektur kontemporer menggabungan berbagai 

elemen gaya arsitektur tanpa ada satu elemen gaya arsitektur yang 

menonjol. 

Berikut ciri ciri arsitektur Kontemporer : 

- Bentuk 

bahwa unsur dominan yang ada dalam arsitektur adalah garis 

lurus dan sering menggunakan garis melengkung sebagai 

gantinya 

- Komposisi Ruang 

Penggunaan garis lengkung juga memungkinkan terciptanya 

bentuk ruang lain selain kubus 

- Material Baru 

Penggunaan material baru pada interior dan eksterior 

- Memperhatikan lingkungan 

Mengintegrasikan rumah dengan alam sekitarnya. Tujuannya 

bukan hanya untuk melindungi lingkungan dari gangguan, 

tetapi juga untuk menambahkan karakter khusus pada rumah. 
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Salah satu contoh bangunan Kontemporer yang dapat 

memunculkan karakteristik atraktif dan inovatif dapat dilihat dari 

bangunan Allianz Arena,Jerman.  

Allianz Arena 

Pada bangunan ini menerapkan inovatif dan atraktif dengan 

struktur utama bentang lebar dengan menggunakan struktur 

pneumatic. Penerapan kontemporer dapat dilihat melalui fasad 

bangunan Allianz Arena yang menggunakan lampu warna warni 

untuk menghasilkan fasad yang menarik. 

  

Gambar 6. 1 Allianz Arena pada Saat Siang dan Malam 
Sumber : https://moneyinc.com/most-high-tech-sports-stadiums-in-the-world 

The Capital Gate Tower 

Gedung ini terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bangunan 

berbentuk melingkar ini, memiliki 34 lantai dengan kemiringan 18 

derajat di tengahnya. Kemiringan ini menjadikan the Capital Gate 

Tower sebagai bangunan paling miring di dunia. Tata letak interior 

juga memberikan kesan berbeda pada tiap ruangan dan tidak ada 

kamar yang identik satu sama lain. Bangunan ini didesain oleh 

perusahaan arsitektur Skotlandia RMJM. 
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Gambar 6. 2 The Capital Gate Tower 

Sumber: www.rmjm.com 

6.1.2 Green Building Architecture 

 

 

 


