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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

6.1.  Penetapan Pendekatan Perancangan 

Tema desain yang diterapkan pada bangunan Sport club ini adalalh 

ordinary architecture atau arsitektur menengah dimana status sosialnya 

menengah keatas. Kebutuhan aktivitas ruangnya terpenuhi dengan 

adanya arsitektur sederhana ini. Tema arsitektur ini sesuai dengan tren 

dan mode serta keinginan berekspresi dari perencananya. Desain 

bangunan yang digunakan biasanya berkisar antara 1-4 lantai saja, 

namun pengerjaannya harus optimal baik dalam penerapan teknologi 

maupun pemaksimalan potensi yang ada. Jenis arsitektur ini sangat cocok 

di wilayah yang sedang berkembang sesuai dengan kondisi perencanaan 

projek Sport club ini dimana pada wilayah tersebut terdapat perencanaan 

pusat kota kedua di Semarang. 

6.1.1. Arsitektur Organik 

A. Keterkaitan dengan Projek 

Desain sport club ini direncanakan menggunakan pendekatan 

desain arsitektur organik dimana dari segi arsitektural bangunan 

selaras dengan lingkungannya sehingga tercipta suasana yang lebih 

menyatu dengan alam. Arsitektur organik sangat berhubungan kuat 

dengan kehidupan manusia dengan alamnya. Arsitektur organik 

berhubungan terhadap organisme, dimana organisme sangat 
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berkaitan erat terhadap lingkungan. Sedangkan lingkungan adalah 

tempat dimana manusia hidup, dan memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kehidupan dan aktivitas manusia. Manusia membutuhkan 

lingkungan yang baik sebagai penunjang aktivitasnya, maka 

lingkungan harus sebisa mungkin terjaga kenyamanannya. Jadi 

arsitektur organik disini menjadi pengaruh terhadap lingkungan yang 

akan menciptakan kenyamanan dalam beraktiviatas karena arsitektur 

organik muncul dari analogi biologi, bentuk yang natural, dan menjadi 

lambang harmonisasi, kegembiraan, kebebasan yang menjadi 

harmonisasi antar ruang dan dalam. Ketika ruang luar dan dalam 

dapae bersinergi dengan baik, pastinya akan mendukung aktivitas 

yang terjadi pada suatu bangunan, baik itu aktivitas indoor maupun 

aktivitas outdoor karena aktivitas utama pada banguan ini merupakan 

aktivitas olahraga, maka pastinya membutuhkan kenyamanan 

khusus.  

B. Pengertian Arsitektur Organik  

Arsitektur merupakan konsep yang didapat dari alam. Terdapat 

pengertian arsitektur organik menurut Fleming dan Honour & Pevsner. 

Pertama, arsitektur organik aalah sebuah istilah yang diaplikasikan 

ada bangunan yang muncul berdasarkan analogi biologi yang 

mengingatkan pada bentuk netral. Asitektur Organik menurut Honour  

& Pevsner, yaitu hubungan yang saling harmonis dan terintegrasi 

dengan tapak, serta merefleksikan bentuk alam yang di produksinya. 
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Dalam perancangannya, bangunan menerapkan beberapa konsep 

yang mengacu pada konsep menurut Pearson sebagai berikut:  

 Building as nature, dimana bentuk terinspirasi dengan 

ketidaklurusan biologi. Bentuk dan massa yang atraktif, 

merespon area perencanaan bangunan. 

 Continuous present, merupakan desain yang terus berlanjut 

dalam keadaan dinamis, tetapi tetap membawa unsur keaslian 

dalam desain. 

 Form follows flow (bentuk mengikuti energi), mengutamakan 

keunikan bangunan dimana bentuk yang energic akan 

melambangkan semangat dalam berolahraga. 

 Of the people, tidak hanya energi dari alam, tetapi juga 

dipengaruhi energi dari penggunanya karena akan 

mempengaruhi aktivitas yang terjadi didalamnya. Arsitektur 

organik merupakan komposisi yang bekerja dari dalam ke luar, 

dari program kebutuhan penghuni, dan harapan mengenai 

penampilan bangunan. 

 Of the materials, menggunakan pemilihan material lokal, alami, 

dan jika memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk beberapa 

fungsi sekaligus (sebagai interior dan eksterior), dan 

menggunakan material daur ulang yang tidak beracun dan 

dapat mengurangi polusi bangunan. 

 Youthful and unexpected, memiliki karakter yang profokatif, 

menarik, memiliki jiwa muda yang bersemangat, memberikan 
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keceriaan. Unsur yang dapat ditemukan pada bangunan 

organik antara lain perubahan, pergerakan fisik dari komponen 

bangunan, dan juga ruang terbuka yang beragam. Cocok 

diterapkan pada bangunan karena dapat menggambarkan 

kegiatan olahraga yang terjadi didalamnya. 

C. Preseden Arsitektur Organik 

 

 

 

 

Bangunan yang sering diketahui, merupakan hasil karya Frank Lloyd Wright 

sebagai pencetus arsitektur organik sendiri. Menurutnya, bangunan ini 

memiliki nilai kemmanusiaan tersendiri karena bangunan ini merupakan 

gabungan rumah dan air terjun. Lokasi yang berada di tengah hutan, 

bersamaan dengan air terjun dan aliran sugai menjadi sebuah acuan untuk 

merancang rumah yang inovatif, berada diatas aliran air sungai. Bangunan 

ini merupakan karya arsitektur organik yang paling terkenal dan banyak di 

menarik wisatawan, dimana pariwisata, kreativitas dan imajinasi dituangkan 

dalam sebuah karya yang menginspirasi orang lain. 

 

 

Gambar 6. 1 Falling Water Organic Architecture 
Sumber: kompas.klasik.com 

 

Gambar 6. 2 Falling Water Organic Architecture 

Sumber: kompas.klasik.com 


