
81 

 

 

BAB V 

 LANDASAN TEORI 

Mengkaji teori yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi, yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. 

Kajian yang saya terapkan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai 

berikut :  

5.1. Pengertian Renovasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Renovasi merupakan 

pembaharuan, peremajaan, penyempurnaan tentang gedung bangunan dan 

sebagainya. (https://kbbi.web.id/renovasi) 

Dapat disimpulkan Renovasi Stadion Joyokusumo Pati adalah perbaikan 

fasilitas bangunan stadion joyokusumo yang rusak dan atau mengganti yang baik 

serta penambahan tribun penonton secara menyeluruh dengan maksud 

meningkatkan kualitas stadion yang didalamnya mencakup fasilitas olahraga 

sepakbola dan atletik.  

Pada renovasi stadion joyokusumo nanti akan masuk dalam renovasi kelas 

berat yautu lebih dari 65%, yang merupakan perbaikan maupun penambahan 

struktur bangunan termasuk penambahan tribun penonton. 

Tujuan dilakukannya renovasi adalah untuk menghemat biaya yang 

dikeluarkan karena tinggal menambahkan bangunan yang belum ada dan 

bangunan lama dipertahankan serta sedikit perbaikan seperti tribun penonton 

pada bagian barat. 
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Dalam analisa perhitungan luasan bangunan stadion joyokusumo diketahui 

analisa desain untuk luasan keseluruhan stadion sebesar 14.397 m2 sedangkan 

bangunan / tribun yang dipertahankan sebesar 968 m2, sehingga dengan 

pengurangan luas bangunan yang sudah ada tersebut maka bangunan baru 

yang akan dibangun seluas 13.429 m2, maka Renovasi Stadion Joyokusumo 

Pati dapat menghemat biaya sekitar 6,7%. 

5.2. Teori Penekanan Desain Arsitektur High Tech 

Teori ini dipilih karea merupakan arsitektur yang menampilkan karaktristik 

arsitektur modern yang besarkan kesan struktur dan teknologi suatu bangunan, 

sehingga teori ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan desain 

dengan penerapan masa kini. 

Arsitektur HighTech muncul pada awal tahun 70 an yang digunakan arsitek 

waktu itu untuk menyatakan sebuah teknologi.  

Menurut Colin Davies dalam Asmoro (2015), pengertian high tech diartikan 

sebagai suatu aliran arsitektur yang berawal dari ide arsitektur modern yang 

mempunyai kesan struktur dan teknologi pada bangunan. Karakterisitik arsitektur 

high tech yaitu bangunan terbuat dari material sintesis seperti logam, kaca, 

plastik.  
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5.2.1. Ciri-ciri Arsitektur High Tech 

Berikut adalah ciri-ciri arsitektur High Tech yang mengacu pada perpaduan 

antara teori Charles Jencks tentang hi-tech architecture dan pemikiran arsitek 

Norman Foster dalam Asmoro (2015),  seperti sebagai berikut: 

1. Celebration of process (keberhasilan suatu perencanaan) 

Penekanan terhadap pemahaman tentang konstruksinya pada suatu 

bangunan. Sehingga bisa dengan mudah dimengerti oleh orang awam atau 

ilmuan. 

2. Inside out (Penempatan bagian luar - dalam) 

Pada bangunan struktur servis dan utilitas ditonjolkan pada eksteriornya. 

3. Transparan, pelapis dan pergerakan 

Ketiga karaktristik ini dapat ditampilkan dengan maksimal, seperti kegunaan 

bidang yang lebih luasyang terbuat dari matrial kaca, pelapisan pipa saluran, 

tangga, struktur. 

4. Pewarnaan cerah dan merata 

Warna cerah yang digunakan dalam bangunan untuk memberikan 

perbedaan antara jenis struktur dan utilitas, dan untuk mempermudah para 

teknis dalam membedakannya. 

5. Baja-baja tipis sebagai penguat 

Baja-baja tipis penopang sebagai kolom bangunan, sekelompok kabel / baja 

dapat membuat konfigurasi yang lebih, dalam pemahamannya mengenai 

penyaluran gaya struktur.  
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5.4. Teori Desain Pendekatan Kontekstual  

1. Pengertian Kontekstual 

Menurut Brent C Brolin dalam Aliya (2015), kontekstual merupakan 

perluasan bangunan dan mengaitkan bangunan baru dengan lingkungan 

sekitarnya. 

2. Ciri - Ciri Kontekstual 

Adapun ciri ciri dari kontekstual adalah: 

- Adanya penggunaan pengulangan motif desain dari bangunan disekitar 

- Pendekatan baik dari bentuk, pola, irama, ornament, dan lain - lain  

- Meningkatkan kualitas lingkungan disekitar 

3. Pembagian Arsitektur Kontekstual  

Arsitektur kontekstual dibagi 2 yaitu:  

a. Contras 

Kontras menciptakan lingkungan yang lebih hidup dan menarik, namun 

dalam penerapannya membutuhkan kehati-hatian supaya tidak 

menimbulkan kekacaun.  

b. Harmony 

Lebih baiknya lingkungan membutuhkan keserasian, hal ini dilakukan 

untuk menjaga keselarasan dengan lingkungan yang sudah ada.  

  


