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BAB 5 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Desain 

Bangunan kondominium ini akan menerapkan tema desain 

arsitektur neo-modern. Dipilihnya tema desain ini agar sesuai 

dengan persyaratan desain yang telah ditentukan sebelumnya, 

yaitu berkesan modern. Selain itu, tema desain neo-modern ini juga 

mencerminkan gaya hidup atau lifestyle kelompok sasaran dari 

kondominium ini, yaitu masyarakat kelas menengah yang sangat 

memperhatikan nilai prestis dari tempat tinggal mereka. 

Secara garis besar, arsitektur neo-modern dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Aliran Neo-Modern muncul pada masa antara tahun 1980 seiring 

dengan perkembangan jaman sejak dinyatakannya kematian 

arsitektur modern (1975) dan kemudian ditandai munculnya 

bangunan-bangunan baru postmodern. Neo-Modern juga 

berkembang bersamaan dengan aliran Dekonstruksi dimana 

arsitek-arsitek besar pada masa itu seperti Frank Gehry, Peter 

Eisenman, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Fumihiko 

Maki, Kazuo Shinoara dan lain-lain yang menghasilkan karya-karya 

Neo Modern dan Dekonstruksi. Karya-karya Arsitektur Neo-Modern 

sangat bertentangan dengan sifat klasik (clasissism). 
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Dalam arsitektur neo modern, dunia arsitektur kembali diwarnai 

dengan seni, penerapan kreatifitas dari para arsitek tidak hanya 

megandalkan ilmu dan teknik semata, melainkan juga 

mengandalkan seni dalam berarsitektur. Kesan bangunan yang 

ditimbulkan tidak lagi menjadi kaku dan monoton, tetapi menjadi 

lebih luwes dan peduli terhadap lingkungan karena adanya 

penambahan bentuk-bentuk baru pada bentuk dasar yang solid 

yang meskipun tidak dominan tetapi mampu melemahkan bagian 

dominan yang mengandung unsur kaku tersebut. Dalam arsitektur 

neo modern, warna dimunculkan sebagai upaya untuk menghias 

bangunan, menghadirkan unsur irama supaya bangunan tidak 

kelihatan monoton. 

Ciri-ciri yang mendasar pada bangunan-bangunan Neo-Modern 

yaitu : 

 Memiliki konsep yang spesifik seperti bangunan-bangunan 

postmodern aliran lainnya pada umumnya. 

 Masih memperlihatkan kejelasan struktur dan sainsnya dengan 

ide-ide yang inovatif, beralasan dan masuk akal. 

 Pertimbangan yang sangat mendasar terhadap karakter 

bangunan dengan tetap memperhatikan segi manusia yang 

menggunakannya. 

 Pada umumnya merupakan pengembangan / lanjutan dari 

bentukan-bentukan sederhana melalui konsep-konsep dan 

rekayasa baik secara karakter bangunan maupun fungsi struktur 
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 Keseragaman dan keserasian pada facade bangunan lebih 

diutamakan dengan penggunaan bahan dan warna terkadang 

bersifat monoton namun inovatif. 

 Memadukan unsur-unsur yang berkesan mungkin dan yang 

tidak mungkin. 

Ciri-ciri diatas merupakan ciri-ciri umum yang dapat terlihat secara 

visual dari bangunan Neomodern. Untuk mengungkapkannya, para 

arsitek Neomodern memanfaatkan bentuk, penggunaan material 

dan warna serta struktur dan teknologi yang membuat Neomodern 

berkembang juga menjadi beberapa aliran seperti Plastism, 

Suprematism, High-tech dan lain-lain. 

Dari beberapa aliran hasil perkembangan arsitektur neo-modern, 

yang akan diterapkan lebih jauh pada bangunan kondominium ini 

adalah aliran high-tech. 

High-Tech 

Di era modern saat ini, hampir semua bangunan hunian vertikal 

yang berdiri untuk kalangan menengah atas, secara tidak langsung 

akan menerapkan konsep high-tech ini. Karena fasilitas-fasilitas dan 

utilitas yang ditawarkan juga pasti akan menggunakan teknologi 

terkini, seperti : 

- Kartu magnetic/access card sebagai pengganti anak kunci 

- Smart Building System  jaringan computer yang menjangkau 

seluruh bagian dan aspek bangunan, seperti sistem keamanan, 

komunikasi, LAN, dll. 
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- Smart window, automatic fire sprinkler, CCTV, sensor inframerah 

- Gearless elevator, motion sensor AC, dll 

Dengan demikian, penerapan desain high-tech merupakan hal yang 

tepat dan dapat sejalan dengan berbagai aspek bangunan lainnya. 

Pemilihan konsep desain ini juga didasarkan atas konsep bangunan 

kondominium ini sendiri yang mengutamakan keefektifan dan 

keefisienan, karena high-tech ini tidak hanya sekedar tampilan atau 

penampilan semata, tapi juga benar-benar berfungsi. Seperti yang 

terkandung dalam berbagai fasilitas dan utilitas yang telah 

disebutkan di atas, dan nantinya juga struktur konstruksi bangunan 

dan pemilihan material. 

Secara umum high-tech adalah sistem penggunaan teknologi tinggi, 

akan tetapi pada kenyataannya high tech memiliki pengertian yang 

tidak terbatas dan tidak hanya dengan memandang high-tech 

sebagai bentuk penggunaan teknologi tinggi mengingat 

perkembangan teknologi selalu mengalami siklus penyempurnaan 

hingga ke fase yang lebih tinggi (canggih) sehingga pandangan 

umum ini tidak pernah memunculkan kesimpulan yang pasti dan 

tepat.  

Dalam dunia arsitektur sangat banyak digunakan istilah high tech 

untuk menginterpretasikan sebuah sistem teknologi yang digunakan 

pada suatu bangunan dan semakin populer digunakan pada awal 

1970 untuk menggambarkan keberhasilan teknologi canggih yang 

dicapai pada saat itu seperti yang terlihat pada arsitektur Pompidou 
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Center, Paris (1972-77) karya Renzo piano dan Richard Rogers 

yang memperlihatkan penggunaan material-material kaca dan 

logam dengan mengekspose secara transparan bentuk bentuk 

jaringan dalam bangunan serta berbagai fungsi-fungsi layanan 

seperti escalator, walkways dan ornamen-ornamen diluar gedung. 

Berikut adalah karakteristik arsitektur high-tech menurut Charles 

Jenks dalam bukunya yang berjudul, “The Battle of High-tech, Great 

Building with Great Fault”.  

 Inside Out 

Bagian interior yang diperlihatkan keluar dengan penggunaan 

material penutup yang transparan, seperti kaca. Fungsi-fungsi 

yang umumnya tertutup/ditutupi namun ditonjolkan keluar, 

seperti fungsi servis dan utilitas. 

 Celebration of Process 

Penekanan terhadap pemahaman mengenai konstruksinya 

bagaimana, mengapa, dan apa dari suatu bangunan, sehingga 

muncul suatu pemahaman dari seorang awam ataupun seorang 

ilmuwan. 

 Transparan, pelapisan dan pergerakan 

Ketiga kualitas keindahan ini hampir selalu ditonjolkan secara 

dramatis tanpa terkecuali, kegunaan yang lebih luas dari kaca 

yang transparan dan tembus cahaya, pelapisan dari pipa-pipa 

saluran, tangga dan struktur, serta penekanan pada escalator 
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dan lift sebagai suatu unsur yang bergerak merupakan 

karateristik dari bangunan high-tech. 

 Pewarnaan yang cerah dan merata 

Hal ini ditujukan untuk memberikan perbedaan yang jelas 

mengenai jenis struktur dan utilitas, juga untuk mempermudah 

para teknisi dalam membedakannya dan memahami 

penggunaannya secara efektif.  

 Optimistic confidence in a scientific culture 

Bangunan yang dapat mewakili kebudayaan/peradaban masa 

depan yang serba scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa 

dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Hasilnya lebih mendalam 

pada suatu metode kerja, perlakuan pada material, warna-warna 

dan pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip komposisi. 

5.1.2. Studi Preseden 

Berikut adalah studi tentang bangunan yang menerapkan gaya 

arsitektur high-tech. 

Nama bangunan : “The Gherkin” atau “30 St 

Mary Axe” 

Lokasi : London, UK 

Spesifikasi : 

- Tinggi 180 meter (41 lantai) 

- Dibangun tahun 2001, selesai pada 2003 

- Arsitek : Foster and Partners 

- Fungsi utama : kantor 

Gambar 5.1 Gherkin 
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Struktur utama bangunan ini menggunakan 

rangka baja dan kaca sebagai enclosure nya, 

sangat mencerminkan arsitektur high-tech. 

 

 

 

 

Tidak hanya desain strukturnya yang menggunakan high-tech, tapi 

juga berbagai teknologi yang diterapkan untuk mengoperasikan 

bangunan ini. Seperti penggunaan 

energy saving yang membuat 

bangunan ini hanya mengkonsumsi 

separo energy dari bangunan yang 

sejenis. 

5.1.3. Penerapan Teori Tema Desain 

Untuk menerapkan teori arsitektur high-tech ke dalam projek 

bangunan kondominium ini, dapat dicapai dengan menerapkan 

karakter-karakter bangunan high-tech yang sudah disebutkan di 

atas, antara lain : 

 Inside Out  Penggunaan material penutup yang transparan, 

seperti kaca. Selain pada façade 

bangunan, dapat juga diterapkan pada 

area servis dan utilitas yang sengaja 

Gambar 5.2 Gherkin Interior 

Gambar 5.3 Gherkin Interior 2 

Gambar 5.4 Dinding kaca 
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diekspos untuk semakin menonjolkan kesan modern dan high-

tech.  

 Transparan, pelapisan, dan pergerakan 

 Dengan meletakkan sistem 

transportasi vertikal di luar bangunan, 

untuk menunjukkan mekanisme dan 

teknologi dari lift tersebut. Cara ini 

banyak digunakan pada bangunan-bangunan high-tech 

terkenal di luar negeri. 

 Pewarnaan yang jelas dan merata  memperjelas perbedaan 

struktur dan utilitas seperti pipa-pipa dengan warna-warna yang 

jelas. Selain memudahkan teknisi dalam maintenance juga 

membantu orang untuk memahami struktur dan konstruksi 

bangunan ini, sesuai dengan ciri high-tech.  

 Structural Expressionism  menampilkan struktur rangka 

bangunan sebagai eksterior, juga sistem utilitas/servis yang 

diletakkan diluar bangunan. Struktur dan servis yang terletak di 

luar bangunan akan membuat kondominium ini bebas kolom 

dan memiliki interior space yang lebih luas, sesuai dengan 

Gambar 5.5 Lift 

Gambar 5.6 Utilitas high-tech 
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kebutuhan bangunan hunian vertikal yang memang diharuskan 

memanfaatkan luas bangunan dengan semaksimal mungkin. 

Dari konsep-konsep di atas dapat diambil kesimpulan, kondominium 

dengan konsep high-tech dapat dicapai dengan menggabungkan 

struktur rangka dan sistem servis yang diletakkan di luar bangunan, 

dan penggunaan kaca sebagai penutup bangunan, juga warna-

warna monochrome seperti hitam, silver, abu-abu, dan putih. 

Gambaran konsep high-tech yang mengekspose struktur  

 

 

 

Gambar 5.7 Struktur high-tech 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang diangkat dalam projek kondominium 

ini adalah merancang hunian vertikal (kondominium) di tanah 

lerengan. Selama ini banyak yang menghindari tanah berlereng 

karena dianggap akan menyulitkan dalam proses perancangan 

maupun pembangunan. Padahal terkadang di tanah lerengan 

tersebut memilik potensi-potensi yang menarik, seperti potensi view 

yang tidak bisa diperoleh di tempat lain.  

Beberapa kelebihan hunian di tanah berkontur jika dibanding 

dengan di tanah datar : 

 Mudah untuk sistem drainase 

 View jelas lebih baik (over view) 

 Kreasi ruang lebih banyak, dengan memanfaatkan kontur 

 Hunian yang lebih dinamis dengan menerapkan split level 

 Desain bangunan yang lebih beragam dan unik  

Selain itu kondisi lahan yang berlereng juga akan berpengaruh 

pada tata ruang bangunan itu sendiri, seperti : 

 Antar ruang satu dan lainnya dapat berbeda ketinggian dan bagi 

sebagian orang hal ini dianggap kurang wajar 

 Penggunaan split-level akan menyebabkan banyak terdapat 

tangga dengan berbagai ketinggian, dan hal ini dapat 

menyulitkan bagi difabel 
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 Penggunaan lahan parkir menjadi tidak maksimal dengan 

kemiringan lahan yang ada, sehingga perlu dijadikan split-level. 

 Dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian split-level, 

pembagian dan pemisahan zoning ruang akan semakin mudah 

dan semakin jelas. 

Berikut adalah klasifikasi kemiringan tanah berdasar “Pedoman 

Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah” (1986) 

 

Kelas Kemiringan (%) Klasifikasi 

I 0 – 8 Datar 

II > 8 – 15 Landai 

III > 15 – 25 Agak curam 

IV > 25 – 45 Curam 

V > 45 Sangat Curam 

Kemiringan lereng dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Kemiringan = (Beda ketinggian / Jarak 2 titik) x 100 % 

Untuk mengolah tanah lerengan tersebut, dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, dan yang paling sering digunakan antara lain : 

1. Cut and Fill 

Cut and Fill adalah pekerjaan 

memotong tanah atau menurunkan 

elevasi permukaan tanah agar 

sesuai dengan yang direncanakan. Tanah yang digunakan untuk 

mengurug berasal dari hasil galian tanah asli itu sendiri.  

  

Tabel 5.1 Klasifikasi tanah 
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2. Dinding penahan tanah 

Fungsi dinding penahan tanah adalah menampung dan 

menyalurkan tekanan yang diakibatkan oleh tanah. Beberapa 

jenis dinding penahan tanah seperti : 

 Dinding penahan tanah gaya berat tinggi 

 

 Dinding penahan tanah siku dan konsol 

 

3. Perkuatan lereng dengan bahan konstruksi 

Bahan material yang bisa digunakan disini seperti beton, batu 

bata, batu kali, dan segala material yang keras dan tahan lama 

terhadap perubahan cuaca serta lingkungan. 
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Struktur bangunan dan pondasi yang dapat digunakan di tanah 

berlereng, menurut Heinz Frick dalam bukunya, “Membangun dan 

Menghuni Rumah di Lerengan (2003)”. 

 
Gambar 5.8 Struktur Pondasi 
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Selain itu ada pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

membangun hunian di atas tanah berlereng, antara lain : 

 Menyesuaikan bangunan dengan kontur tanah 

 Mengecek kepadatan tanah untuk membangun pondasi 

bangunan 

 Penggunaan split level  akan membuat bangunan menjadi lebih 

menarik 

 Menyesuaikan posisi split level untuk mendapatkan view yang 

terbaik 

 Memilih material yang kuat secara konstruksi untuk menopang  

bangunan 

 Menganalisis kondisi iklim sekitar sebelum menentukan desain 

bangunan 

 Posisi dan bentuk sirkulasi tidak menyulitkan pengguna 

bangunan 

5.2.2. Studi Kasus 

Hotel Valle de Guadalupe, Ensenada 

Nama projek : Endémico Resguardo 

Silvestre 

Lokasi : Mexico 

Dibangun : 2011 

Jumlah kamar : 20 unit @ 20 m2 

Luas area total : 99 ha 

Arsitek : Arq. Jorge Gracia | graciastudio 

Gambar 5.9 Hotel Valle 
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Hotel ini terletak di kawasan penghasil anggur di Mexico, dengan 

lahan yang terbilang sangat luat. Walau terletak di lerengan yang 

cukup curam, desain hotel ini sama skali tidak merusak kondisi 

tapak yang digunakan. Hal tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan struktur panggung yang tidak perlu mengubah kontur.  

Vegetasi asli seperti batu-batuan dan 

tumbuhan liar tetap dipertahankan sebagai bagian dari landscape 

hotel ini. 

Setiap unit terdiri dari 1 kamar dan 1 dek kayu 

untuk santai melihat pemandangan yang 

indah dan untuk menghirup atmosfer udara 

pegunungan. Atap hotel dari seng yang 

terpisah dengan plafon, sehingga tidak panas 

dan tidak berisik.  

5.2.3. Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Kondisi lahan yang berlereng memang membutuhkan usaha lebih 

agar dapat dijadikan lokasi yang layak untuk bangunan hunian 

vertikal terutama dari segi sirkulasi dan tata ruangnya. Split-level 

merupakan solusi yang paling tepat dalam kasus ini, untuk 

Gambar 5.10 Hotel Valle 2 

Gambar 5.11 Hotel Valle 3 
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mengatasi sirkulasi dan tata ruang di lerengan dengan pembagian 

zoning yang tepat, serta untuk mengejar potensi view yang 

merupakan daya tarik utama dari kondominium ini sendiri. Dan dari 

beberapa teori permasalah dominan yang telah disebutkan  

sebelumnya, dapat diambil beberapa hal yang dapat diterapkan 

pada projek kondominium ini, antara lain : 

 Penggunaan metode cut and fill seminim mungkin dalam 

pengolahan tanah, agar tidak terlalu merusak lingkungan 

 Hasil cut and fill akan diperkuat dengan dinding penahan tanah 

untuk mencegah terjadinya longsor dan pergerakan tanah 

 Menerapkan desain split level sesuai dengan kontur tanah agar 

dapat memanfaatkan potensi view semaksimal mungkin 

 Pengaturan sirkulasi dalam tapak agar tidak menyulitkan 

pengguna, misalnya penggunaan ramp yang tidak terlalu curam 

 Pengaturan tata ruang sesuai pembagian zoning dan 

menyeuaikan  dengan split-level 

 Memperhatikan pengaturan drainase mengingat kondisi tanah 

yang miring 

 Pemilihan material dan konstruksi yang kuat menopang 

bangunan, khususnya bagian pondasi 
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