
BAB IV

GAGASAN KONSEPTUAL

4.1. Kriteria Desain

Agar desain sport club dapat tercapai maka diperlukan kriteria sebagai

berikut:

1. Fungsional.

Tercapainya keterpaduan antara fungsi komersial dan rekreatif yang

meliputi:

Tata ruang : Yang menghadirkan air untuk berkolaborasi

mendapatkan kesegaran dan membuat

pengunjung betah berlama-lama.

Sirkulasi : Alur sirkulasi yang sesuai konsep rekreatif.

Hubungan ruang : Keterkaitan antara fungsi fungsi untuk saling

mendukung

2. Hubungan air sebagai elemen utama perancangan dan bangunan

Terjadinya keselarasan antara bangunan dengan air, sehingga antara

air dan bangunan terjadi interaksi yang baik.

4.2. Transformasi Desain

Cara mentransformasikan adalah dengan menganalisa sifat dan karakter

inti dari kegiatan yang benar-benar membutuhkan interaksi dengan air

dan menganalisa karakter air yang kemudian memasukkan sifat air yang

dibutuhkan untuk digunakan sebagai pencapai tujuan utama yaitu
mencapai kesegaran.

4.3. Proses Transformasi Desain

Karakter Air

Dalam menerapkan air ke bangunan diambil dari dua sifat air yaitu air

statis dan air dinamis. Sifat statis air jika diterjemahkan dalam bentukan

arsitektur sebagai berikut:
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Kedinamisan menunjukkan pergerakan atau suatu
keadaan yang tidak terikat, bergerak bebas.
Kedinamisan dalam ruang dapat diwujudkan dengan
bentuk-bentuk yang mengekspresikan pergerakan
dan bentuk yang asimetris

Dinamis = Gerak = Aktif Giat

Dinamis

Aktif

Giat/berani

Statis diwujudkan dalam
bentukan-bentukan

kontemplasi, perenungan
dan bentuk yang simetris

Statis Diam = Pasif

Statis

Pasif

Malas/lesu

Sumber: John Simond dan Pratomo Sudarsono

Malas

1. Tata Masa

Kefleksibelan karakter air diadaptasi oleh masa bangunan dengan

menempatkan bangunan fleksibel mengikuti bentuk site yang

berkontur. Orientasi dan tata letak bangunan menyesuaikan bentuk

site dan mengarah ke sungai. Sehingga dapat dikatakan berinteraksi

dengan air, agar:

a. Pemanfaatan area tepian air dapat dinikmati.

b. Tingkat privacy pengguna bangunan lebih terjaga.

c. Kontrol terhadap pengunjung lebih mudah
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2. Pergerakan

Karakter air yang cenderung bergerak ditransformasikan dalam

bentukan :

a. Tata masa bangunan

Masa bangunan mengikuti sifat karakter olahraga yaitu aktiv,

bergerak, dinamis.

« i

i:
I'
8

Mass a bangunan

b. Pergerakan antara dinding baik horisontal maupun vertikal

Dengan cara merotasi atau merubah sudut kemiringannya.

c. Pergerakan sirkulasi disesuaikan dengan kegiatan pengunjung.

3. Menempatkan air ke bangunan

Ruang - ruang interaksi

Ruang-ruang yang berinteraksi dengan air adalah ruangan yang aktif

dimasuki oleh pengunjung, dengan tujuan-tujuan tertentu :

A. Ruang-ruang olahraga

Olahraga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara intreraksi

dengan air:

1. Interaksi langsung

Cara interaksi dengan memberikan atraksi langsung ke dalam

tempat olahraga, yang termasuk olahraga dalam kategori ini

adalah olahraga renang
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Tujuan interaksi langsung pada olahraga renang untuk

menciptakan atraksi yang menjadi faktor penarik (interesting

point) bagi pengunjung.

Interaksi Tidak langsung

a. Interaksi dilakukan disekeliling tempat olahraga

Olahraga yang termasuk dalam kategori ini adalah Joging,

Sepatu roda, Memancing.

Sepatu roda

Tujuan interaksi adalah sebagai atraksi yang dapat

memberikan motivasi untuk menambah semangat olahraga,

yaitu melalui suara dan visual, jenis air yang digunakan yaitu

jenis moving yang memiliki suara yang cukup keras, jenis

pilihan yang dapat digunakan :

MOVING

(uncontained)
Gravity
(falling)

freefalling

flowing

cascading

full sheet

interupted sheet

grafity spout

broken sheet

smooth waterfall

aerated waterfall

quiet stream

turbulent stream

cascading waterfall

stepped forms

stepped planes

stepped pools

Joging Track

Sebagai olahraga rekreasi fungsi joging track dibuat menjadi

jalan untuk berkeliling mendapatkan pengalaman interaksi

dengan air.

Memancing

Dalam Olahraga memancing dibutuhkan kolam untuk

menempatkan ikan yang akan dipancing, sehingga pilihan

jenis air yang digunakan untuk interaksi pada area ini adalah

jenis kolam (contained) dan moving (uncontained).
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Interaksi dilakukan pada tempat istirahat

Olahraga yang termasuk dalam kategori ini adalah :

Bulutangkis, Tennis Lapangan, Tenis Meja, Biliard,

Senam, Fitness.

Dalam olahraga ini saat pemain melakukan olahraga tidak

diperlukan interaksi sebab pemain berkonsentrasi pada lawan

main, untuk memaksimalkan interaksi dilakukan pada saat

pemain melakukan istirahat, sehingga proses recovery dapat

maksimal.
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Senam Fitness

B. Ruang Pendukung

Interaksi pada ruang ini dilakukan dengan interaksi tidak langsung

pada sekitar ruang pendukung. Ruang yang termasuk disini adalah

Ruang disekitar Entrance utama sebagai pembentuk image

bangunan yang menggunakan air dalam lingkungannya, Ruang

makan pada restoran, Musholla memakai interaksi contained water

di sekitarnya untuk menambah kekhusukan ibadahnya, dan bagian

pada open space tengah sebagai penyemangat diberikan interaksi

menggunakan jenis aerated mass.
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