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ABSTRACT They are many structural solutions in designing a building, for one 

example is cable structure system. Cable structure system is a smart system to 
create magnificent design such as Tokyo International Forum which located at 
the center of Marunouchi, Tokyo, Japan. The Tokyo International Forum (TIF) 
stands as a lasting reminder of Japan's boom years which abruptly came in the 
early 1990's. Commissioned during the last years of the "bubble" in order to 
facilitate the international exchange of culture and information, the TIF was 
designed by New York architect Rafael Vinoli. The main elements of the TIF are 
a 60-meter-high hull-shaped glass and steel atrium on the west end of the site 
and a cluster of block like buildings which runs along the east end of the site. 
The glass atrium is separated from the other buildings by a granite paved plaza. 
The atrium and other structures are linked by two levels of underground space 
as well as several above-ground glass-encased catwalks. The larger of the two 
theatres, with seating for over 5,000 people, and a futuristic hall which has its 
mezzanine suspended between two immense glasses paneled walls. There is a 
profusion of steel structure which is almost baroque in its confusion. Semi-
circular steel girders are suspended from the ceiling in a design which mimics 
the wooden frame of a ship. Although suspending the heavy girders between the 
delicate looking glass and steel walls of the atrium is a clever engineering trick, it 
leaves the visitor with the unpleasant feeling that the atrium is dangerously top 
heavy. At the end of discussion, all structures will be analyzed, particularly about 
how the cable structure does work to stabilize the façade of this futuristic 
building. 
 

A. PENDAHULUAN 
 
Pada pembahasan tulisan ini akan menyoroti kemungkinan – kemungkinan 
dalam berstruktur terutama terobosan yang mungkin tak terpikirkan secara 
mudah atau simple, ialah struktur kabel yang akan coba diulas. Kemajuan 
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zaman dan teknologi serta kemampuan manusia untuk berekperimen 
akhirnya menimbulkan kemungkinan baru, sebagai salah satu hasilnya 
adalah terobosan dalam berstruktur, terutama dengan kabel.  
 
Struktur kabel merupakan/ berperan sebagai struktur tarik, dalam hal ini 
dijadikan sebagai  struktur penahan fasade   suatu bangunan tinggi, yang 
mungkin selama ini ditemui adalah fasade itu menempel atau di tahan oleh 
konstruksi  yang kaku seperti dengan beton ataupun baja melalui kolom dan 
balok misalnya. Hal semacam inilah yang menjadi menarik, ketika 
pengetahuan seseorang itu meningkat, kemudian cara berpikirnyapun 
semakin ingin selalu mencari terobosan baru dalam berbagai hal, tak 
terkecuali dalam mendesain, mungkin hal ini akibat seringnya muncul banyak 
pertanyaan-pertanyaan “apa memang harus begitu – apa harus begitu”, 
sehingga menuntut jawaban yang tepat dan cermat. Untuk menuntut jawaban 
yang cermat dan tepat itu tentunya tidak gampang, dan tentunya butuh 
banyak referensi – referensi yang mendukung pemikiran – pemiiran kita 
tersebut, dan sebagai salah satu referensi yang ditawarkan adalah pada 
sebuah bangunan pusat informasi yang ada di jepang yaitu gedung Tokyo 
International Forum.          
 
Bangunan Tokyo International Forum adalah salah satu contoh referensi 
yang menerapkan bentuk struktur kabel sebagai penahan fasadenya. 
Merupakan gedung yang dirancang oleh Rafael Vinoli, gedung ini terletak di 
Marunouchi, Tokyo, Jepang dan selesai dibangun awal 1990,  dengan 
ketinggian fasadenya mencapai 60 meter, dengan penutup fasade dari kaca 
sebagai pelapisnya. 
 
Akhirnya nanti akan coba diulas bagaimana sistem struktur kabel ini sehingga 
bisa menahan fasade yang begitu tinggi, bagaimana sistem kerja kabel, serta 
bentuk – bentuk detail sambungan yang mungkin dilakukan. Dari uraian yang 
dilakukan ini diharapkan dapat menggiring kita untuk melakukan terobasan 
dalam berstruktur, baik dengan melakukan berbagai kajian ilmiah kedalam 
praktek – praktek dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau harus diakui 
pengembangan kreatifitas terutama di kalangan mahasiswa, khususnya pada 
jurusan arsitektur (di Indonesia), agaknya sudah mulai menurun, misalnya 
ketika kita melihat sesuatu bentuk yang wah pada suatu desain yang 
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umumnya dilakukan oleh orang luar, tiba – tiba muncul dengan bentuk yang 
sama pada desainya, tanpa mengasimilasikan kedalam ide – ide kreatifitas 
pikiran seorang mahasiswa, yang sebetulnya dinyakini setiap orang 
mempunyai keahlian akan hal tersebut. Semoga dengan ketertarikannya 
pada referensi ini dapat menggugah kembali kebangkitan kreatifitas kita.  
 

 

B. TOKYO INTERNATIONAL FORUM 
 

Bangunan Tokyo International Forum ini 
merupakan bangunan publik yang mempunyai 
berbagai  fasilitas dari  mulai pusat informasi, 
arena pameran sampai  dua  teater   yang   
mampu memuat 5000 orang penonton. Gedung 
ini merupakan gedung yang banyak 
menggunakan material seperti baja, granite dan 
kaca, maupun perpaduan dari keduanya, 
sehingga menjadikan gedung ini merupakan 
rancangan yang futuristic.  Seperti dikatakan pada 
pendahuluan bahwa struktur yang digunakan 
untuk menahan fasadenya adalah dari bahan 
kabel. Kecermatan Rafael dalam merancang 
struktur penahan fasade dari kabel dengan sistem 
tiga kabel yang menarik dan menahan fasade itu 
menjadi kaku, tentu dibantu oleh frame  fasade itu 
sendiri. Penggunaan kabel ini mengantikan 
konstruksi tiang dan balok yang memang sudah 
kaku, seperti pada gedung – gedung yang sudah 
ada, yaitu dengan mengakukan kabel yang dibuat 
secara vertikal. 

 
Terlihat jelas penggunaan kabel disamping merupakan inovasi yang luar 
biasa, terlihat pula bahwasanya fasade kaca yang ditahan oleh kabel terpisah 
dengan bangunan disamping kirinya/ bangunan inti yang umumnya sudah 
menggunakan struktur kerangka baja, akibatnya dengan adanya pemisahan 
tersebut membuat atrium yang cukup besar, dan terlihat pula di ketinggian 

 

Gedung Tokyo International 
Forum 
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atapnya menggunakan atap lengkung yang 
menyerupai perahu kayu/ kano yang 
difungsikan sekaligus sebagai penahan dan 
penghubung fasade dengan bangunan inti. 
Atap dengan struktur bahan baja dan kabel   
tersebut  juga   berperan   sebagai   pengaku   
kabel penahan fasade yaitu melalui bentuk 
lingkaran/ rol baja sebagai tempat kabel 
berotasi untuk mengakukan frame fasade 
bangunan.    
 
Bentuk atap yang seperti perahu itu terkesan 
berat, sehingga banyak pengunjung yang 
datang ke gedung ini terkesan takut kerobohan 
atap, ini akibat penggunaan material kaca 
sebagai pelapis/ penutup fasade, sehingga 
berkesan sangat rapuh untuk menahan atap 
baja yang ada di atasnya, atap diatas tersebut 
merupakan gabungan dari struktur pelengkung 
dengan kabel, dimana fungsi utamanya yaitu 
membantu kabel sebagai penahan fasadenya 
tadi, kenapa dikatakan fungsi utamanya 
membantu kabel struktur fasade bukan untuk 
menahan atap, karena selain bentang antara 
fasade dengan bangunan inti tidak terlalu lebar 
sehingga untuk atap bisa saja hanya dengan 
menggunakan selongsong baja, sudah cukup 
kuat menahan atap. 

 
Gambar di samping adalah bentuk  yang 
memadukan dua unsur yang telah disebutkan 
yaitu pelengkung serta kabel dan bentuk inilah bentuk seperti perahu yang 
cukup memberikan perasaan dan persepsi tersendiri bagi pengunjung yang 
datang dan bentuk ini pula yang berfungsi membantu kabel penahan fasade, 
terlihat pula diatasnya batang – batang baja sebagai atap dan merupakan 
tumpuan rangka penutup yang dicover (ditutup/ dilindungi) dengan bahan 
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kaca, yang menjadikannya sebagai skylight pada atrium bangunan Tokyo 
International Forum tersebut. 

  
 

C. STRUKTUR DAN KONSTRUKSI PENAHAN FASADE TIF 
 
Sistem struktur  yang digunakan pada bangunan ini merupakan perpaduan 
dua unsur yaitu kabel dengan sifat tariknya dengan pelengkung baja dengan 
sifat tekannya, terletak pada bagian atas/ atap. Pelengkung yang memiliki 
kekuatan gaya tekan tersebut mendapat beban bukan dari atas, melainkan 
dari bawah yaitu dari kabel yang menyangga fasade bangunan . 
 

Dapat dilihat bahwa kabel yang berfungsi sebagai 
penahan fasade dikakukan melalui bentuk 
lengkung tarik melalui beberapa buah batang yang 
berhubungan langsung dengan frame fasade, untuk 
bentuk yang melengkung dengan kabel ganda 
tersebut tidak dipatok mati pada setiap 
pertemuannya dengan batang – batang, hal ini 
karena sifat kabel yang tarik membuat masing – 
masing ruang dari setiap jarak batang menjadi kaku 
dan fasade tetap berdiri kokoh, namun demikian 
untuk mencegah naik atau turunnya batang – 
batang tersebut, maka ditambah dengan satu kabel 
tegak lurus, dan dimatikan sambungannya pada 
setiap pertemuan dengan baut baja pada bolt/ 
tempat sambungan kabel tersebut.  
 

Lalu ada alasan kenapa bangunan ini menggunakan kabel ganda pada 
bentuk lengkungnya, ditambah satu kabel pengaku vertikal tegak lurus pada 
bagian kiri dari gambar, salah satu alasan dengan sistem ini akan mencegah 
getaran akibat efek angin, apalagi untuk satu lembaran fasade yang cukup 
tinggi dan lebar, maka dibutuhkan kekuatan tambahan yaitu dengan kabel 
vertikal tersebut.  
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Pada struktur kabel penahan fasade kali ini prinsip 
kabel  tarik ganda digunakan, ini karena adanya 
gabungan dengan batang – batang kaku dari 
frame fasade yang mau tidak mau kabel harus 
menarik untuk mengakukan frame. Kemudian 
untuk penahan tarik kabel dari bawah, atasnya 
menggunakan struktur pelengkung yang didukung 
menggunakan kabel pada setiap baja lengkung 
ladam dibawah struktur lengkung yang di tarik dan 
disalurkan ke tiang pinggir dari pada bangunan. 
 
Berbicara masalah struktur dan konstruksi juga 
akan berbicara sambungan – sambungan atau 
detail – detail yang terjadi, dalam hal ini tidak ada 
yang terlalu spesial dalam sambungan yang 
digunakan pada konstruksi bangunan ini, 
semuanya adalah umumnya telah digunakan, atau 
tidak jauh beda dengan konstruksi kabel yang 
biasa dilakukan, seperti gambar disamping terlihat 
sambungan konstruksi kabel bagian bawah yang 
terhubung dengan tumpuan baja, bahwasanya 
pada sambungan kabel disamping tidak bersifat 
kaku/ rigid/ mati, hal ini karena sifat kabel yang 
mudah bergeser/ berotasi, maka dari itu 
tumpuannya tidak rigid. Kemudian sambungan 
dari kabel ke tumpuan pengikatnya (turnbuckle) 
dengan single suspension rods,  menggunakan 
sistem puntir atau sistem baut, dari kabel 
ketumpuan pengikatnya sendiri  dikakukan oleh 
pen baja dengan captive bolt (lubang yang ada 
pada suspension kabel dan ini membuat kabel 
menjadi kuat dan kaku. Untuk tumpuan girder baja 
sendiri  mempunyai sistem penyambungan ada 
dua yaitu dengan mur dan baut, serta dengan 
sistem las pada masing – masing girder yang di 
satukan dengan fungsinya masing – masing, yaitu 
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untuk bagian bawah girder tumpuan kabel diteruskan ke 
balok bundar dari baja yang membentang dibawahnya, 
sedangkan girder baja yang dilas ke girder juga 
diteruskan ke balok yang lebih besar yang terbentang 
tepat dibawah frame dari fasade bangunan Tokyo 
International Forum tersebut.  
 
Mengulas tentang bahan batang – batang pengaku 
struktur kabel tersebut terbuat dari baja dan sistem 
sambungan yang digunakan menahan kabel terutama 
pada bagian ujungnya adalah sistem pen dan captive 
bolt (lubang pada longsongan kabel untuk 
menempatkan pen), sedangkan ujung batang yang 
menyambung pada fasade menggunakan sistem pen 
saja yang di tumpukan pada batang baja berbentuk 
bulat vertikal yang dempet dengan batang induk frame 
fasade bangunan, dan pada bagian tengah yang 
merupakan tumpuan dari dua kabel tersebut dilas 
dengan lempeng lengkung yang sedikit terbuka.  
 
Konstruksi kabel bagian atas yang menyangga 
pelengkung seperti pada gambar menggunakan 
penguat sambungan dengan split sleeve wedge ditumpu 
oleh anchor block kemudian ditumpu lagi pada plat yang 
tertempel pada baja ladam. Untuk sistem konstruksi 
pada struktur pelengkung dua sendi ini  yang digunakan, 
tetap menggunakan pen baja yang dimasukan ke dalam 
box of welded plate atau kotak metal yang langsung 
bertumpu pada tiang utama bangunan. Struktur dan 
konstruksi pelengkung yang menjadi penahan beban 
tarik dari kabel penguatkan fasade menjadi bertambah 
kuat karena struktur pelengkung bertingkat atau ganda 
seperti terlihat pada gambar yang terdahulu, untuk 
pelengkung pertama berperan menyokong pelengkung 
kedua yang merupakan penahan kabel melalui rol yang 
ditumpu oleh kabel, sehingga kabel masih dapat 
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berotasi jika terjadi efek internal atau external 
seperti masalah angin maupun jika terjadi gempa, 
apalagi pada bangunan Tokyo International 
Forum yang berada di daerah rawan gempa.  
Struktur penahan fasade ini sangat cerdik dalam  
mengabungkan dua komponen struktur pada 
bagian atapnya yaitu dengan memadukan 
pelengkung dan kabel, selayaknya suatu struktur 
yang simbiosis mutualisme, dimana 
penggabungan pelengkung baja dengan kabel 
tarik yang dihubungkan kesetiap baja berbentuk 
ladam membuat struktur pelengkung semakin 
kokoh dan kuat menahan beban dari kabel 
penahan fasade maupun beban lain yang 
mungkin terjadi, cara kerja yang dilakukan adalah 
jika struktur pelengkung tersebut ditekan, maka 
dengan sendirinya ia akan mengaku, karena kabel 
yang disalurkan pada setiap baja bentuk ladam 
akan menekan pelengkung dari bawah dan 
secara otomatis pelengkung akan tetap pada 
posisi normalnya, dengan kata lain jika ada beban 
yang tidak melebihi yang seharusnya, struktur ini 
tidak akan mengalami deformasi bentuk. Bentuk 
kabel seperti ini merupakan bentuk yang mirip 
struktur cable stayed, perbedaanya terletak pada 
kemandirian kabel yang tidak lagi ditarik oleh 
kabel untuk mengakukan kabel yang 
membentang, hal ini karena perpaduan 
pelengkung yang menarik kabel atas 
lengkungannya itu.  
 
Beralih pada fasade yang digunakan dalam 
bangunan ini menggunakan  steel frame dan kaca 
yang di bingkai oleh alumunium, konstruksi yang 
digunakan merupakan konstruksi clading (sistem 
pelapis fasade sebuah gedung) pada bangunan – 
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bangunan tinggi umumnya, yang membedakan pada 
gedung ini adalah pada setiap beberapa jaraknya ada 
batang baja yang menghubungkan batang – batang kecil 
yang yang menghubungakan dengan kabel seperti telah 
diuraikan sebelumnya, kaca yang digunakan merupakan  
single thickness glass atau satu lapis, karena pola panel 
fasade bangunan  ini tidak begitu besar, artinya pola 
yang dibuat pada fasade menggunakan frame yang tidak 
lebar. 
 
 

D. TEROBOSAN LAIN PADA GEDUNG TIF 
 
Selain kecermatan dalam berkonstruksi kabel dengan 
penahan fasadenya, juga terdapat kecermatan dan 
keberanian dalam melakukan terobosan dengan bahan 

kaca, kaca yang selama ini digunakan bukan sebagai penahan atau 
konstruksi, lain halnya dengan yang ada pada bangunan futuristic ini, yaitu 
menjadikan kaca sebagai bahan konstruksi balok kantilever penahan canopy 
yang menutupi sebuah void tangga, kaca dijadikannya sebagai balok 
kantilever bertutupkan kaca, sungguh merupakan keberanian dalam 
berkonstruksi yang sangat luar biasa, meskipun terlihat pada gambar 
tumpuannya terbuat dari bahan baja. Sistem yang digunakannya pada 
canopy ini tidak jauh berbeda dengan konstruksi yang digunakan 
sebelumnya, penggunaan pin baja tetap menjadi andalan. 
 
Terlihat pada gambar di atas bahwa balok kantilever penyangga canopy 
membentuk suatu bentuk kanstruksi balok yang mencembung atau balok 
tengah yang melebar dengan beberapa potongan yang dijadikan satu melalui 
pin baja, kenapa balok tersebut dipotong – potong dan melebar pada bagian 
tengahnya, hal ini dikarenakan ujung – ujung potongan balok kaca akan 
rapuh jika tanpa ada perpotongan - perpotongan itu tadi (artinya jika kaca 
masif dari tumpuan baja dibawahnya), kemudian untuk lebih menguatkan 
maka ujung – ujung potongan tersebut diberi pin, dengan demikian kaca 
tersebut akan kaku dan kuat terhadap tekanan beban dari kaca canopy itu 
sendiri.  

 
Panel kaca fasade 
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Akhirnya dengan semua keselarasan 
berstruktur dan berkonstruksi gedung Tokyo 
International Forum tersebut menjadikan, 
bukan saja area publik yang sarat dengan 
informasi, juga melalui stand – stand yang ada 
didalamnya, sekaligus menjadikan gedung itu 
sendiri menjadikanya informasi dalam belajar 
struktur maupun konstruksi, sungguh suatu 
kesalutan tersendiri untuk area publik ini, 
karena begitu besarnya dan pentingnya suatu 
area / gedung publik hingga mendapat 
perhatian tersendiri, perhatian tersebut 
mungkin merupakan suatu cara meregenerasi 
generasi-generasi jepang berikutnya, istilah 
kata “buat apa sih yang nggak untuk anak “.  

 

E. KESIMPULAN 
 

1. Bahwa gedung Tokyo International Forum ini merupakan bangunan 
bergaya futuristik yang memiliki terobosan dalam berstruktur dan 
berkonstruksi yang sangat cermat dan luar biasa, hal ini ditunjukannya 
melalui perpaduan konstruksi kabel penahan fasade dengan struktur 
pelengkung yang memikul beban fasade dengan bantuan baja ladam 
dengan kabel tariknya. 

2. Bahwa bangunan ini mampu menunjukan, bahwasanya suatu fasade 
bukan berarti harus menempel pada sebuah balok atau tiang yang 
umumnya terdapat pada bangunan – bangunan high rise atau bertingkat 
banyak dan terbukti bahwa kabelpun mampu menahannya tentu dengan 
sistem yang cermat seperti pada gedung TIF tersebut. 

3. Bahwa bangunan ini memiliki dua komponen dalam berstruktur dan 
berkonstruksi, yaitu dengan memadukan kabel dan pelengkung plus 
bentuk ladam yang mempunyai sistem tarik tekan guna menyokong atau 
membantu pelengkung itu sendiri dalam menerima beban. 

 

 

 
 

Kanopi konstruksi kaca 



NALARs Volume 2 Nomor 1 Januari 2003: 68-78 

 

 

78 

copyright 

4. Bahwa gedung Tokyo International ini merupakan sarana publik, dalam 
hal ini oleh pemerintah dan masyarakat jepang merupakan sarana yang 
penting bagi kelangsungan generasi jepang – jepang berikutnya, jadi 
tidaklah begitu masalah membangun sebuah pusat informasi, karena itu 
adalah manifestasi masa depan. 

5. Bahwa dengan belajar dari gedung ini, patutlah kiranya menggiring kita 
untuk mengembangkan ide dan kreatifitas kita dalam berstruktur dan 
berkonstruksi melalui berbagai macam kajian –  kajian. 
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