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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1 Teori Tema Desain 

� Tema desain yang digunakan pada proyek Komples Wisata Budaya di Kota 

Solo menggunakan langgam arsitektur Neo-Vernakular. Arsitektur Neo 

vernakular merupakan salah satu paham post modern. 

� Dalam bahasa Yunani, “neo” memiliki arti baru, sedangkan “vernakular” 

memiliki arti bahasa setempat. Jadi Neo Vernakular adalah bahasa 

setempat yang diucapkan seperti baru. Dalam dunia arsiteektural, langgam 

Neo Vernakular adalah langgam arsitektur yang mempertimbangkan kaidah 

normatif, kosmologis, dan peran serta budaya lokal dalam kehidupan 

bermasyarakat serta keselarasan antara bangunan, alam, dan lingkungan. 

� Menurut Charles Jencks (1991), ciri-ciri arsitektur neo vernakular adalah 

sebagai berikut: 

a. Selalu menggunakan atap bumbungan 

b. Menggunakan elemen kostruksi lokal 

c. Mengembalikan bentuk-betuk tradisional yang ramah lingkungan 

d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen modern dengan 

ruang terbuka di bagian luar 

e. Warna-warna yang kuat dan kontras 

Sedangkan prinsip-prinsip desain Arsitektur Neo Vernakular adalah: 

a. Hubungan Langsung 

Pebangunan yang kreatif terhadap arsitektur setempat yang disesuaikan 

dengan funsi bangunan yang dirancang. 
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b. Hubungan Abstrak 

Analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur yang dapat digunakan 

dalam bangunan yang sedang dirancang. 

c. Hubungan Lansekap 

Analisa topografi, kondisi fisik dan iklim sekitar untuk disesuaikan 

dengan bentuk bangunan yang dirancang 

d. Hubungan Kontemporer 

Penggunaan teknologi arsitektur terbaru yang dapat disinergikan dengan 

tradisi budaya setempat 

e. Hubungan Masa Depan 

Desain yang megantisipasi kondisi yang akan datang 

5.1.2  Studi Preseden 

Gereja Santa Maria Assumpta, Klaten 

 

 

� Gereja Santa Maria Assumpta Klaten adalah gereja paroki yang didirikan 

pada tahun 1968 oleh Rama JB, Mangunwijaya, Pr. Bangunan ini 

menggantikan gedung lama bangunan gereja sebelumnya untuk 

meningkatkan kualitas gereja dan daya tampung gereja sebelumnya. 

 

 

Gambar 5.1. Gereja Santa Maria Assumpta Kalten 
Sumber : gemaeklesia.blogspot.com 
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� Bangunan Gereja ini menerapkan konsep “Katolik yang Jawa” sebagai bentuk 

inkulturasi dalam gereja terhadap lingkungannya. 

� Nilai-nilai arsitektur Neo Vernakular pada bangunan Gereja Santa Maria 

Assumpta ini sangat kentara pada penataan lay-out dan penerapan material 

yang digunakan dalam bangunan. 

� Secara umum, bentuk bangunan adalah persegi panjang, namum terbagi 

menjadi 2 bujur sangkar yang terpotong pada 1 sisi menjadi seperti hurup “L”. 

Aplikasi nilai Neo Vernakular pada gereja Santa Maria assumpta: 

x Bangunan didukung dengan tiang-tiang utama (Soko Guru) yang memiliki 

bentuk dan dimensi yang berbeda. 

x Atap bangunan yang mengerucut ke atas melambangkan citra gunungan, 

yang dalam tradisi Jawa memiliki arti “yang Tinggi” atau “ Yang berada di 

Atas”. 

 

 

x Ornamen-ornamen pada dinding berwarna biru yang berbentuk seperti 

pohon dan ilustrasi kecil kehidupan menggambarkan falsafah Jawa 

“mamayu hayuning bawono” mengenai keharmonisan antara manusia, 

alam semesta, dan Tuhan. 

Gambar 5.2. Atap pada Bangunan Gereja 
Sumber : Setyoningrum (2012). Hal. 11 
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x Penggunaan sistem penghawaan alami dengan membiarkan beberapa 

bagian bangunan terbuka sesuai dengan konsep rumah masyarakat 

tradisional Jawa yang menyatu dengan alam (bersifat makrokosmos). 

 

 

x Penggunaan material yang dominan dengan batu alam dan keramik 

tanah liat dengan penyelesaian yang sederhana mencerminkan 

kesederhanaan dan relasi bangunan terhadap alam. 

 

 

Gambar 5.3. Ornamen pada Dinding Gereja 
Sumber : Setyoningrum (2012). Hal 12 

Gambar 5.4. Dominasi bukaan pada Gereja 
Sumber : destiasoewoyo.wordpress.com 

Gambar 5.5. Suasana dalam Bangunan Gereja 
Sumber : hikmatyarabdulaziz.blogspot.com 
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5.1.3  Transformasi Studi Desain 

Penerpan langgam Arsitektur Neo Vernakular yang dapat diaplikasikan pada 

banguan Komplek Wisata Budaya di Kota Solo adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan atap pelana yang sesuai dengan atap Keraton Kasunanan 

Kota Surakarta. Namun bahan rangka dan penutup atap dapat diganti 

dengan bahan-bahan modern yang lebih ramah lingkungan dan mudah 

dicari. 

b. Penataan blok-blok masa dapat menyerupai konfiurasi masa pada 

Keraton Kasunanan dengan adanya pintu masuk yang cukup besar 

yang sering disebut alun-alun. 

c. Bangunan pertunjukan sebagai bangunan diletakan pada tengah 

kompleks agar menjadi pusat pengunjung seperti halnya bangunan 

istana Keraton Kasunanan  yang berada di tengah kompleks. 

d. Permainan celah-celah pada bangunan, dan pemilihan material alam 

sehingga bangunan dapat menyatu dengan iklim wilayah sesuai dengan 

konsep rumah Jawa yang pada dasarnya menyatu dengan alam. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1  Teori Permasalah Dominan 

Permasalahan dominan pada proyek Kompleks Wisata Budaya di Kota Solo 

terdapat pada masalah akustik pada ruang pertunjukan. Ruang pertunjukan 

digunakan untuk pertunjukan sendratari yang membutuhkan sistem sound yang 

cukup besar. Gedung pertunjukan dirancang indoor. 

Lokasi istana Keraton 

yang menjadi pusat 

kompleks 

Gambar 5.6. Penerapan studi Preseden Tema Desain 
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Permasalahan pada auditorium yang menggunakan sound system yang cukup 

besar adalah waktu dengung. Cara perhitungan gema adalah dengan cara 

sebagai berikut: 

Reverbation Time = 0,16 V 

     A 
Keterangan: 

V : Volume Ruang 

A : Total absorbsi dari masing-masing ruangan. 

   

Berasarkan rumus diatas, maka faktor terpenting dalam gaung dalam waktu 

gaung sebuah bangunan adalah absorbsi pada permukaan dan besaran ruang. 

Waktu dengung sebuah auditorium untuk sebuah sendratari adalah 1,5 detik 

karena volume ruang pertunjukan yang mencapai 5.456 m3. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Untuk dapat mencapai waktu gaung yang diinginkan, maka perlu diperhatikan 

bahan pelingkup ruangan pertunjukan. 

 

 

Sumber: Mediastika (2006:10) 

Tabel 5.1. Standar Waktu Dengung 
Sumber: Mediastika (2006). Hal. 9 
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Selain waktu dengung, maka juga diperukan adanya material kedap suara pada 

beberapa bagian bangunan. Material kedap suaradiperlukan untuk mencegah 

suara kelauar dari pertunjukan bangunan di mana dalam kompleks wisata 

budaya ini juga terdapat bangunan museum yang memerlukan keheningan. 

5.2.2  Studi Preseden 

Bangunan yang akaan menjadi preseden pada kasus akustik auditorium adalah 

bangunan Auditorium Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Auditorium ini mampu untuk menampung orang hingga 750 orang. 

Tabel 5.2. Koefisien Absorpsi Material 
Sumber: Mediastika (2006). Hal. 17-18 
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Auditorium ini hanya berupa lantai datar tanpa adanya kursi permanen.  Pada 

auditorium ini terdapat panggung yang memiliki ketinggian lantai yang ebih tinggi 

daripada lantai penonton. Ruangan ini biasanya digunakan untuk acara wisuda, 

perayaan ekaristi, hingga aktivitas seni yang berkaitan dengan musik walaupun 

belum signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemen pembentuk ruang pada auditorium ini adalah sebagai berikut: 

a. Plafond : Plafond berbahan tripleks dengan beberapa ornamen 

berbentuk segitiga 

b. Lantai : Lantai penonton maupun panggung menggunakan lapisan 

karpet. 

Gambar 5.7. Denah Auditorium Thomas Aquinas 
Sumber: Mediastika (2006). Hal.20 

Gambar 5.8. Potongan Auditorium Thomas Aquinas 
Sumber: Mediastika (2006). Hal. 21 
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c. Dinding : Dinding sebelah utara menggunakan bata plester, pada 

sisi timur dinding plester dengan beberapa jendela, pada sisi barat 

berupa bata plester, dan pada sisi selatan berupa pitu kayu lipat dengan 

kaca patri. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Mediastika, auditorium unu memiliki 

waktu dengang 0,99 detik pada frekuensi 500 Hz. Waktu dengung tersebut 

cocok untuk kebutuhan utama bagi auditorium yaitu speech. Namun, untuk 

aktivitas yang berhubungan dengan musik, waktu dengung yang ada masi 

terlalu kecil. 

 

 

 

 

5.2.3  Transformasi Studi Permasalahan 

Kemungkinan penerapa teori tentang perhitungan waktu dengung terhadap 

ruang pertunjukan adlaah sebagai berikut: 

a. Pengggunaan material dengan koefisien penyerapan suara yang cocok 

sehingga dapat menciptakan waktu gaung yang sesuai dengan 

kebutuhan. Penghitungan dapat dihitung dengan rumus yang telah 

disebutkan diatas. 

b. Penggunaan material kedap suara untu mencegah kebisingan dari 

gedung pertunjukan keluar dan mengganggu bagian kompleks yang lain 

terutama area museum. 

 

Gambar 5.9. Simulasi Persebaran Akustis ruangan 
Sumber: Mediastika (2006). Hal. 38 


