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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

V. Kajian Teori 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain : Arsitektur Neo Vernakular 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi teori Penekanan 

Desain: Arsitektur Neo Vernakular 

Tema desain yang digunakan pada proyek Sentra Batik 

Khas Blora ini adalah Arsitektur Neo Vernakular. Kata 

“Neo” diambil dari Bahasa Yunani dan digunakan 

sebagai fonim yang berarti baru, sedangkan vernacular 

berasal dari Bahasa latin yaitu vernaculus, yang berarti 

asli dalam negeri. Secara umum Neo-Vernakular adalah 

salah satu paham atau aliran yang muncul pada 

pertengahan tahun 1960an, dan berkembang pada era 

Post Modern yaitu aliran arsitektur. Arsitektur  

Arsitektur Neo Vernakular adalah arsitektur yang 

mempertimbangkan kaidah – kaidah normative, 

krosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan 

serta keselarasan antara bangunan, alam dan 

lingkungan.  

Kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular 

adalah: 
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1. Bentuk – bentuk menerapkan unsur budaya, 

lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan 

dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, 

detail, struktur dan ornament) 

2. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam 

bentuk modern, tapi juga elemen non fisik yaitu 

budaya pola pikir, kepercayaan tata letak yang 

mengacu pada kromos dan lainnya menjadi 

konsep dan kriteria perancangan. 

3. Produk pada bangunan ini tidak murni 

menerapkan prinsip – prinsip banguan vernacular 

melainkan karya baru ( penampilan visual) 

Ciri – ciri gaya arsitektur Neo Vernakular menurut 

Charles Jencks: 

 Selalu menggunakan atap bumbungan 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian 

tembok sampai hamper ke tanah sehingga 

banyak atap yang di ibaratkan sebagai elemen 

pelindung dan penyambut dari pada tembok 

yang di gambarkan sebagai elemen pertahanan 

yang menyimbolkan permusuhan 

 Batu bata (elemen konstruksi lokal) 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata 

yang merupakan budaya 
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 Mengembalikan bentuk – bentuk tradisional yang 

ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih 

vertikal 

 Kesatuan antara interior yang terbuka melalui 

elemen yang modern dengan ruang terbuka di 

luar bangunan  

 Warna – warna yang kuat dan kontras 

5.1.2. Studi Preseden 

 Bank Indonesia, Semarang 

Bangunan Bank Indonesia ini merupakan 

bangunan Neo Vernakular yang sangat jelas 

memperlihatkan konsep asli vernakularnya seperti 

bangunan bentuk atap jawa yang merupakan atap 

tradisional di Indonesia.  

 

 

 

Gambar 5.1 : Bank Indonesia, Semarang 

Sumber  

:www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=108476152 
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 Matraman, Jakarta Croppe  

Bangunan ini menerapkan Neo Vernakular. 

Kesan Neo Vernakular Ini terletak pada atap 

bangunan yang memiliki bentuk atap minang, 

sedangkan bangunan itu sendiri adalah bangunan 

modern. Ini adalah salah satu kolaborasi antara 

budaya minang yang modern sehingga menyatu 

dengan lingkungan sekitar dengan menerapkan 

Neo Vernakular. 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan tema desain arsitektur Neo Vernakular dalam proyek 

Sentra Batik Khas Blora bisa diterapkan dari segi : 

 Mengaplikasikan bentuk atap tradisional jawa namun 

dikemas dengan jawa modern. 
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 Mengaplikasikan pendopo sebagai tempat berkumpul. 

 Material bangunan menggunakan material local. 

 Penataan lansekap bangunan dengan memperhatikan 

lingkungan sekitar. 

 Menyatukan interior dengan elemen luar bangunan. 

 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan : Menciptakan Citra 

Bangunan dan Lansekap Berbasis Karakteristik Batik Khas 

Blora  

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori 

Permasalahan Dominan 

Kajian teori permasalahan dominan yang diangkat 

dalam Sentra Batik Khas Blora di Blora adalah 

“Menciptakan Citra Bangunan dan Lansekap 

Berbasis Karakteristik Batik Khas Blora”.  

Melalui panca indera kita dapat memperoleh citra 

suatu objek, dan indera ini juga yang akan membantu 

manusia memperoleh rekaman objek dapat berupa bau, 

warna, bentuk, dan sebagainya. Rekaman tadi akan 

masuk kedalam pikiran manusia berupa suatu gambaran 

atau kesn. Suatu gambaran atau kesan ini yang pada 

akhirnya membawa seseorang kepada sebuah 

pemahaman tentang sebuah objek. Sehingga, pengertian 
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dari citra merupakan suatu “gambaran” (image) dan kesan 

diperoleh dari pemahaman seseorang. 

Citra suatu objek juga menyangkut derajat da 

martabat manusia. Dan, terdapat makna berupa cerminan 

jiwa dan cita-cita manusia penggunanya. Kemusian, juga 

melambangkan segala hal yang bersifat manusiawi, indah, 

keserdanaan, serta manusia. Sehingga dapat dikatakan, 

dimensi citra mencerminkan jati diri dan juga kualitas dari 

sebuah objek. 

Dalam arsitektur, istilah citra bermakna lebih dalam 

dari sekedar kegunaan arsitektur sendiri. Citra arsitektur 

mencerminkan budaya dan karakter manusia yang 

membangunnya serta menggunakannya. Dan citra 

bangunan disini ialah nilai yang tercermin, bukan sekedar 

tampilan fasad bangunan. Tetapi bagaimana karakteristik 

batik khas Blora dapat tercermin pada bangunan dan juga 

lansekap kompleks bangunan ini nantinya. 

Batik khas Blora memiliki karakteristik yang sangat 

beridentitaskan Kabupaten Blora. Karakteristik dari batik 

khas Blora sendiri yaitu motifnya yang diambil dari 

mengeksplorasi hasil alam yang ada di Kabupaten Blora. 

Batik blora mempunyai motif batik 

yaitu: 
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1. Motif Barongan adalah Seni Barong yang 

merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat 

populer dikalangan masyarakat Blora, terutama 

masyarakat pedesaan. Di dalam seni Barong 

tercermin sifat-sifat kerakyatan masyarakat Blora, 

seperti sifat: spontanitas, kekeluargaan, 

kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan 

keberanian yang dilandasi kebenaran. Maka dari 

itulah kesenian barongan dijadikan untuk motif 

dalam batik Blora. 

2. Motif Tayub adalah Tayuban merupakan salah 

satu seni kebudayaan yang ada di Blora. Di dalam 

kelompok seni pertunjukan, tayuban dapat 

digolongkan tari rakyat tradisional, sifat 

kerakyatan sangat menonjol, spontanitas, 

kekeluargaan, kesederhanaan, sedikit kasar, 

namun penuh rasa humor. Maka dari itulah 

kesenian tayub dijadikan 

untuk motif dalam batik Blora. 

3. Motif Daun Jati merupakan ciri khas batik Blora 

yang terdapat pada garis-garis tulang daun yang 

membentuk guratan garis dinamis nan indah 

kelenturan dan lipatan daun terwujud pada batik 

Blora. Nuansa daun jatinya diperkuat oleh 
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perpaduan warna yang lembut 

namun memberikan kesan sejuk warna oranye, 

hijau, ungu dan merah sebagai pertanda spirit 

tumbuh sepanjang zaman. 

4. Motif Jual Sate adalah motif batik dengan gambar 

orang jualan sate ayam, Sate ayam merupakan 

salah satu makanan khas Blora. Maka dari itulah 

makanan khas Blora yaitu sate ayam dijadikan 

untuk motif dalam batik Blora. 

5. Motif Pompa Minyak Bumi ialah batik dengan 

motif bergambar pompa minya bumi, hal ini 

dikarenakan Blora terkenal dengan hasil alamnya 

yang paling besar ialah minyak buminya. Maka 

dari itulah hasil alam Blora ini dijadikan untuk 

motif dalam batik Blora. 

6. Motif Salur merupakan motif yang dibuat sendiri 

oleh masyarakat suku asli Blora yaitu suku Samin, 

atau yang biasa disebut dengan sedulur sikep. 

Motif salur mrupakan eksplorasi alam yang ada 

disekitar suku samin yaitu pohon atau semak-

semak. Selain salur juga terdapat motif ainnya 

yang masih dibuat oleh suku Samin. 
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Motif-motif batik diatas adalah beberapa motif batik khas 

Blora yang beda dengan daerah lainnya, dan 

menunjukkan ciri khas Kabupaten Blora. 

 

5.2.2. Studi Preseden 

Museum Batik Danar Hadi Solo 

Museum batik Danar Hadi terletak di dalam kompleks 

Ndalem Wuryaningratan. Tepatnya di Jl. Selamet Riyadi 

261 Solo, buka setiap hari jam 09.00 – 15.00, gallery 

batik ini didirikan oleh H. Santosa Doellah. 

Koleksi museum batik ini mencapai sepuluh ribuan 

koleksi batik kuno. Semuannya merupakan koleksi H. 

Doellah. Museum ini bertema “Batik:Pengaruh Zaman 

dan Lingkungan”. Koleksinya antara lain, Batik Belanda, 

Batik Cina, Batik Jawa, Hakokaim Batik pengaruh India, 

Batik Keraton, Batik pengaruh Keraton, Batik 

Saudagaran, Batik Petani, Batik Indonesia, dan Batik 

Danarhadi. Setiap tujuh sampai sembilaan bulan sekali 

pajangan diganti 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 : Museum Batik Danarhadi  

Sumber : www.yogyes.com 
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Diresmikan oleh Megawati Soekarni putri pada tanggal 

20 Oktober 2000, dengan nama “Galeri Batik Kuno 

Danarhadi” saat ini berubah namany menjadi “Museum 

Batik Danarhadi”. Walaupun sebenarnya perusahaan 

Danarhadi sendiri sudah berdiri sejak tahun 1967. Batik 

Danarhadi merupakan perusahaan induk yang didirikan 

oleh keluarfa Santosa Doellah. 

Museum batik Danarhadi berupa batik kuno yang 

semula koleksinya adlah milik pribadi yang berjumlah 

10.000 potong yang berhasil dikumpulkan dalam kurun 

waktu 30 tahun. Ada 1.500 potong batik yang diperoleh 

dari koleksi pribadi seorang kurator Museum Troupen, 

Belanda. Batik – batik itu berangka tahun pembuatan 

anatara 1840 – 1910. Sejumlah kain batik kuno dengan 

motif khusus menempati satu ruang dibagian dalam 

yang cukup luas. Di ruangan yang didesain dengan 

atmosfer aristokrat ini, terpajang puluhan potong akin 

batik yang amat langka. Batik – batik itu pada zamannya 

hanya dibuat khusus untuk para raja atu bangsawan 

tinggi setingkat adipati dan pangeran. Pada masa itu, 

batik – batik dengan motif – motif khusus tersebut 

merupakan batik sengkeran yang dilarang keras 

dikenakan oleh orang awam.  
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Larangan yang dikeluarkan raja itu menimbulkan efek 

psikologis bahwa batik dengan motif seperti parang 

barong, udan liris, semen ageng, semen gurda 

mengandung sifat magis dan sakral. 

Pada bagian belakang museum terdapat sebuah 

bangunan yang dinamis dan suasana kontras langsung 

terasa. Keanggunan ruang pameran berganti sengan 

suasan 

pabrik 

yang 

dinamis. Pada ruang 

besar tanpa sekat itu 

ratusan orang sibuk mengerjakan proses pembuatan 

batik dari awal sampai akhir. Karakter jawa dan 

sederhana yang mendoninasi citra bangunan pada 

museum Danarhadi. 

Gambar 5.4 : Main Enterance Museum Batik 

Danarhadi  

Sumber : www.yogyes.com 

Gambar 5.5 : Area membatik  

Sumber : www.yogyes.com 
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5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan 

Dominan 

Berdaasarkan uraian teori dan studi preseden yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka ditemukan solusi dalam 

permasalahan dominan mengenai “Menciptakan citra 

bangunan dan lansekap berbasis karakteristik batik khas 

Blora” adalah sebagai berikut ; 

 Memberikan citra bangunan yang berkarakter 

batik khas Blora, sehingga tidak hanya menjadi 

sebuah tampilan, tetapi memiliki nilai yang 

mencirikan karakter batik khas Blora. 

 Peletakan massa bangunan disesuaikan dengan 

fungsi bangunan dan kondisi topografi pada tapak 

yang ada. 

 Dibutuhkannya suatu pemersatu untuk komplek 

bangunan dengan masa bangunan majemuk agar 

terciptanya suatu hubungan antar bangunan yaitu 

ruang luar (inner court/plaza) yang dapat menjadi 

sebuah alur lansekap yang dinamis. 

 Penataan lansekap yang baik dan jelas untuk 

mendukung terciptanya lansekap yang memiliki 

karakteristik batik khas Blora dalam komplek 

bangunan.  

 


