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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5. V 

5.1. Kajian Teori Penekanan /Tema Desain 

Tema desain yang digunakan pada bangunan Pusat 

Pengembangan Batik adalah arsitektur neo vernakular. Ide dalam 

penggunaan tema arsitektur neo vernakular diawali dari adanya 

bangunan kuno khas Lasem yang memiliki percampuran budaya 

Indonesia dan Tionghoa.  

5.1.1. Uraian Interpretasi & Elaborasi Teori Tema Desain 

5.1.1.1. Pengertian Arsitektur Neo Vernakular 

Arsitektur neo vernakular merupakan aliran yang 

berkembang pada era post-modern. Kata Neo Vernakular berasal 

dari kata ‘neo’ dan ‘vernakular. Kata neo atau new berarti sesuatu 

yang baru, sedangkan kata vernakular, yang berasal dari Bahasa 

latin (vernakulus) berarti asli. Menurut Leon Krier (1971), bangunan 

Neo Vernakular adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam 

pengulangan dari jumlah tipe – tipe yang terbatas dan dalam 

penyesuaiannya terhadap iklim lokal, material, dan adat istiadat. 

Arsitektur vernakular merupakan arsitektur asli yang 

dibangun oleh masyarakat asli setempat. Di bawah ini merupakan 

kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular : 
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6. Bentuk – bentuk yang terjadi akibat penerapan unsur budaya, 

lingkungan, dan iklim lingkungan sekitarnya. Bentuk – bentuk tersebut 

merupakan penerapan bentuk fisik arsitektural kondisi lingkungan 

sekitar (tata letak, detail, struktur bangunan, dan ornament). 

7. Bentuk – bentuk terbentuk dari adanya penerapan elemen non fisik, 

berupa pola pikir, dan kepercayaan yang menjadi kriteria perancangan 

bangunan. 

8. Bangunan dengan gaya arsitektur vernakular tidak secara keseluruhan 

menerapkan prinsip bangunan vernakular, melainkan menciptakan 

karya baru dengan mengutamakan segi visualnya.  

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa arsitektur neo 

vernakular merupakan arsitektur post-modern yang tidak hanya 

menerapkan elemen fisik, namun juga menerapkan elemen non 

fisik yang berupa budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi, 

dan sebagainya. 

5.1.1.2. Ciri Arsitektur Neo Vernakular 

Dalam bukunya “Language of Post-Modern 

Architecture”(1990), Charles Jencks menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa ciri - ciri dari arsitektur neo vernakular : 

a. Penggunaan atap bumbungan 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok 

sampai hampir ke tanah sehingga lebih banyak atap yang 

diibaratkan sebagai elemen pelidung dan penyambut dari 
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pada tembok yang digambarkan sebagai elemen pertahanan 

yang menyimbolkan permusuhan. 

b. Batu bata yang menjadi elemen konstruksi lokal 

Bangunan dengan dominasi penggunaan batu bata 

abad 19 gaya Victorian yang merupakan budaya asal 

arsitektur barat. 

c. Pengembalian bentuk tradisional yang ramah lingkungan 

dan proporsi yang lebih vertikal. 

d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen 

modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. 

e. Penggunaan warna yang kuast dan kontras. 

Arsitektur neo vernakular tidak hanya menggunakan 

elemen - elemen tradisional saja, namun menggunakan 

percampuran unsur tradisional dengan teknologi modern 

masa kini. Adapun juga dalam desain perancangan neo-

vernakular memiliki beberapa prinsip – prinsip desain 

sebagai berikut : 

• Hubungan langsung, pembangunan yang bersiat kreatif 

dan adaptif terhadap arsitektur di lingkungan sekitar 

disesuaikan dengan fungsi dari bangunan yang akan 

direncanakan. 

• Hubungan abstrak, interpretasi analisa tradisi budaya 

dan peninggalan arsitektur. 
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• Hubungan lansekap, menginterpretasikan kondisi fisik 

lingkungan, termasuk topografi dan iklim. 

• Hubungan kontemporer, pemilihan penggunaan teknologi 

dan bentuk ide yang relevan dengan program konsep 

arsitektur. 

• Hubungan masa depan, pertimbangan mengantisipasi 

akan kondisi di masa depan. 

5.1.1.3. Konsep Rumah Tradisional Tiongkok di Lasem 

Lasem memiliki unsur budaya yang erat akan budaya 

Tionghoa. Pengaruh dari budaya Tionghoa ini menimbulkan 

adanya rumah tinggal di Lasem dengan konsep arsitektur 

tradisional Tionghoa yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan 

geografis di Indonesia. Menurut Kartono (2012), terdapat beberapa 

konsep pada bangunan rumah tinggal di Lasem yang dipengaruhi 

oleh ajaran Konfisius sebagai berikut : 

• Sumbu Utara - Selatan 

Bangunan dibangun dengan sumbu kosmologis utara-

selatan dan menghadap selatan. Dalam tradisi Tionghoa arah 

selatan dipilih karena dapat menangkap aliran udara positif 

(Ch’i).  
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• Dinding Pelingkup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinding pelingkup yang berfungsi untuk melindungi 

penghuni dari gangguan elemen dari luar rumah. 

• Court Yard 

Merupakan ruang terbuka yang berada di tengah 

kompleks bangunan yang berfungsi untuk sirkulasi udara, 

pencahayaan alami, ruang bersama anggota keluarga, dan 

tempat untuk bersembahyang.  

 

 

 

 

Gambar 120. Dinding Pelingkup 

Rumah Tinggal di Lasem. 

Sumber : dokumen pribadi. 2017. 
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• Gerbang Penanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam konsep arsitektur tradisional Tionghoa, pada tiap 

bangunan terdapat gerbang penanda bagi tamu yang datang. 

Hal ini bertujuan agar tamu dapat mempersiapkan diri sebelum 

masuk ke wilayah milik orang lain. 

• Hierarki Ruang 

 

 

 

 

 

 

Gambar  121. Gerbang 

Penanda Rumah Tinggal  di 

Lasem. Sumber : dokumen 

pribadi. 2017. 

Gambar  122. Ruang Titik Sentral Sebagai Altar 

Sembahyang. Sumber : dokumen pribadi. 2016. 
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Pada bangunan arsitektur tradisional Tionghoa memiliki 

tatanan hierarkis. Ruangan yang semakin dalam adalah ruang 

yang semakin sakral atau memiliki tingkat kepentingan tertentu. 

Titik sentral berada pada altar utama sebagi tempat 

sembahyang. 

• Simetris 

Konsep keseimbangan ini berasal dari konsep Yin dan 

Yang. Penataan ruang dan bentuk bangunan mengikuti prinsip 

keseimbangan simetris. 

 Dari survey yang dilakukan di Sentra Batik Sekar Kencana, 

bangunan yang terdapat pada sentra tersebut merupakan bangunan kuno 

Tionghoa  

 

5.1.2. Studi Preseden 

5.1.2.2. Mapungubwe Interpretation Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar  123. Mapungubwe Interpretation Centre. 

Sumber : www.archdaily.com 
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Mapungubwe Interpretation Centre merupakan bangunan 

dengan ciri arsitektur neo vernakular yang terltak di Afrika Selatan, 

tepatnya berada di Mapungubwe National Park. Bangunan ini 

dirancang oleh arsitek Peter Rich. Lokasi dari bangunan ini berada 

pada area cultureal heritage, dimana memiliki beragam flora dan 

fauna, selain itu lokasi ini juga merupakan bekas tambang emas 

pertma di Afrika. Bangunan ini memiliki ruang yang berisi atefak 

dan sejarah dari lokasi tersebut. Pada desain bangunan 

Mapungubwe Interpretation Centre, menggunakan bentuk kubah 

yang menyerupai bentuk dari rumah penduduk setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruksi dari bentuk kubah ini didesain dengan 

mengadaptasi sistem konstruksi lokal setempat dalam upaya 

menciptakan bangunan yang ramah lingkungan dengan biaya yang 

terjangkau. 

Gambar  124. Ruang dalam pada Mapungubwe Interpretation 

Centre. 

Sumber : www.archdaily.com 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Bangunan Pusat Pengembangan Batik merupakan 

bangunan yang mewadahi kegiatan utama berupa produksi dan 

pelatihan batik khas Lasem. Penerapan  yang akan dilakukan pada 

bangunan Pusat Pengembangan Batik yaitu : 

• Penerapan court yard pada bangunan 

Adanya penerapan court yard pada bangunan berfungsi 

untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami pada 

bangunan.  

• Adanya hierarki ruang pada area produksi batik 

Adanya sistem hierarki pada area produksi menjadikan area 

produksi sebagai kegiatan utama yang terdapat pada bangunan 

Pusat Pengembangan Batik. 

• Sumbu utara – selatan 

Penggunaan sumbu utara – selatan dan orientasi bangunan 

ke arah selatan berfungsi untuk memudahkan pergerakan sirkulasi 

penghawaan alami. 

• Simetris 

Adanya pola penataan ruang yang simetris untuk 

menciptakan keteraturan ruang yang dapat memberikan efek 

kenyamanan bagi pengguna bangunan. 
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• Interpretasi motif batik 

Menginterpretasi motif batik khas Lasem pada fasad 

bangunan menjadi sebuah identitas dari bangunan Pusat 

Pengembangan Batik sebagai simbol bangunan pengembangan 

batik Lasem. 

 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi & Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Kegiatan utama yang terdapat pada bangunan Pusat 

Pengembangan Batik adalah proses produksi dan pelatihan 

membatik. Para peserta pelatihan yang datang untuk mengikuti 

kegiatan membatik memiliki batasan kuota untuk dapat 

menampung jumlah kapasitas pengguna ruang produksi. Namun 

bagi para pengunjung yang datang untuk hanya sekedar melihat 

bagaimana proses produksi berlangsung, seringkali berada pada 

satu lokasi dengan area produksi batik sehingga menimbulkan 

adanya ketidaknyamanan dan mengganggu kegiatan proses 

produksi batik. Pada kondisi ruang produksi yang terbatas tentunya 

dapat menghalangi proses kegiatan pembatikkan, maka dari itu 

diperlukan adanya perencanaan pola dan tatanan sirkulasi antar 

ruang bagi karyawan produksi batik dan pengunjung batik. 
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5.2.1.1. Pola Sirkulasi Ruang 

Sirkulasi merupakan elemen dalam membentuk struktur 

lingkungan. Di bawah ini terdapat 3 pola sirkulasi sebagai berikut : 

• Linier 

Pola jalan lurus yang dapat menjadi unsur pembentuk utama 

deretan ruang. Tipe pada ruang ini meletakkan fungsi – fungsi 

dalam sebuah tatanan yang teratur menyerupai sebuah garis lurus 

dari ruang satu ke ruang lainnya. Contohnya yaitu jalan raya, lorong 

sekolah, dsb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Radial 

 

 

 

 

 

Gambar  125. Pola 

Sirkulasi Linier .  

Sumber : Architecture : 

Form, Space & Order, 

1943. 

Gambar  126. Pola Sirkulasi 

Radial .  Sumber : Architecture : 

Form, Space & Order, 1943. 
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Pola sirkulasi ruang melalui penyebaran dari titik 

sentral/pusat. Pada pola radial ini biasanya memiliki banyak ruang 

pergerakan. Contohnya yaitu stadium sepakbola. 

• Spiral 

 

 

 

 

 

 

Sirkulasi ruang dengan cara berputar menjauhi titik pusat. 

Pola ini berguna pada lahan yang memiliki luas terbatas dan lahan 

yang memiliki kontur tanah yang ceram. Contohnya yaitu tangga 

ramp parkir di mall, dsb. 

• Network 

 

 

 

 

 

 

Gambar  127. Pola Sirkulasi Spiral .  

Sumber : Architecture : Form, Space & 

Order, 1943. 

Gambar  128. Pola Sirkulasi 

Network. Sumber : Architecture : 

Form, Space & Order, 1943. 
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Sirkulasi ruang yang melalui jaringan dari beberapa ruang gerak 

untuk menghubungkan titik – titik dalam satu ruang. Pola ini 

biasanya digunakan pada ruang – ruang gedung perkantoran. 

• Campuran 

Pola sirkulasi ruang yang terdiri dari 4 gabungan pola sirkulasi 

(linier, radial, spiral, dan network) 

5.2.1.2. Pola Hubungan Ruang 

• Melewati Ruang 

 

 

 

 

• Melalui Ruang 

 

 

 

 

• Berakhir pada ruang 

 

 

 

 

 

Gambar  129. Pola Melewati Ruang. Sumber : Architecture : Form, 

Space & Order, 1943. 

Gambar  130. Pola Melalui Ruang. Sumber : Architecture : Form, Space & 

Order, 1943. 

Gambar  131. Pola Berakhir Pada Ruang. Sumber : Architecture : Form, 

Space & Order, 1943. 
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5.2.2. Studi Preseden 

• Penggunaan lorong sebagai wujud pola melewati ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

• Penggunaan lorong sebagai penghubung antar ruang 

• Penggunaan pola melalui ruang yang diterapkan pada area 

produksi membatik. Hal ini berguna untuk memudahkan 

adanya keberlanjutan kegiatan dari ruang sbeelumnya.  

• Penggunaan pola sirkulasi linier untuk jalur sirkulasi 

pengunjung yang melihat proses pembatikan tanpa harus 

masuk ke area produksi. 

Gambar  132. Lorong Sebagai 

Penghubung Ruang. Sumber : 

www.ideaonline.co.id. 
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