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ABSTRACT 
Kampung Pelangi (The Tiny Rainbow Village) has attracted Indonesian netizen’s attention recently. 
This three-billion-rupiah-government's project has been used by residents very well to improve the 
quality of their environment, becoming an environment that attracts tourists. Kampung Gunung  
Brintik, originally a slum village, has finally "transformed" into a colorful village that became a selfie 
object to residents or people who come. Kampung Pelangi is attracting because not only its colorful 
painted area but also design motifs that are presented in the public area of Kampung Pelangi. The 
Kampung’s residents paint and develop the motive designs. To find out the aesthetic element is 
then held a brief study on environmental aesthetics studies based on Berlyne theory with qualitative 
description method. The result is an observation of the complexity, incongruity, novelty, surprise, 
and type of exploration on design motifs in Kampung Pelangi public areas. 
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ABSTRAK 
Nama Kampung Pelangi yang memiliki nama asli Kampung Brintik mulai menarik perhatian para 
pengguna media sosial di Indonesia akhir-akhir ini. Proyek pemerintah sebesar tiga milyar rupiah 
tersebut telah sangat baik dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di sana untuk meningkatkan 
kualitas lingkungannya, sehingga menjadi sebuah lingkungan yang menarik wisatawan. Kampung 
Gunung Brintik yang tadinya adalah kampung kumuh yang tidak tertata akhirnya “bersolek” menjadi 
sebuah kampung warna-warni yang menjadi buruan obyek swafoto. Kampung Pelangi ini menjadi 
menarik karena tidak hanya dicat warna-warni namun ada motif desain yang hadir di area publik 
Kampung Pelangi. Wargalah yang mengembangkan warna dan desain tersebut. Untuk mengetahui 
unsur estetika tersebut maka diadakan penelitian singkat mengenai kajian estetika lingkungan 
berdasarkan teori Berlyne dengan metode deskripsi kualitatif. Hasilnya merupakan pengamatan 
mengenai kompleksitas, ketidaksenadaan, keunikan, kejutan, dan jenis eksplorasi pada motif 
desain di area publik Kampung Pelangi. 
 
Kata kunci: Kampung Pelangi, estetika, lingkungan. 

PENDAHULUAN 
Dari Kampung Gunung Brintik Menjadi Kampung Pelangi 

Kampung Gunung Brintik pada awalnya merupakan perkampungan kumuh yang tidak tertata 
dengan rimbunan tanaman liar dan dinding-dinding batu bata merah yang belum berplester. 
Kampung tersebut terletak persis di pinggir Kali Semarang, terdiri atas kurang lebih 325 rumah. 
Pada mulanya perkampungan tersebut malah terkenal sebagai kampungnya preman Semarang 
dikarenakan banyak pendatang baru yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadi preman dan 
bermukim secara illegal di sana.  

Lalu pada saat ini kampung Gunung Brintik bertransformasi menjadi sebuah kampung yang 
memiliki wajah kampung yang menarik, berwarna-warni, dan bahkan menjadi sebuah trendsetter 
perubahan wajah kampung yang mengilhami wajah kampung-kampung lain di kota Semarang. 
Perubahan ini tentu saja menjadikan kampung tidak hanya sebagai objek wisata bagi para 
wisatawan dalam dan luar kota, menambah kualitas dari perkampungan, namun juga bisa 
menambah kegiatan ekonomi bagi masyarakat perkampungan itu sendiri. 
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Hal lain yang menarik adalah keterlibatan masyarakat yang secara sukarela mulai dari awal 
perencanaan hingga keberlanjutannya. Pada awal, sebagai pemicu langkah kreatif, universitas 
membuat desain pada bagian wajah depan kampung lalu muncul desain dan motif serta gambar 
yang merupakan buah ide dari masyarakat/ penduduk di kampung tersebut. Dari beberapa gang 
yang ada di Kampung Pelangi, gang VI menjadi gang yang paling ramai dikunjungi. Para 
pengunjung/ wisatawan berburu objek foto hasil dari beragam kreatifitas motif desain dan dekorasi 
penghias kampung. 

METODE 
Tulisan berjudul Kajian Estetika Lingkungan Kampung Pelangi berikut bersifat deskriptif 

kualitatif, di dalam pengamatan terhadap elemen-elemen estetis di Gang VI Wonosari, Kampung 
Pelangi, kami melakukan  kajian beberapa teori mengenai estetika dan estetika lingkungan. Adapun 
kajian teori yang dipakai adalah teori estetika lingkungan oleh Berlyne dengan didukung 
pemahaman mengenai teori “estetika” dari Alexander Gottieb Baumgarten, Aristoteles, dan 
Immanuel Kant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebagai pelengkap data yang nyata dari lapangan kami melakukan wawancara pada salah 
satu warga penghuni Gang VI. Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur untuk mendapatkan 
data-data yang lebih fleksibel.  

KAJIAN TEORI 
Estetika 

Kata “estetika” sendiri menurut Alenxander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) adalah pembeda 
antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan indrawi. Istilah estetika baru muncul pada abad 
ke-18. Pemahaman tentang “keindahan” sendiri berbeda dengan “estetika”. Apabila sebuah bentuk 
mencapai nilai yang betul, maka bentuk tersebut baru disebut memiliki nilai estetis. Sedangkan 
pada bentuk yang melebihi nilai betul tersebut, sehingga mencapai nilai baik penuh arti, maka 
bentuk tersebut dapat dinilai memiliki keindahan. Dapat disimpulkan menurut Baumgarten bahwa 
sesuatu yang estetis belum tentu indah dalam arti sesungguhnya, sedangkan sesuatu yang indah 
pasti estetis. 

Aristoteles dalam Poetics menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan indah karena “mengikuti 
aturan-aturan (order)” dan memiliki magnitude atau daya tarik. Immanuel Kant dalam The Critique of 
Judgement (1970) yang dikutip oleh Porphyris (1991) menyatakan bahwa suatu ide estetik adalah 

 
Gambar 1 : Kampung Pelangi Gang VI yang menjadi objek amatan. 

Sumber : google maps, diakses September 2017 
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representasi dari imajinasi yang digabungkan dengan konsep-konsep tertentu. Kant menyatakan 
ada dua jenis keindahan yaitu keindahan natural/ alami dan keindahan dependen. Lebih jelasnya 
bahwa keindahan natural adalah keindahan alam, yang indah muncul dalam diri sendiri, sementara 
keindahan dependen adalah keindahan suatu objek ciptaan manusia yang memiliki nilai konsep 
atau kegunaan tertentu. 

Maka estetika adalah sesuatu berhubungan dengan sifat keindahan, seni, dan rasa dan muncul 
ketika adanya penciptaan dan apresiasi terhadap keindahan tersebut. Hal lebih ilmiah didefinisikan 
sebagai studi tentang sensor atau sensori nilai-nilai emosional, terkadang disebut penilaian 
terhadap sentiment dan rasa. Estetika adalah apa yang diakui sebagai obyek pemuasan darurat 
yang tidak ada dasar konsepnya. Estetika adalah ide yang terwujud di dalam indera. Berada pada 
keselarasan pikiran di imajinasi (dengan dasar bebasnya kerja imajinasi). 
 
Estetika Lingkungan 

Menurut  Berlyne (dalam Sarwono, 1992), penilaian tentang lingkungan tergantung pada kesan 
personal, artinya dengan  lingkungan yang sama, penilaian antara orang  yang satu dengan lainnya 
dapat  tidak sama. Ada dua konsep di dalam teori Berlyne, adalah pebandingan stimulus mana 
yang cocok dan yang tidak cocok (collative stimulus properties) dan eksplorasi spesifik versus 
eksplorasi diversif. Lebih lanjut penjelasan mengenai eksplorasi spesifik terjadi apabila seseorang 
dibangkitakan perhatiannya oleh sebuah stimulus tertentu dan berusaha meredakan ketidakpastian 
atau keingintahuannya dengan berusaha memperhatikan lebih khusus lagi stimulus tersebut. Lain 
halnya dengan eksplorasi diversif/ melebar, terjadi apabila seseorang kurang mendapatkan stimulus 
maka ia akan mencari-cari stimulus yang mungkin ada di dalam lingkungan di mana ia berada. 
Akibat adanya perbandingan antara stimulus mana yang cocok dan stimulus mana yang tidak cocok 
muncul ketidakpastian (uncertainty arousal), akan ada eksplorasi sehingga muncul perasaan 
senang (hedonic tone). Pada akhirnya akan muncul perasaan ketidakpastian dengan hedonic tone: 

- Perbandingan pada tingkat sedang akan memunculkan keindahan 
- Perbandingan pada tingkat rendah akan memunculkan kebosanan karena segala sesuatu 

serba sama atau seragam 
- Perbandingan tingkat tinggi akan menimbulkan kebingungan, kecemasan karena segala 

sesuatu serba tidak jelas dan tidak selaras 
Hasil pengamatan seting dalam konteks tentang estetika lingkungan adalah sebagai berikut; 

Kompleksitas, novelty atau keunikan, incongruity atau ketidaksenadaan, dan kejutan. Menurut S. 
Kaplan dan R. Kaplan estetika dipengaruhi oleh kesukaan (preferensi) yang ditentukan oleh aspek; 
keteraturan (coherence), tekstur, keakraban dengan lingkungan, keluasan ruang pandang, 
kemajemukan rangsang, misteri dan kerahasiaan yang tersembunyi dalam pandangan. Aspek-
aspek tersebut akan kami lengkapi dengan temuan di lapangan dan kami bahas secara lebih 
mendetail pada bab hasil penelitian dan pembahasan. 

HASIL dan PEMBAHASAN 
Kompleksitas 

Berdasarkan teori kompleksitas bahwa berapa banyak ragam komponen yang membentuk 
suatu lingkungan. Makin banyak ragam maka akan makin positif penilaian. 

Kampung Pelangi memiliki lingkungan alam yang menarik karena berada di area perbukitan 
Gunung Brintik. Akses lingkungan yang berupa jalan berundak merupakan ciri khas tersendiri yang 
berbeda dari kampung-kampung lain di kota Semarang. Dari puncak kampung dapat terlihat 
sebagian kota Semarang. 

Sedangkan komponen buatan meliputi dinding-dinding, atap, serta jalan lingkungan rumah 
yang dicat warna-warni. Mural (lukisan dinding) serta motif desain mewarnai lingkungan Kampung 
Pelangi. 
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Novelty atau Keunikan 
Seberapa jauh lingkungan itu mengandung komponen-komponen yang unik, yang tidak ada di 

tempat lain, yang baru atau yang sebelumnya tidak terlihat. 
Ragam rumah tinggal yang berada di lerangan bukit dengan topografi alamnya yang berundak, 

ditambah lagi dengan warna-warni menjadi keunikan tersendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inconguity atau Ketidaksenadaan 
Seberapa jauh suatu faktor tidak cocok dengan konteks lingkungannya. 
Ketiksenadaan muncul dari gambar desain mural dengan elemen dekorasi yang ada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kejutan 
Seberapa jauh kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan. 
Hanya suatu spot area yang dapat melihat pemandangan sebagian area Kota Semarang, 

suasana sunset. Tidak ada kejutan yang berarti karena awalnya merupakan suatu lingkungan 
permukiman. 

 

  
Gambar 2 : Motif bentuk dan warna-warni dapat dijumpai pada lantai, dinding, atap, jalan 
lingkungan. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  
 

 
 
Gambar 3 : Gambar superman yang dilukiskan pada dinding sebuah rumah, serta batu-batu 
pada talud yang dicat dengan warna yang berbeda dengan plesterannya. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  

  
Gambar 4 : Gambar yang dibuat di dinding rumah dan elemen dekorasi umbul-umbul dan bola tidak saling berhubungan  
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  
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Keteraturan 
Semakin teratur dan tertata lingkugannya, maka semakin disukai. 
Semenjak dicanangkan menjadi proyek Pemerintah Kota Semarang, Kampung Gunung Brintik 

menjadi perkampungan yang lebih tertib, tertata dan bersih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstur 

Kasar atau lembutnya pemandangan, semakin lembut semakin disukai. 
Pola permukiman berundak dengan pemandangan alam dari atau pun ke arah Gunung Brintik 

menjadi semakin beragam teksturnya dengan hadirnya elemen air pada Kali Semarang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gambar 5 : Anak tangga menuju area pandang paling atas untuk melihat pemandangan sebagian kota 
Semarang. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  

 

 
Gambar 6 : Pot-pot tanaman dan tong sampah tertata rapi di samping dan 
depan rumah. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  

 

  
Gambar 7 : Jembatan dengan kolom berwarna-warni sebagai jalur utama dari jalan besar menuju rumah-rumah di Gang VI 
Kampung Pelangi. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  
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Keakraban dengan Lingkungan 
Makin dikenal suatu lingkungan, maka makin disukai. 
Merupakan sebuah area perkampungan yang sudah lama ada dan lokasinya berada di tengah 

kota Semarang. 

Keleluasan Ruang Pandang 
Makin luas ruang pandangnya, makin disukai. 
Jalan lingkungan pada Gang VI Kampung Pelangi ini bervariasi, cukup lebar ± 2,5meter di 

bagian depan dan semakin menyempit menuju ke atas. Namun dengan tinggi bangunan yang 
hampir seluruhnya berlantai satu, keleluasan ruang pandang masih didapatkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemajemukan Rangsang 
Semakin banyak elemen yang terdapat dalam pemandangan, akan makin disukai. 
Warna-warni pada atap, dinding dan jalan menjadi penarik pandangan, ditambah lagi dengan 

berbagai macam gambar mural dan motif desain yang tidak umum dibuat pada area permukiman 
menambah rasa penasaran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 : Ruang pandang dari persepktif depan gang dan di area atas. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  

 

  
Gambar 9 : Tulisan dan gambar yang ditempel di dinding dan rooster yang dicat warna-warni. 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  
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Kebaruan 
Kebaruan atau biasa dikenal dengan kata “kekinian” oleh anak muda pengguna media sosial. 

Media sosial menjadi alat yang popular saat ini sebagai pemicu sesuatu atau seseorang menjadi 
tersohor maupun tersorot keburukannya. Dalam hal ini wajah kampung yang tertata dengan unsur 
estetika, seperti warna dan mural tampaknya menjadi sesuatu yang baru dan berbeda. Hal ini  lah 
yang menarik banyak wisatawan untuk mendokumentasikan sebagai ajang pamer diri sehingga 
Kampung Pelangi menjadi sesuatu yang baru yang memberikan kesenangan dan disukai. 

Mengutip dari artikel Hanson E. Kusuma pada majalah Kalawarta (2014). 
Kesenangan terhadap kebaruan, berlaku pada berbagai ranah. Kebaruan bukan hanya 
menjadi kriteria prefernsi terhadap estetika, tetapi juga kriteria lingkungan restoratif. Yang 
dimaksud dengan lingkungan yang restorative adalah lingkungan yang dapat mengurangi 
kelelahan fisik atu mental temporer yang disebabkan oleh kejenuhan pada kegiatan 
keseharian yang dilakukan terus-menerus. Tempat atau kegiatan keseharian yang mrnjadi 
sumber kelelahan dihindari, tempat yang berbeda didatangi, dan kegiatan yang berbeda 
dilakukan. 
Pada artikel Hanson E. Kusuma dijelaskan pula mengenai kebaruan juga membentuk identitas 

tempat. 
Identitas tempat merupakan keseharian bagi penduduknya dan kebaruan bagi 
pengunjungnya. Kemiripan ciri khas dari satu tempat dengan tempat lainnya, melunturkan 
identitas tempat, dan akibatnya akan mengurangi kemungkinan pertemuan dengan 
kebaruan yang dicari oleh turis pada saat melancong ke tempat yang berbeda dengan 
kesehariannya. 
Pada suatu waktu butuh pembeda, hal inilah yang menjadikan lingkungan pada Kampung 

Pelangi, khususnya Gang VI menjadi suatu tempat yang menarik banyak wisatawan, salah satunya 
desain kreatif yang muncul menjadi hal yang baru bagi wajah kampung di Kota Semarang. 

PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan tulisan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Estetika lingkungan di Kampung Pelangi Gang VI tersebut merupakan perpaduan keindahan 

natural/ alam dan dependen/ buatan. 
2. Tidak adanya kesesuaian konsep alam dengan buatannya, maka perlu berhati-hati karena bisa 

menimbulkan ketidakjelasan. 
3. Akan tetapi terdapat aspek kebaruan yang bisa menimbulkan keindahan yang dirasa dan 

divisualisasi karena ketidak biasaan, sehingga menjadi obyek yang mengilhami kampung-
kampung lain di kota Semarang. 

 
  

  
Gambar 10 : Elemen furniture, tong sampah dan hiasan yang dibuat kreatif dan berwarna-warni 
Sumber : dokumen pribadi, September 2017  
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Saran 
  Akan lebih baik dan bertambah nilai manfaat apabila hasil tulisan kami ini bisa dilanjutkan 
menjadi sebuah penelitian yang lebih mendalam. Selain melihat aspek keruangan sebagai seting, 
penelitian berikutnya untuk meneliti partisipatori warga terhadap lingkungan mereka di Kampung 
Pelangi
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