
  

 166 

5. BAB V  

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain  

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

 Tema desain yang diangkat dalam proyek Pusat Seni Dan 

Kebudyaan Desa Wisata Borobudur ini adalah Arsitektur Neo-

Vernakular. Aliran arsitektur ini merupakan salah satu paham 

era post modern yang muncul pada tahun 1960 an. Penerapan 

tema ini dilatarbelakangi oleh : 

Gambar 5.1 Skema Latar Belakang Tema Desain 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 Mewadahi Fungsi Bangunan 

Unsur ini berkaitan dengan faktor manusia yang akan 

mempengaruhi ukuran fisik dan penataan ruang dan 

perabot. Unsur fungsi bangunan juga berkaitan dengan 

komunikasi dan alur kegiatan pemakai, faktor kemudahan 
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pemakai dalam melakukan kegiatan dan faktor 

spesialisasi bangunan. Seluruh elemen fungsional 

ditujukan dan berkaitan dengan keselarasan hubungan 

antara bangunan dan kegiatan pemakai, yang meliputi 

efisiensi operasional, produktifitas, sirkulasi, dan 

organisasi serta keefektifannya. 

 Pemanfaatan Kemajuan Teknologi 

Pemanfaatan kemajuan teknologi ini berkaitan dengan 

informasi keselamatan, seperti kesehatan, keamanan, 

serta sistem - sitem dalam bangunan. Ketiga aspek 

tersebut dalam bangunan dapat dijumpai pada 

keselamatan terhadap bahaya kebakaran, struktur 

bangunan, sanitasi dan ventilasi, listrik, dinding bangunan, 

atap, penyelesaian interior, pencahayaan dan akustik. 

 Penerapan Unsur Arsitektur Budaya Pada Bangunan 

Unsur arsitektur budaya pada kompleks bangunan 

Pusat Seni Dan Kebudayaan Desa Wisata Wanurejo 

Borobudur ini dikaitkan dengan suasana kondisi 

lingkungan yang tradisional dan tidak meninggalkan 

sejarah masa lalu masyarakat setempat di dalam proses 

menciptakan karya asli arsitektur desa. Bangunan yang 

ada di desa tersebut, pada umumnya berbentuk arsitektur 

jawa. Salah satu hal yang menonjol yang dapat diamati 



  

 168 

secara visual adalah bentuk - bentuk bangunan arsitektur 

yang ada di masyarakat jawa, meliputi bangunan rumah, 

bangunan tempat ibadah, bangunan pertemuan, 

bangunan pusat kesenian dan suasana lingkungan yang 

kental dengan tradisi jawa. Bentuk rumah jawa atau 

bangunan pokok rumah adat jawa, terdiri dari 5 macam 

yaitu : panggangpe, kampung, limasan, joglo, dan tajug. 

Namun, dalam perkembangannya bangunan tersebut 

menjadi berbagai jenias bangunan rumah adat jawa yang 

lebih kompleks. Di dalam bangunan rumah adat jawa 

tersebut juga ditentukan ukuran, kondisi perawatan 

rumah, kerangka, dan ruang - ruang di dalam rumah serta 

situasi di sekeliling rumah. Semuanya ini dikaitkan dengan 

status pemiliknya, latar belakang sosialnya disamping 

kepercayaan juga ikut berperan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan adat 

jawa berkembang sesuai dengan kemajuan. Disamping 

bentuk bangunan rumah baku tersebut, masih terdapat 

bangunan ruamah untuk musyawarah, rapat, rumah 

tempat menyimpan padi (lumbung), atau binayang ternak, 

kandang kuda (gedhogan), kandang ayam (kombong) dan 

yang lainnya adalah untuk menyimpan peralatan untuk 

gudang dan sebagainya. 
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Disamping bentuk rumah, juga dipertimbangkan pula 

komposisi rumah, yatu tentang susunan dan pengaturan 

letak bangunan lain terhadap bangunan ruamh tinggal. 

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah 

rumah tempat tinggal dan rumah - rumah kelengkapan 

denga tata susunannya dalam suatu rumah tangga 

sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa bangunan 

rumah.  

Dalam masyarakat jawa susunan rumah dalam  

bangunan rumah tangga terdiri dari beberapa bangunan 

rumah. Selain rumah untuk tempat tinggal yaitu untuk tidur 

istirahat keluarga terdapat pula bangunan rumah lain yang 

digunakan untuk keperluan lain dari keluarga tersebut 

yaitu terdiri dari : 

- Pendhapa untuk tempat menerima tamu 

- Rumah belakang yaitu rumah untuk tempat tinggal 

- Antar rumah pendhapa serta rumah belakang terdapat 

pringgitan untuk keperluan hajat / punya kerja, 

nikahan, khitanan, dan sebagainya. 

- Bangunan lumbung tempat untuk menyimpan padi 

dan hasil bumi lainnya 

- Dapur atau pawon yaitu tempat untuk memasak 

- Rumah lesung rumah untuk menumbuk padi 
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- Kandhang untuk memelihara binatang ternak 

- Bangunan peranginan adalah bangunan untuk 

bersantai atau untuk tempat ronda malam. 

- Bangunan gandhok tempat untuk rumah menampung 

keluarga dekat 

- Sumur 

- Kamar mandi / WC 

 Tuntutan Era Masa Kini 

Tuntutan era masa kini tidak hanya terletak pada 

mengetahui potensi, sekedar pemahaman tentang 

bangunan, serta memenuhi syarat fungsi dan tata letak 

bangunan saja, namun lebih dari itu. Aspek sosial dan 

psikologis tingkat kepuasan pengguna bangunan yang 

meliputi privasi, interaksi penghuni, persepsi lingkungan, 

rasa kepemilikan dan kemanfaatan, pemahaman tentang 

perancangan bangunan, serta merasakan kenyamanan 

pada lingkungan lebih ditonjolkan. 

 Para pengguna atau wisatawan menuntut lebih 

sekedar pengetahuan, pendidikan, pemahaman, namun 

sekaligus menginginkan kemanfaatan yang lebih banyak. 

Kemanfaatan itu antara lain : memperoleh kenangan, 

hiburan / rekreasi, kesenangan tanpa dibebani hal - hal 

yang membertakan pikiran mereka. Kepuasan para 
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pengguna lebih diutamakan setelah menikmati semua 

aktivitas dalam event yang disajikan dalam kompleks 

bangunan ini. 

Pengguna akan menjadi puas dan terkenang 

sehingga menimbulkan efek yang berganda untuk 

pertumbuhan ekonomi, untuk mengembangkan 

kreativitas, meningkatkan ketertarikan komunitas lain 

untuk menumbuhkan kesadaran berketuhanan, 

persahabatan, (hubungan sosial) dan menjaga kelestarian 

alam serta cinta tanah air.  

 Terminologi arsitektur Neo-Vernakular  

Dalam bahasa Yunani arti kata “Neo” itu sendiri memilki arti 

baru, sedangkan “Vernakular” memiliki arti bahasa setempat. 

Jadi jika digabung menjadi satu pengertian Neo Vernakular 

adalah bahasa  setempat yang diucapkan seperti baru. Dalam 

dunia arsitektur, aliran ini adalah aliran yang 

mempertimbangkan unsur - unsur baru yang dapat dicapai 

dengan pencampuran antara unsur setempat dengan teknologi 

modern melalui kaidah normatif, kosmologis, dan peran serta 

budaya lokal budaya dalam kehidupan bermasyarakat serta 

memilki keselarasan antara bangunan, alam dan lingkungan. 

Unsur - unsur ini dapat dijadikan ide dari bentuk aslinya yang 

dapat dikembangkan ke dalam bentuk modern. 



  

 172 

 Menurut Charles Jenks yang merupakan seorang tokoh 

pencetus lahirnya post modern menyebutkan ciri - ciri arsitektur 

Neo Vernakular yaitu :  

 Menggunakan elemen konstruksi lokal. 

 Selalu menggunakan atap bumbungan. 

 Terdapat kesatuan antara interior yang terbuka melalui 

elemen modern dengan ruang terbuka di bagian luar. 

 Mengembalikan bentuk - bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan. 

 Warna - warna yang kuat dan kontras. 

Sedangkan prinsip - prinsip desain arsitektur Neo Vernakular 

yaitu : 

 Hubungan langsung 

Penyesuaian pembangunan yang kreatif antara arsitektur 

setempat dengan fungsi bangunan yang akan dirancang. 

 Hubungan abstrak 

Dalam merancang bangunan dapat menggunakan analisa 

tradisi budaya setempat dan juga peninggalan arsitektur 

yang ada. 

 Hubungan lansekap 

Bentuk bangunan yang dirancang dapat menyesuaikan 

kondisi sekitar, dengan menganalisa topografi, fisik dan 

ikilm. 
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 Hubungan kontemporer 

Dalam penggunaan teknologi arsitektur terbaru dapat 

disesuaikan dengan tradisi budaya setempat. 

 Hubungan masa depan 

Desain yang mengantisipasi kondisi yang akan datang. 

5.1.2 Studi Preseden 

Taman Wisata Puri Maerokoco Jawa Tengah di Semarang 

 Puri Maerokoco ini atau sering disebut dengan Taman Mini 

Jawa Tengah Indah adalah taman wisata mini nya warga Jawa 

Tengah. Merupakan sebuah objek wisata yang terletak di jalan 

Puri Anjasmoro Kota Semarang. Taman wisata ini merupakan 

obyek wisata yang merangkum semua rumah adat yang 

disebut dengan anjungan dari 35 kabupaten dan kota yang ada 

di Provinsi Jawa Tengah.  

 Di dalam rumah - rumah tersebut digelar hasil - hasil industri 

dan kerajinan yang diproduksi oleh masing - masing daerah. 

Selain menampilkan rumah - rumah adat, objek wisata ini 

dilengkapi dengan fasilitas wisata lain seperti kereta bagi 

pengunjung untuk mengelilingi lokasi wisata, museum iptek, 

taman bermain anak, serta rekreasi air yang berupa sepeda air 

dan perahu. 

 Taman Wisata Puri Maerokoco ini menerapkan konsep wisata 

namun juga terdapat edukasinya, yakni berupa pameran hasil 
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karya dan budaya yang dimiliki tiap Kabupaten dan Kota Di 

Jawa Tengah. 

 Nilai - nilai arsitektur Neo Vernakular pada bangunan kompleks 

wisata ini sangat kentara pada penataan layout nya yaitu 

membuat replika peta Provinsi Jawa Tengah dengan 

meletakkan bangunan rumah adat masing - masing Kabupaten 

Kota sesuai dengan letak lokasinya pada kondisi peta Provinsi 

Jawa Tengah, serta penerapan material yang digunakan dalam 

tiap bangunan. 

 Aplikasi nilai Neo Vernakular pada Taman Wisata Puri 

Maerokoco pada anjungan rumah adat Jawa Tengah dapat 

dilihat dari : 

 Bentuk atap rumah adat yang ada di Provinsi Jawa 

Tengah adalah berbentuk joglo. 

 Taman - taman yang dimilki pun mempunyai ciri khas 

tersendiri pada tiap Kabupaten Kota, dengan prinsip 

taman yang modern namun tetap memperlihatkan 

kesatuan dengan bangunan rumah adat joglo. 

 Penggunaan material yang digunakan pada tiap bangunan 

rumah adat jawa ini terbuat dari kayu dengan ciri khasnya 

yaitu dinding kayu yang berukir 
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Gambar 5.2 Rumah adat Kabupaten Jepara 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_Kabupaten_Jepara 

 

 

Gambar 5.3 Atap Wuwungan Khas Rumah Adat 

Kabupaten Jepara 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_Kabupaten_Jepara 

 

Gambar 5.4 Taman Khas Kabupaten Jepara 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_Kabupaten_Jepara 
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Gambar 5.5 Dinding Kayu Berukir Pada Bangunan 

Rumah Joglo 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Anjungan_Kabupaten_Jepara 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Penerapan aliran arsitektur Neo Vernakular yang dapat 

diaplikasikan pada bangunan Kompleks Pusat Seni Dan 

Kebudayaan Desa Wisata Wanurejo Borobudur adalah sebagai 

berikut : 

 Penggunaan atap 

Atap yang digunakan sesuai dengan atap yang diterapkan pada 

rumah joglo yaitu dapat menggunakan atap dengan bentuk 

atap limasan, atap pelana, atap limasan lengkung, serta atap 

tajuk. 
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Gambar 5.6 Transformasi Bentuk Atap  

Sumber : beta.groups.yahoo.com 

 Penggunaan material lokal 

Material yang digunakan pada bangunan terbuat dari kayu 

dengan ciri khasnya yaitu dinding kayu yang berukir, sesuai 

dengan jenis bangunan joglo. 

 

Gambar 5.7 Transformasi Material Dinding Kayu 

Sumber : behac.com 

 Penggunaan ornamen  

Ornamen dibagian puncak atap, ornamen ini selain menjadi 

salah satu hiasan juga berfungsi untuk merapikan beban atap 

dan mempertahankan kontruksi atap. 
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Gambar 5.8 Transformasi Ornamen Atap 

Sumber : Wikipedia 

 Bangunan Pendopo 

Bangunan “tambahan” pada kegiatan pertunjukan tarian 

selamat datang diletakan pada bagian muka bangunan utama. 

Biasanya orang suku jawa sering menyebutnya dengan istilah 

“pendhapa  (pendopo)”. Pendopo letaknya di depan, dan tidak 

mempunyai dinding atau terbuka, hal ini berkaitan dengan 

filosofi orang Jawa yang selalu bersikap ramah, terbuka dan 

tidak memilih dalam hal menerima tamu. Pada umumnya 

pendopo tidak di beri meja ataupun kursi, hanya diberi tikar 

apabila ada tamu yang datang, sehingga antara tamu dan yang 

punya rumah mempunyai kesetaraan dan juga dalam hal 

pembicaraan atau ngobrol terasa akrab rukun (rukun agawe 

santosa). 
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Gambar 5.9 Transformasi Bangunan Pendopo Pada 

Rumah Joglo 

Sumber : http://ridho-bintoro.blogspot.co.id/ 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Kajian utama yang dibahas disini adalah kompleks bangunan 

galeri sebagai informasi wisata. Bangunan galeri ini memberikan 

ruang informasi wisata desa yang harus mengandung unsur 

bangunan berbentuk tradisional jawa. Hal ini sesuai dengan tema 

desain yang diangkat yaitu Arsitektur Neo Vernakular, dimana 

bangunan dapat modern mengikuti perkembangan jaman, namun 

tetap menggunakan unsur tradisional yang ada. Selain itu, 

kurangnya promosi wisata desa khususnya Desa Wanurejo yang 

menyebabkan potensi wisata tersebut kurang diketahui oleh 

masyarakat luas. 

Galeri / ruang pamer ini diharapkan dapat berfungsi untuk 

menampilkan suatu obyek benda yang akan dipamerkan, bisa 

berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Banyak ruang pamer yang 

memamerkan suatu objek namun kurang menarik perhatian 

pengunjung. Maka diperlukan sarana dan prasarana yang 

mengandung unsur estetika dan daya tarik kemanfaatan. Demikian 

pula mengenai daya tarik bangunan lingkungan kompleks. 

Permasalahan dominan yang diangkat pada perencanaan 

Kompleks Bangunan Pusat Seni dan Kebudayaan Desa Wisata 

Wanurejo Borobudur yaitu mengenai Kenyamanan Visual Bangunan 

dan Lingkungan Kompleks. 
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 Kenyamanan Visual Bangunan 

Dalam kenyamanan visual bangunan dibutuhkan 

pertimbangan yang tepat dengan standar kenyamanan 

ruangan, khususnya pada ruang pamer atau galeri dengan 

pemanfaatan pencahayaan.  

 Pemanfaatan pencahayaan alami  

Fungsi dari pencahayaan alami sebenarnya adalah untuk 

mengurangi pencahayaan buatan yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain : 

- Arah datangnya sumber cahaya. 

- Luasan dan posisi lubang cahaya. 

- Pemberian warna pada sisi ruangan yang berbeda. 

- Arah pergerakan matahari. 

Pencahayaan alami dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

efek cahaya yang terang pada ruang pamer atau galeri dengan 

pembuatan jendela - jendela yang dapat dibuka atau dengan 

jendela yang berkaca. Pembuatan jendela ini 

mempertimbangkan efek silau dan panas cahaya matahari 

secara langsung yang harus dihindari. Akan tetapi, pada ruang 

- ruang tertentu, diperlukan ruangan yang memerlukan efek 

panas matahari secara langsung, seperti pada ruang galeri 

pembuatan batik tulis. Ruang ini memerlukan tingkat 
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pencahayaan langsung, karena untuk proses pengeringan 

batik. 

 Pemanfaatan pencahayaan buatan 

Pada ruang tertentu lainnya seperti pada ruangan bioskop 

mini dan perpustakaan, tidak diperlukan pencahayaan 

alami, namun menggunakan lebih banyak pencahayaan 

buatan, khususnya untuk ruang bioskop mini.  

o Bioskop mini 

Penataan letak kursi disesuaikan dengan kemapuan 

sudut pandang orang agar penonton merasa nyaman 

dalam menikmati sajian tontonan. 

 

 

Gambar Sudut Pandang Penglihatan Penonton 

Sumber : Ham (1987-:33) 
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Aturan kemiringan tidak boleh dari 30º dan tidak 

terlalu memanjang kebelang dan disesuaikan dengan 

kapasitas jumlah penonton. 

Dengan adanya penataan kursi penonton ini yang 

mengikuti kenyamanan sudut padang orang, sangat 

mempengaruhi pencahayaan buatan yang diperlukan. 

Dapat dihitung sesuai dengan luasan kebutuhan 

ruang yang diperlukan. 

o Perpustakaan 

Ruangan dalam perpustakaan memiliki beberapa 

syarat pencahayaan antara lain : 

- Pencahayaan buatan yang cukup, contoh 

pada ruang baca memerlukan tingkat 

pencahayaan yang tidak terlalu terang dan 

tidak terlalu gelap. Hal ini untuk 

memberikan efek kesehatan dan kesejukan 

yang baik pada indera mata. 

- Tiap ruang dalam perpustakaan memiliki 

tingkat pencahayaan buatan yang berbeda 

sesuai dengan fungsi ruang yang 

dibutuhkan, contoh pencahayaan untuk 

ruang rak buku berbeda dengan 

pencahayaan pada ruang baca. 
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Gambar Rak Buku Perpustakaan  

Sumber : duniaperpustakaan.com  

 

Gambar Ruang Baca Perpustakaan 

Sumber : library.upgris.ac.id 

 Kenyamanan Visual Lingkungan Kompleks 

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 

kenyamanan visual lingkungan kompleks antara lain : 

- Penzoningan 

Penzoningan dibuat berdasarkan rencana tentang 

semua item yang berkaitan dengan kebutuhan ruang 

yang diperlukan. 

- Vegetasi 
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Menempatkan jenis pohon pendek, seperti reruputan, 

pohon perdu, pohon sedang dan pohon besar, 

tanaman buah - buahan, tanaman pelindung, serta 

tanaman peneduh yang ditata sedemikian rupa 

hingga menjadi rapi dan menarik. 

- Pemanfaatan material tapak untuk pedestrian 

Material tapak dapat berupa batu alami / paving blok 

yang berwarna, saluran beton air cetak, dan lain - lain.   

- Penyesuaian dengan iklim dan suhu 

Membuat kolam untuk menampung genangan air 

hujan untuk menghindari kemungkinan banjir yang 

melanda sekitar lingkungan bangunan. 

- Alternatif pencapaian bagi pejalan kaki menuju 

bangunan 

Dibuatkan jarak sedemikian rupa untuk memudahkan 

dijangkau 

- Pengaturan sirkulasi di dalam tapak 

Sirkulasi di dalam tapak yang meliputi pejalan kaki, 

kendaraan roda empat maupun roda dua, 

direncanakan tidak tejadi konflik dan tidak 

mengganggu lingkungan baik di dalam tapak maupun 

di luar tapak. 
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- Pengaturan view / pemandangan alam sekitar 

Pengaturan pemandangan harus dapat dilihat dari 

dua arah, yaitu dari view dari ke lingkungan sekitar 

dan view dari lingkungan sekitar ke dalam tapak. View 

tersebut haruslah ditonjolkan agar semakin menarik 

minat pengunjung melalui potensi - potensi view yang 

ada pada tapak dan di sekitar tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


