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BAB  V  

KAJIAN TEORI PUSAT PENGINAPAN DI YOGYAKARTA  

5.1.  Kajian Teori Penekanan / Tema Desain   

Tema desain pada bangunan Pusat Penginapan Wisatawan 

Backpacker adalah “Arsitektur Nusantara dengan Pendekatan 

Arsitektur Pernaungan”. Kerangka berpikir yang mendasari tentang 

pemilihan tema adalah sebagai berikut :  
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Backpacker 
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terhadap 

Iklim  

Mensyaratkan 
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Memaksimalkan 
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Bagan 5. 1 Kerangka pikir  

Sumber : analisa pribadi 
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5.1.1.  Uraian Interprestasi Tema Desain  

a. Kemunculan Arsitektur Pernaungan   

Arsitektur pernaungan muncul karena respon / tanggapan 

keberadaan iklim nusantara, yaitu iklim tropis lembab. Untuk 

iklim tropis lembab yang paling utama adalah Atap, dinding 

yang muncul bukanlah dinding massif tetapi bernafas dan 

sebenarnya hanya bersifat partisi, sedangkan untuk 

penyangga atap dihadirkan kolom – kolom utama ( untuk di 

Jawa muncul sebagai 4 sokoguru, dan di tempat lain disebut 

tiang ibu).  

Pernaungan muncul karena manusia nusantara hanya  

cukup berteduh dari panasnya matahari dan lebatnya hujan 

serta respon alam/iklim. Poin yang harus diperhatikan dalam 

arsitektur pernaungan adalah responnya terhadap alam/iklim 

daerah bangunan tersebut. Poin alam yang paling 

diperhatikan adalah Curah hujan, Arah Matahari, Kelembaban 

dan Angin.  

b.  Perbandingan Arsitektur Pernaungan dan Perlindungan  

Arsitektur pernaungan adalah arsitektur yang 

mensyaratkan adanya atap. Sebutan arsitektur pernaungan 

menitikberatkan pada fungsinya sebagai naungan. Berbeda 

dengan Arsitektur Perlindungan yang identic dengan orientasi 
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bangunannya yang kedalam, tertutup dengan lingkungan, 

berdinding dan beratap serta identic pula dengan Arsitektur 

Barat. Arsitektur pernaungan lebih mengutamakan orientasi 

tapak sekitar/orientasi keluar, terhubung dengan lingkungan 

sekitar bangunan, serta berdinding dan beratap.  

5.1.2.  Studi Preseden  

a.  Rumah Adat Joglo  

  Rumah Joglo adalah salah satu bangunan rumah tradisional 

di Jawa Tengah. Rumah Joglo ini mempunyai ciri khas yaitu  

Biasanya rumah joglo ini ada gebyoge (tembok kayu untuk 

pembatas senthong tengah dengan pringgitan dibuat dari kayu 

jati).  

 

Gambar 5. 1 Rumah Adat Joglo 

Sumber : http://3.bp.blogspot.com/-jmGRI-

y1EWw/VShZnez38eI/AAAAAAAAC5s/v-l36uZ5MYc/s1600/rumah-joglo-

sambolo-house.jpg 
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Gambar 5.2 di atas menunjukkan bahwa adar Rumah Joglo 

juga mempunyai ciri khas dan terbagi dari 3 bagian yaitu, 

Pendopo, Pringgitan dan Omah Dalem dan juga ketambahan 

yang lainnya.  

Ada beberapa bagian rumah joglo yaitu :  

1. Pendopo  

2. Pringgitan  

3. Dalem  

4. Senthong tengah  

5. Senthong Tengen  

6. Senthong Kiwo 

7. Pawon  

8. Gandok  

 

 

 

Gambar 5. 2 Skema Sederhana Rumah Joglo 

Sumber : www.rumah-adat.com 
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Jenis – jenis Rumah Joglo :  

1. Joglo Sinom 

2. Joglo Pangrawit   

3. Joglo Mangkurat  

4. Joglo Hageng  

5. Joglo Lawakan  

6. Joglo Semar 

Tinandhu  
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b.   Rumah Adat Mamasa  

  Rumah adat mamasa memiliki kemiripan dengan rumah adat 

Toraja karena kedua etnik ini berasal dalam satu rumpun. Ada 

beberapa contoh Rumah adat yang ada di Mamasa Sulawesi 

Barat yaitu, Banua Layuk, Banua Sura, Banua Bolong, Banua 

Rapa, dan Banua Longkarrin.  

  Pada Banua Layuk, Rumah Adat Mamasa ini rumah 

tradisional di Mamasa saat ini adalah hasil perkembangan dari 

bentuk sebelumnya yang bermula dari Banua pandoko dena, 

banua lentong appa, banua tamben dan banua tolo. Dari bentuk 

rumah yang keempat akhirnya bias menjadi ciri khas rumah 

tradisional, khususnya banua layuk di Mamasa yang terikat oleh 

lokasi, arah dan bahan bangunan dan waktu mendirikan 

bangunan.    

Gambar 5. 3 Rumah Adat Mamasa, Banua Layuk 

Sumber : www.kebudayaan.kemdikbud.go.id 
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5.1.3.  Kemungkinan Penerapan Desain 

 Menciptakan desain bangunan yang mampu membawa nilai – 

nilai kebudayaan kedalam konsep arsitekturalnya  

 Mengekspose banyak kekreatifan arsitektur pada fasade 

bangunan dan kekuatan konsep dasar untuk menambah kesan 

jelas terhadap fungsi sebagai pusat penginapan  

 Mengimplementasi respon iklim terhadap karya arsitektur baik 

melalui konsep dan tatanan  

5.2.  Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian  

Permasalahan dominan pada proyek “Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker di Yogyakarta” ini adalah Porositas Material 

Menyesuaikan Karakter Iklim.  

5.2.1.  Interprestasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan  

Pada permasalahan desain ini, ada beberapa respon ada 

pada Arsitektur Nusantara dengan memiliki 2 musim 

mendapatkan respon arsitektur sebagai pernaungan yaitu :  

a. Kemarau dan Penghujan  

Iklim tropis memang bukan iklim subtropis bukan pula 

iklim yang empat musim. Iklim tropis hanya mengenal musim 

kemarau dan musim penghujan. Jika dipaksakan menjadi 

empat musim, maka ada tambahan dua musim pancaroba, 

yakni pancaroba menuju penghujan dan pancaroba menuju 
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kemarau. Salah satu pembeda mencolok antara iklim tropis 

dengan iklim subtropis adalah suhu udara.  

Bagi iklim subtropis, rentang suhu udara dapat dipastikan 

mencakup suhu udara yang di sekitar nol derajat Celsius, 

sebuah suhu udara yang dalam iklim mereka berada dalam 

cakupan musim dingin. Suhu yang sangat rendah dalam 

musim dingin dengan langsung menjadi ancaman bagi 

kelangsungan hidup manusia yang berdiam di tempat itu. Dan 

karena itu tidak mengherankan bila mereka mengatakan 

bahwa iklim adalah ancaman, bahkan ancaman yang 

mematikan. Dimana suhu yang rendah berpotensi 

mengakibatkan kematian, maka tidak ada jalan lain kecuali 

harus melindungi diri dari ancaman kematian.  

Di situ pula lalu muncul perumusan bangunan adalah 

perlindungan, arsitektur adalah tempat berlindung. Sebuah 

tindakan berlindung adalah tindaan menyembunyikan diri, 

dan oleh karena itu lawan yang mengancam sebisa mungkin 

tidak bisa mengetahui di manakah yang berlindung itu berada.  

Sebuah ketertutupan di semua sisi lalu menjadi jawaban dari 

pihak yang berlindung. Sebuah bangunan, karena dijadikan 

perlindungan adalah buatan manusia yang disemua sisinya 

tertutup; yaitu lantai, dinding dan atap semuanya serba 

tertutup. Sekurangnya tiga bulan lamanya orang harus 
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berdiam di tempat yang serba tertutup, yang serba terpisah 

atau terisolasi dari dan lingkungan sekitar bangunan dan 

dunia luar. Perasaan ketersendirian yang dialami lalu 

membuat penghuni bangunan empat musim ini mengenal 

dengan baik perbedaannya dari kebersamaan.  

Pada Musim kemarau maupun musim penghujan tidak 

menghasilkan suhu udara yang selisihnya seekstrim seperti 

yang empat musim. Suhu udara juga sama sekali tidak 

mampu menjadi ancaman bagi keselamatan hidup anak-anak 

bangsa Nusantara. Dihadapkan pada keadaan yang dua iklim 

ini, bukan tindakan berlindung yang diperlukan, tetapi adalah 

tindakan bernaung atau berteduh.  

Dari sini tentunya sudah dapat dibayangkan 

bagaimanakah bangunan yang diperlukan bagi tanggapan 

terhadap iklim kemarau dan penghujan. Sepotong daun 

pisang atau keladi, sebuah topi lebar dan sebuah payung dan 

sebuah atap adalah tanggapan atas iklim tropis. Petikan dari 

naskah kuno di Jawa menggambarkan kebenaran dari hal itu 

“tiyang sumusup ing griya punika saged kaupamekaken 

ngaub ing sangandhaping kajeng ageng” – orang yang 

menyusup ke dalam bangunan itu dapat diupamakan dengan 

bernaung/berteduh di bawah pohon yang rindang.  

Kebutuhan utama akan bangunan dan arsitektur lalu 
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bukan untuk dijadikan perlindungan tetapi dilakukan oleh 

bangunan di Erorika; yang dibutuhkan adalah sebuah 

pernaungan atau perteduhan. Arsitektur lalu bukan sebuah 

perlindungan; arsitektur adalah sebuah pernaungan. 

Itulah yang menjadi pengertian tentang arsitektur di 

Nusantara. Bagi kebutuhan seperti ini, yakni akan adanya 

pernaungan atau perteduhan, maka cukup hadirnya sebidang 

atap penaung atau peneduh yang menjadi jawabannya. Di 

depan telah dikatakan bahwa keaneka-ragaman bentukan 

atap itu berkaitan dengan peran penting dan terhormat dari 

bagian atap.  

Melalui peninjauan atas ketropikan yang berisi musim 

kemarau dan musim penghujan, tentu menjadi semakin 

mantap dan nyata bahwa unsur pertama dan utama dari 

arsitektur Nusantara adalah atap. Dengan peran dan 

kedudukan yang utama ini pula lalu struktur bangunan 

menjadikan tiang-tiang penyangga atap sebagai tiang-tiang 

utama. 

Sementara itu, dihadapkan pada musim penghujan yang 

basah, permukaan tanah akan dengan langsung menjadi 

basah bila hujan tiba. Menanggapi kepastian basahnya tanah 

ini, sebentang geladak dapat dihadirkan, dan merentang di 

atara tiang-tiang yang menopang atap. Kini konstruksi 
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bangunan tidak lagi hanya berupa tiang-tiang penopang atap 

tetapi juga tiang-tiang penopang geladak. 

b. Angin  

Angin merupakan pergerakan udara dari dua tempat 

yang berbeda tekanan udaranya juga mampu didayagunakan 

dengan baik di daratan. Dalam keadaan normal (bukan dalam 

masa pancaroba), angina menjadi sumber utama bagi 

penyejukan udara. Angin yang berhembus dari laut akan 

membawa uap air dan mendatangkan udara yang lembab. 

Tetapi, bersamaan dengan angin yang berhembus itu, 

kepengapan udara dalam ruangan juga akan menjadi 

berkurang dengan cukup bena (signifikan). Di sini pula 

kolong, serambi dan beranda menjadi bagian dari bangunan 

yang dengan cemerlang mampu mendayagunakan 

hembusan angin guna menghadirkan ruangan yang nyaman 

(comfort). Melalui pembacaan atas asal angin berhembus, 

bangunan yang didirikan diarahkan agar dapat semaksimal 

mungkin memanfaatkan hembusan angin. Secara umum, 

arah hadap ke laut atau ke gunung adalah keletakan dari 

bangunan-bangunan Nusantara yang memakai bangun 

persegi empat; bangunan menjadi memanjang dan letaknya 

dibuat menangkap angin yang berhembus. Oleh karena itulah 

bangunan-bangunan di pantai utara Jawa memanjang dari 



 

185 
 

timur ke barat dan menghadap ke ke laut Jawa (utara), 

sedang di daerah Jawa selatan, bangunan dibuat menghadap 

ke Samudra Hindia (selatan). 

c. Lembab  

Iklim di Indonesia tidak hanya tropik, tetapi juga lembab, 

jadi beriklim tropik lembab. Kelembaban dari iklim ini 

dipermantap oleh kekayaan hutan hujan tropik yang mengisi 

daratan Nusantara. Dengan kelembaban ini pula tubuh 

menjadi mudah sekali berkeringat serta udara berkurang 

kenyamanannya karena menimbulkan kegerahan. 

Dengan gambaran yang berdasar kelembaban seperti di 

atas, pembacaan denah dari arsitektur Nusantara akan 

menjadi sangat berbeda dari pembacaan denah dari 

bangunan Erorika. Di Nusantara, beranda, serambi dan 

kolong adalah tempat melangsungkan aktifitas siang hari. 

Bilik yang berdinding tertutup adalah tempat penyimpanan 

(termasuk menyimpan badan di malam hari). Pembagian 

bangunan dari irisan/potongan bangunan Nusantara juga 

bukan terdiri dari kepala-badan-kaki, melainkan terdiri dari 

atap-bilik-kolong.  

Dengan kelembaban maka ketropikan di Nusantara 

menjadi berbeda dari ketropikan di Afrika, misalnya. Daerah-

daerah yang bertropik-lembab tentu tidak hanya Indonesia. 
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Malaysia dan Philipina, juga segenap daerah kepulauan di 

Amerika Tengah adalah daerah-daerah yang beriklim tropik 

lembab. Di segenap tempat tadi, beranda atau kolong dan 

ruangan berdinding tertutup memang menghadirkan diri, 

sekaligus mendapat pendayagunaan yang serupa dengan 

yang di Nusantara. Yang menjadikan berbeda dari Nusantara 

adalah dalam bentukan atap bangunan. 

5.2.2.  Studi Preseden  

a. Ibuku, Bali  

Menurut ibuku.com, Ibuku mempelopori inovasi dalam 

desain dan kontruksi bamboo, yang menyinari rumput 

melimpah sebagai bahan bangunan masa depan. 

Perancang kami menarik keluar keindahan, kekuatan dan 

fleksibilitas dari bamboo, dan mencptakan desain halus 

untuk rumah buatan tangan dan tujuan global.  

Proses desain dirancang untuk beristirahat dengan atas 

pondasi dan di atur dengan hati-hati dalam kontur alam bumi 

yang bias berdampak minimal terhadap lingkungan.  

Fasilitas yang berada di resort ini adalah SPA, Yoga, 

restaurant, dan villa. Dan semua desain yang ada di Ibuku 

bali ini menggunakan tema desain yang berbeda – beda.   

 



 

187 
 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 5 Green Village Bali House 

Sumber : www.inhabitat.com 

Gambar 5. 4 sharma Springs Residence 

Sumber : www.ibuku.com 
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b. Dusun Bambu, Bandung  

Dusun bamboo family leisure park adalah tempat eko-

wisata dengan menghargai konsep 7E yang mewakili tujuh 

aspek kehidupan yaitu Ekologi, pendidikan, ekonomi, 

etnologi, etika, estektika dan hiburan.   

Ada juga untuk menginap pada dusun bamboo bernama 

Kampung Layung.  Pengalaman yang ada pada Kampung 

Layung terdapat semangat sunda, bunga wangi, senyum 

dan keramahan yang tersembunyi di Dusun Bambu.  

 

 

  

Gambar 5. 6 Suasana Kampung Layung 

Sumber : www.3.bp.blogspot.com/kampunglayung.jpg 
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5.2.3.  Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan  

 Mengkombinasikan antara komponen dan komposisi dalam 

fasad bangunan terhadap respon iklim  

 Menggunakan atap dari ciri khas budaya yogyakarta sebagai 

komponen fasad bangunan seperti atap joglo  

 Membedakan penggunaan material pada eksterior dan interior 

bangunan  

 

 

 

Gambar 5. 7 Kampung Layung tampak depan 

Sumber : www.yukpiknik.com/kampung-layung.jpg 


