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BAB VI 

KAJIAN TEORI 

6.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain yang dipilih untuk proyek Redesain Terminal Bandara 

Rahadi Oesman adalah arsitektur kontekstual. Latar pemilihan tema desain 

ini adalah karena lokasi bandara dekat dengan permukiman warga. Memiliki 

nilai budaya dan karakteristik penduduk kota.  Oleh karena itu, desain 

bangunan dengan menyesuaikan apa yang ada pada lingkungan sekitar. 

 6.1.1 Uraian Interpretasi Tema Desain 

a) Latar Belakang - Perkembangan 

Pada tahun 1890 – 1910 terjadi pertentangan tentang arsitektur 

yang bergaya klasikisme yang menimbulkan arsitektur modern. Dampak yang 

ditimbulkan dari arsitektur modern sendiri adalah banyaknya kemiripan wajah 

pada bangunan di segala tempat. Pada zaman itu style yang digunakan pada 

bangunan hampir sama walaupun berbeda tempat. Sebagian pengamat 

arsitektur menilai bahwa arsitektur sudah terkesan kehilangan ruh nya. Pada 

saat itu muncul gerakan konteksualisme yang menolak dan melawan 

arsitektur modern yang monoton dan bersifat industrialisasi dan tidak 

menghiraukan bangunan lama disekitarnya. Arsitektur diciptakan tidak hanya 

untuk berdiri sendiri namun juga dapat berkontribusi terhadap lingkungan 
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sekitarnya. Kontekstualisme adalah kemungkinan perluasan bangunan dan 

keinginan mengaitkan bangunan baru dengan bangunan yang lama (Brolin, 

1980). 

b)  Pengertian 

Arsitektur atau seni ilmu merancang serta membuat kontruksi 

bangunan, jembatan, dan sebagainya. Metoda dan gaya rancangan suatu 

kontruksi bangunan 

Kontekstual berhubungan dengan konteks atau bagian suatu aliran atau 

kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi 

yang ada hubungannya dengan suatu kejadian 

Sedangkan dikutip dari Arsitektur Bicara, 2012 menurut Bill Raun,    

Kontekstual menekankan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai kaitan 

dengan lingkungan (bangunan yang berada di sekitarnya). Keterkaitan 

tersebut dapat dibentuk melalui proses menghidupkan kembali nafas spesifik 

yang ada dalam lingkungan (bangunan lama) ke dalam bangunan yang baru 

sesudahnya. 

Arsitektur Kontekstual merupakan arsitektur yang dapat memberikan sebuah 

dampak baik dan berkontribusi terhadap lingkungan disekitarnya. (Brolin, 

1980). 
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 Arsitektur kontesktual digolongkan menjadi tiga yaitu : 

a. Kontras 

 Menciptakan gaya arsitektur yang berbeda dari bangunan lain 

namun tetap memperhatikan keselarasan dan harmoni dengan lingkungan 

sekitarnya. 

b. Harmoni / Keselarasan 

Bangunan yang diciptakan untuk menjaga keselarasan dengan   

bangunan dan lingkungan yang sudah ada. Bangunan yang menjaga “tradisi” 

juga karakter bangunan disekitarnya. 

c. Hibrid (Campuran) 

 Penggabungan dua unsur aspek utama arsitektur kontekstual yaitu 

kontras dan selaras. Menggabungkan keduanya untuk menemukan suatu 

unsur baru dalam arsitektur. 

 Ciri-ciri kontekstual dalam arsitektur 

a. Adanya sebuah persamaan artikulasi dan ornamen arsitektur desain 

bangunan disekitarnya 

b. Pendekatan melalui pola ruang, irama dan fasade yang yang 

memiliki nilai-nilai bangunan yang sudah ada dan bersejarah 

bertujuan untuk menjaga dan melestarikannya. 
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c. Membenahi kelemahan bangunan yang sudah ada 

Dikutip dari buku Responsive Architecture, Arsitektur kontekstual 

memiliki tujuh prinsip yang menjadi dasar penerapan dalam merencanakan 

dan mendesain bangunan, antara lain : 

- Permeability  Akses dan Sirkulasi 

Konsep yang mengutamakan sebuah kemudahan aksesibilitas dan 

sirkulasi pada bangunan dan tapak. Menciptakan suatu tatanan yang 

fungsional dan mampu memberikan kenyamanan dalam gerak sirkulasi 

manusia. Dapat terinterasi dan selaras dengan lingkungan dimana bangunan 

direncanakan 

- Variety  Multifungsi 

Konsep yang berkaitan dengan bangunan multifungsi dalam satu kemasan 

atau satu kawasan. Adanya beberapa fungsi dalam bangunan meliputi fungsi 

utama dan didukung dengan beberapa fungsi lain yang tetap berkaitan 

dengan fungsi utama. 

- Robustness  Ruang Temporal 

Adanya suatu ruang yang dapat digunakan untuk aktifitas yang berbeda-beda 

namun dalam waktu yang bersamaan. Diharapkan mampu menciptakan 

suatu interaksi pengguna bangunan. 
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- Richness  Kekayaan Rasa Melalui Perbedaan 

Konsep yang menimbulkan keberagaman bentuk dan penerapan pada 

bangunan karena kekayaan pada bangunan yang tercipta dari desain 

diciptakan melalui perbedaan material yang digunakan, tatanan ruang dan 

pola ruang, dan berbagai macam aspek arsitektur. 

- Visual Appropriate  Kesan Bangunan 

Konsep yang menekankan kesan yang jelas pada bangunan sesuai dengan 

fungsinya. Contoh kasus bangunan terminal bandara harus terlihat seperti 

bangunan terminal bandara 

- Personalization  Interaksi 

Konsep yang menjelaskan bahwa arsitektur mampu menimbulkan sebuah 

interaksi manusia dan lingkungan serta adanya pertisipasi komunitas. 

c) Karakteristik Arsitektur Kontekstual 

Tema arsitektur yang mendukung tema arsitektur yang utama, berkaitan 

dengan dasar perancangan bentuk bangunan yang direncanakan. 

 Arsitektur Post Modern 

Menurut Agus Dharma, Unsur Komunikasi Dalam Arsitektur, arsitektur post 

modern adalah generasi arsitektur setalah arsitektur modern.Pencampuran 

antrara tradisional dengan non-tradisional,gabungan setengah modern 
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dengan setengah non-modern dan perpaduan antara lama dan baru. 

Arsitektur post modern mempunyai style yang hybrid (perpaduan dua unsur). 

Ciri arsitektur pada bangunan tidak menggunakan ornaen untuk fasade 

bangunan. 

 Arsitektur Futuristik 

Menurut Agus Rahayu, Arsitektur Futurisitik yaitu citra futuristik 

pada bangunan berarti citra yang mengesankan bahwa bagunan itu 

berorientasi ke masa depan atau citra bahwa bangunan itu selalu mengikuti 

perkembangan jaman yang ditunjukkan melalui ekspresi bangunan. 

Kemampuan untuk mengikuti perkembangan jaman diwujudkan dalam 

penapilan dan ungkapan fisik bangunan yang kontras dan memiliki suatu 

warna sendiri. 

6.2 Studi Preseden 

a)  Carrasco international Airport, Uruguay 

Carassco international Airport adalah bandara baru yang terdapat di 

Uruguay yang didesain menggunakan bentukdasar lengkung / setengah 

lingkaran. Jika dilihat dari penataan kawasan bentuk ini selaras dengan area 

sekitar namum bangunan bercirikan arsitektur kontras jika dilihat dari bentuk 

dan fasad. Uniknya bangunan ini adalah cara memasukkan cahaya alami 
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keruang sebagai keunikan desain. Atap yang transparan menjadi sumber 

pencahayaan pada siang hari untuk ruang-ruang utama bangunan. 

 

gambar 6. 1. Carassco Internatonal Airport, Uruguay 

sumber : http://architypereview.com/project/carrasco-international-airport/    

b) Mali Alor Airport 

Bandara domestic Mali Alor adalah sebuah bandara baru hasil dari 

sayembara desain di tahun 2015. Dasar pemikiran perancangan 

menggunakan atap pelana yang juga digunakan sebagai bentuk dasar 

bangunan secara keseluruhan. Kontekstual bangunan ini terletak pada 

ornament dan artikulasi arsitektur yang diambil dari ukuran dan budaya khas 

daerah setempat. Berarti bangunan ini memasukan unsur dan nilai-nilai 

budaya sekitar sebagai dasar desain yang menjadikan bangunan ini memiliki 

keunikan tersendiri yang menjadi iconic kota Alor, NTT. 
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gambar 6. 2. Mali Airport, Alor, NTT 

sumber : http://studiokota.com/Alor-Airport 

6.3 Kemungkinan Penerapan Desain 

- Menciptakan sebuah bangunan dengan desain yang mampu 

membawa nilai-nilai budaya kedalam konsep arsitektural 

- Memasukkan implementasi nilai kearifan lokal terhadap karya 

arsitektur melalui konsep dan tatanan 

- Menciptakan bangunan yang berfungsi mewadahi segala aktivitas 

dalam satu bangunan, dibatasi dengan zoning dan tetap 

mengutamakan keharmonisan dan keselarasan serta keseimbangan 

terhadap fungsi bangunan. 
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- Mengekspose kekreatifan arsitektur pada fasade bangunan dan 

kekuatan konsep untuk menambah kesan terhdap fungsi sebagai 

Terminal Bandara. 

6.3 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Gagasan yang ditekankan pada proyek redesain Terminal Bandara 

Rahadi Oesman ini diambil dari permasalahan dominan. Permasalahan 

dominan dari terminal bandara ini sendiri adalah kurangnya kebutuhan 

besaran ruang pada bangunan yang tidak mampu memenuhi kuota 

penumpang setiap harinya sehingga sirkulasi ruang tidak terjadi secara 

maksimal. 

- Ruang mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Ruang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara psikologis, 

emosional (persepsi), maupun dimensional (Hakim,1987). Ruang 

dimulai dari titik tersebut membentuk gasris dan dari garis membentuk 

bidang dan ruang mengandung dimensi yaitu panjang, lebar dan 

tinggi.(D.K.Ching,1979). 

- Sirkulasi penghubung ruang ialah “Pergerakkan / ruang lingkup 

gerak  suatu ruang yang saling berhubungan baik dengan fungsi, 

bentuk dan lain – lain ( D.K. Ching 1979) 
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Dalam penataannya antara kebutuhan besaran ruang dan sirkulasi 

melibatkan beberapa aspek sirkuasi sebagai berikut : 

o Melewati ruang 

 Suatu pergerakan / ruang lingkup gerak yang berfunsi sebagai 

penghubung ruang satu dengan lainnya 

o Mempertahankan integrasi ( keutuhan ruang, tanpa gangguan ruang 

lainnya 

o Menunjukan ruang yang bebas ( jalan, lorong, dbs. 

o Menghubungkan ruang satu dengan ruang lainnya 

Pergerakan / ruang lingkup gerak yang berfungsi sebagai penghubung ruang 

satu dengan lainnya 

o Sirkulasi menembus melewati dalam ruang 

o Memotong sebuah ruang membuat wilayah-wilayah untuk menjadi 

tempat aktivitas. 

o Berakhir dalam ruang 

Pegerakan / ruang lingkup gerak yang berfungsi sebagai akses penghubung 

ruang yang dianggap penting. 

o Berkesan fungsional, formal dan mempunyai akses satu jalan 


