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BAB V 

KAJIAN TEORI 

GALERI DAN STUDIO SENI LUKIS DI SEMARANG 

5.1 Kajian Teori penekanan/ Tema Desain 

Penekanan desain yang akan digunakan pada projek ini adalah 

Arsitektur Organik. 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Uraian Interpresasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

a. Tema Desain 

Filosofi dalam arsitektur yang mengutamakan hubungan selaras antara 

lingkungan sekitar dengan tempat tinggal pelaku dengan perwujudan 

suatu bentuk desain melalui pendekatan antara lingkungan dan tempat 

tinggal yang harmonis, yang nantinya menjadi suatu komposisi yang 

saling berhubungan dan dipersatukan . (Sumber: 

https://www.scribd.com/doc/66010890/ARSITEKTUR-ORGANIK.29-08-

2017)   

Ciri Arsitektur Organik pada umumnya : 

- Bentuk dari alam yang menjadi suatu inspirasi 

- Terdapat beragam unsur unsur yang diulang menjadi komposisi 

Gambar 5. 1 Bangunan Arsitektur Organik  
Sumber : 

http://properti.kompas.com/read/2014/09/14/143354121/Apa.itu.Ars
itektur.Organik./ 28.08.17 
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- Mengikuti suatu aliran dengan sifat lentur dan elastis 

- Ide yang dari suatu konsep yang diperdalam hingga memperoleh 

rasa puas 

- Menghasilkan bentuk yang tidak terduga dan lain dibanding dengan 

bangunan umum 

- Disampaikan dengan banyaknya kejutan dan permainan dalam 

karakter desainnya. 

- Ide yang ditonjolkan dijadikan sebagai suatu konsep yang nantinya 

diekspresikan secara kuat pada bentuk bangunan 

 

 David Pearson, seorang ahli teori mengemukakan aturan-aturan baku 

dalam perancangan arsitektur organik. Aturan tersebut berisi : 

a. Terinspirasi dari alam 

b. Desain yang dihasilkan bersifat apa adanya 

c. Penyesuaian terhadap arus disekitarnya 

d. Kesan unik dan Tidak terduga 

e. Aspek fisik, sosial, dan keunikan tercukupi dengan baik. 

f. Melambangkan jiwa yang muda dan kesengangan 

g. Irama yang ada disekitarnya digunakan sebagai acuan 

Frank Llyod Wright mengembangkan slogan umum dari Sullivan 

yang berbunyi form follows function yang dirubah Form and function 

should be one dengan makna “suatu bentuk dan juga fungsi harus 

berperan sebagai satu kesatuan, menggunakan bentuk alam sebagai 

pemberi ide dan bukan sebagai imitasi belaka”  
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b. Pengertian Arsitektur Organik 

Menurut Ganguly (2008) dalam artikel yang berjudul What is 

Organic Architecture,mendefinisikan arsitektur organik merupakan 

hasil dari perasaan akan kehidupan, seperti integritas, kebebasan, 

persaudaraan, harmoni, keindahan, kegembiraan dan cinta. Arsitektur 

organik terintegerasi dengan baik dengan tapak dan memiliki sebuah 

kesatuan, komposisi yang saling berkaitan berisi bangunan-bangunan 

dan lingkungan di sekitarnya. arsitektur organik mengharmonisasikan 

antara ruang luar dan ruang dalam.  

 

c.  Adapun  prinsip-prinsip  desain  arsitektur Organik, antara lain:  

Berikut merupakan beberapa prinsip Arsitektur Organik yang akan 

digunakan dalam perancangan Galeri dan Studio Seni Lukis di 

Semarang :  

1.Bangunan dan site  

Hubungan istimewa terjalin antara bangunan dan lahan terpilih, 

dimana potensi pada lahan tersebut harus dimanfaatkan secara 

optimal, agar bangunan mampu memperoleh bentuknya dari area 

sekitar lahan. Umumnya bentuk bangunan terbentuk karena 

kesamaan yang ada, namun bisa juga karena kontradiksi antara 

keduanya. sebagai contoh berupa rumah di padang rumput dan 

keadaan landscape disekitarnya.  
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2.Material  

Digunakan untuk meningkatkan karakter yang diciptakan pada 

bangunan. Bentuk dari bangunan harus mengekspresikan unsur 

alam dari material yang digunakan. Material alam yang digunakan 

pada Arsitektur Organik adalah Kaca, Batu bata, penggunaan kayu, 

beton dan cahaya  

3.Hunian  

Pelaku didalam area bangunan harus memperoleh rasa nyaman 

dan aman, tanpa adanya kekurangan terhadap rasa privasi dan 

sebagainya 

4.Ruang  

Interior bangunan menjadi penentu dari eksterior bangunan itu 

sendiri, dimana suatu ruang dalam bukanlah suatu area yang 

dikemas dalam dimensi kotak dengan sebutan ‘ruang’, namun 

harus mampu menghubungkan antara interior pertama dengan 

interior lainnya.  

5.Proporsi dan Skala  

Perabot dan ada serta besaran ruang menggunakan tubuh manusia 

sebagai skala tolak ukur agar hubungan antara pelaku dan 

bangunan menjadi aman, nyaman, dan cocok untuk ditinggali.  

6.Alam  

Alam menghadirkan berbagai macam konsep mencakup bentuk 

kreatif, warna, tekstur, pola, proporsi, ritme, pertumbuhan dan 
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perkembangan, sehingga cocok digunakan sebagai aspek terhadap 

bidang arsitektur.  

7.Kesederhanaan  

Suatu bentuk sederhana mampu menampilkan banyak bukti 

pemikiran, rencana terhadap detail, dan kelengkapan terhadap 

suatu rancangan. Hal ini menyimpulkan bahwa dalam Seni, 

kesederhanaan dipandang sebagai kualitas buatan yang bersifat 

positif 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Studi Preseden 

a. Kafe Organik di Surabaya 

 

 

 

 

 

 

ORGANIK 

Terinspirasi dari Karakter dan Bentukan 

Alam Sekitar, bentuk yang elastis, 

adanya unsur pengulangan yang 

ekspresif dan unik 

 

Inspirasi Bentuk bentang alam 

seperti pegunungan termasuk 

karakter lingkungan yang ada 

disekitarnya 

Diagram 5. 1 Penjelasan Arsitektur Organik   
Sumber : Analisis Pribadi 

Gambar 5. 2 Penerapan Arsitektur Organik  
Sumber : http://dinidwinanda.blogspot.co.id/2011/11/arsitektur-

ramah-lingkungan-indonesia.html/ 28.08.17 

http://dinidwinanda.blogspot.co.id/2011/11/arsitektur-ramah-lingkungan-indonesia.html/
http://dinidwinanda.blogspot.co.id/2011/11/arsitektur-ramah-lingkungan-indonesia.html/
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Inovasi yang dilakukan : 

1. Tanah kompak sebagai material dinding 

Lapisan dinding dan lantai tersusun dari beberapa lapisan 

tanah yang kemudian dikompakan menjadi satu kesatuan 

2. Kontruksi bambu sebagai rangka atap 

Gambar 5. 3 Penerapan Arsitektur Organik  
Sumber : http://www.coroflot.com/robertsimbolon/Kafe-Organik-

Surabaya/  28.08.17 

http://www.coroflot.com/robertsimbolon/Kafe-Organik-Surabaya/
http://www.coroflot.com/robertsimbolon/Kafe-Organik-Surabaya/
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Selain ramah terhadap lingkungan, pemanfaatan bambu 

sebagai penutup bangunan mampu berperan efektif sebagai 

material penahan beban konstruksi 

3. Besi bekas sebagai tulangan lantai dan dinding 

Memanfaatkan besi-besi bekas yang ada disekitar sebagai 

struktur pendukung untuk memperkokoh dinding bangunan  

4. Atap rumah kaca menggunakan kaca mobil bekas 

Bila disusun dengan baik kaca tempered pada mobil dapat 

dimanfaatkan menjadi bahan skylight pada area atap. Material 

ini bisa diperoleh di bengkel mobil 

5. Kaleng minuman sebagai penutup atap 

Salah satu upaya mengurangi masalah sampah dengan 

memanfaatkan sirap yang sudah diratakan untuk menjadi 

bahan pelingkup penutup atap, yang menonjolkan sisi 

Aristektur organik dimana penutup atap harus mampu 

menyesuaikan bentuk rangka atap dengan mudah 

6. Bungkus plastik dan sabun sebagai penutup atap   

Cara kerjanya sama dengan prinsip gulung tirai, yang 

menggunakan bungkus plastik maupun sabun sebagai penutup 

atap semi permanen  

b. Ward Willits House (Frank Llyod Wright) 

Bentuk denah yang menyerupai bagian dari alam dengan 

bentuk horizontal. Adanya cerobong asap pada ujung atap menjadi 

vocal point yang berperan sebagai pengikat ruang lain didalamnya, 
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sehingga menjadi satu kesatuan bagi keseluruhan area bangunan. 

Dekorasi pada area dinding terlihat berkurang dibandingkan dngan 

rancangan Wright pada bangunan-bangunan lain, hal tersebut 

menjadi perbedaan tersendiri. Ornamen hanya berupa garis 

horizontal berwarna hitam yang menjadi ciri khas sang arsitek 

dengan makna tumbuhan yang tumbuh dan menjalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan  konsep dari teori yang dibahas sebelumnya 

sebagai perwujudan  penerapan Arsitektur Organik di Indonesia,  

maka implementasi dan penerapan desain yag ditekankan adalah: 

a. Penerapan Material-material ramah lingkungan seperti kaca, 

kayu, bambu, dan lainnya 

b. Memberikan kesan bentuk yang unik dan tidak terduga  

Gambar.5. 3 Ward Willits House 
Sumber: http://www.wrightontheweb.net/his-works/17-buildings/willits-house/ 03.09.17 
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c. Sifat dan jenis bahan yang dipilih harus selaras dengan kondisi 

lingkungan dan alam sekitar tapak. 

d. Bentuk bangunan menggunakan metafora dari prinsip “youth and 

unexpected” yang ingin menampilkan makna bahwa talenta 

tangan tidak kalah dengan teknologi komputer dan mampu 

menghasilkan karya seni yang tidak terduga (indah) 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan Dominan  yang akan diangkat didalam projek Galeri 

dan Studio Seni Lukis di Semarang , adalah Pola Sirkulasi Terkait 

Ruang Pamer dalam menciptakan Kenyamanan Visual bagi 

Pengunjung. 

 

5.2.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan  

Dominan 

a. Visual 

Cahaya yang berlebihan akan mengganggu aktifitas para 

pelaku didalam maupun luar ruangan. Penchayaan alami dan 

buatan merupakan 2 jenis cahaya yang digunakan dalam aspek 

arsitektur. Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari yang 

tak terbatas dan tidak dapat habis, namun terdapat batasan 

waktu untuk kita mampu menikmati cahaya alami, hal ini karena 

bumi mengalami rotasi, sehingga daerah dalam suatu bumi 

hanya terkena sinar umumnya selama 12 jam. Hal ini berdampak 
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pada pemikiran bahwa cahaya alami tidak cukup untuk 

menunjang kebutuhan manusia, oleh karena itu digunakan 

pencahayaan buatan untuk mendukung aktivitas manusia 

lainnya, yang dikhususkan saat sinar matahari dianggap tidak 

dapat memberi penerangan, namun bagi lukisan, sinar matahari 

membawa cahaya ultraviolet yang berdampak pada kerusakan 

terhadap karya bila terkena secara langsung.  

Cahaya matahari dimanfatakan pada ruang Galeri dengan sinar 

pantulnya saja, terutama cahaya yang mengenai karya seni.  

 

 

Faktor –faktor penggunaan cahaya buatan pada area 

eksterior bangunan adalah sebagai berikut:  

 Mengekspresikan karakter yang ingin ditonjolkan sehingga 

mampu menarik perhatian bagi para pengunjung yang 

melihat.  

 Menampilkan suatu kesan dari wujud arsitektur maupun 

lingkungan sekitar 

 Hubungan terhadap objek visual yang ditampilkan dengan 

area sekitarnya mampu membangun suatu harmoni. 

 Membangun suasana yang memandu arah dan 

mengantisipasi adanya kecelakaan.  
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Pencahayaan buatan yang digunakan untuk display karya 

agar memberikan pengaruh yang lebih pada perancangan ruang 

display, terutama untuk menghasilkan efek Dramatis dan 

penekanan pada objek karya tertentu di dalam galeri seni baik 

lukisan. Ada empat macam pencahayaan buatan:  

 Pencahayaan langsung, menciptakan bayangan dan refleksi 

yang jelas. Digunakan pada objek pamer 2 dimensi yang 

membutuhkan pemfokusan khusus.  

 Pencahayaan langsung oleh beberapa titik lampu, agar 

menimbulkan bayangan yang lembut.  

 Pencahayaan tidak langsung lampu reflektor pada plafon 

untuk menghasilkan bayangan yang lemah. Berperan 

sebagai sirkulasi pada ruangan.  

 Pencahayaan tidak langsung oleh titik lampu dengan 

menggunakan perantara plafon yang berfungsi sebagi bahan 

pemfokus cahaya. Sistem ini hampir tidak menghasilkan efek 

bayangan. Biaya pemasangan lebih mahal karena banyaknya 

lampu yang dipasang. 

Tekstur dan bentuk tertentu dari suatu objek dapat ditonjolkan 

dengan memainkan suatu kuat terang cahaya, sementara 

pandangan seseorang terhadap karya seni dapat terganggu 

dengan adanya siluet. Silau dapat disebabkan oleh berbagai 

macam hal, namun penyebab kesilauan juga dapat diatasi 

dengan berbagai cara. 
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Teknik Pencahayaan Buatan :  

1. Downlight  

Mengarahkan lampu untuk menyinari benda yang ada diarea 

bawah, dengan penyebaran cahaya yang cenderung rata 

2. Uplight   

Sinar lampu disorotkan pada area atas suatu benda atau 

ruangan, sehingga memberikan kesan dramatis dan megah 

terkait cahaya yang ditimbulkan.  

3. Frontlight  

Difungsikan agar suatu objek menjadi lebih menonjol 

dibandingkan dengan objek lain disekitarnya.  

4. Backlight  

Penyinaran dari arah belakang suatu objek / karya, sehingga 

menghasilkan cahaya pada area pinggir yang membuat 

bentuk dari objek tertentu menjadi lebih jelas dan nyaman 

untuk dinikmati. 

5. Sidelight  

Penekanan terhadap elemen interior dengan pemberian sinar 

cahaya dari arah samping.  
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Tujuan pemanfaatan pencahayaan buatan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menampilkan tekstur dan warna sebagai detail lebih pada 

suatu objek, sekaligus memberi penekanan yang merata 

pada objek.  

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keputusan  

desain pencahayaan buatan bagi Galeri seni adalah:  

- Adanya penerangan yang tidak seragam karena sebaran 

yang terlalu jauh sehingga perlu diperhatikan jarak antar titik 

lampu dan ketinggian titik lampu. Agar terhindar dari 

pengaruh negatif dari sistem pencahayaan secara buatan, 

Gambar.5. 5 Lampu Downlight 
Sumber: http://rumahmi.com/kreasi-gambar-model-plafon-gypsum-lampu-downlight-

unik-inspiratif/ 03.09.17 

Gambar.5. 6 Lampu Uplight 

Sumber: http://idea.grid.id/Inspirasi/Interior/Lampu-Sorot-Untuk-
Menerangi-Ruang-Keluarga/ 03.09.17 

http://idea.grid.id/Inspirasi/Interior/Lampu-Sorot-Untuk-Menerangi-Ruang-Keluarga/
http://idea.grid.id/Inspirasi/Interior/Lampu-Sorot-Untuk-Menerangi-Ruang-Keluarga/
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seperti : timbulnya silau, timbulnya bayangan, timbulnya 

pantulan yang.  

Objek yang dipamerkan juga harus disesuaikan terhadap 

pencahyaan yang dipilih, dimana bentuk objek yang dipamerkan 

merupakan objek lukisan.  

- Lukisan dengan cat minyak dengan penerimaan cahaya 

maksimal 200 lux.  

- Lukisan dengan tinta dan penggunaan cat air, dengan 

penerimaan cahaya maksimal sebesar 50 lux  

 

b. Sirkulasi 

Pada ruang pamer, sistem sirkulasi merupakan bagian 

penting agar tercapainya tingkat kenyamanan dalam menikmati 

objek karya seni. Sirkulasi dalam arsitektur diterjemahkan 

sebagai tali pergerakan yang terlihat.  

Pada Perencanaan Galeri seni lukis, sirkulasi merupakan 

hubungan antar ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang 

dalam atau luar secara bersamaan, sehingga menghasilkan 

hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar ruang 

pamer satu dengan yang lainnya.  

 Jalur Sirkulasi :  

Alur yang menghasilkan rangkaian ruang-ruang yang 

terhubung sehingga pelaku mampu menentukan arah yang 

menjadi tujuan ataupun suatu tempat.  
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 Hubungan Ruang :  

Hubungan antar ruang-ruang yang membentuk serangkaian 

pola yang saling terkait dalam suatu bangunan sehingga 

fungsi dan jarak menjadi tingkat privasi tuntutan yang harus 

dipenuhi  

Sirkulasi pengunjung dari satu ruang ke ruang yang lain untuk 

menikmati benda-benda yang dipamerkan. Pembentukan ruang-ruang 

sehingga memberikan keselarasan serta menjadi salah satu tujuan 

wisata pusat kebudayaan yang nyaman. Dalam menata suatu ruang, 

sistem ruang yang digunakan antara lain,  

 Nave to room 

Ruang pusat utama terhadap ruang lain menghasilkan sirkulasi, 

ruang pusat umumnya sebagai pengikat terhadap ruang lain dan 

berperan sebagai pusat orientasi dalam suatu. 

 Room to room 

Sirkulasi yang urut dan tercipta secara sinambung antara 1 ruang 

ke ruang lain. 

 Coridor to room 

Penetapan sirkulasi dari area koridor yang terhubung dengan ruang 

pamer, sistem sirkulasi ini menghasilkan pencapaian melalui 

koridor terhadap setiap ruang dengan mudah. 
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Kesimpulan terhadap jalur sirkulasi dalam dan luar, sebagai berikut: 

 Sirkulasi Dalam 

Untuk memperoleh pengalaman dan kesan ruang yang berbeda, 

akses terhadap keluar masuk pada ruang pamer harus dibedakan. 

Agar nantinya terdapat ciri khas tersendiri tiap ruang yang mampu 

memberikan kesan mendalam yang diingat oleh pengunjung.  

 

 Sirkulasi Luar 

Memisahkan jalur sirkulasi antara pengendara dengan pejalan kaki, 

yang diwujudkan dengan beda tinggi jalur, barrier pembatas 

maupun pola yang dipisahkan sesuai dengan kepentingan masing-

masing yang diarahkan ke tempat yang tersedia  

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan permasalahan  yang diangkat  dari teori  yang 

dibahas sebelumnya yaitu  Penataan Pencahayaan Pada Ruang 

Pameran Koleksi. Maka implementasi dari penerapan desain , antara 

lain: 

 Adanya kombinasi cahaya alami dan buatan untuk memberikan 

kesan permainan ruang dan pikiran yang juga ditinjau 

berdasarkan fungsi ruang tersebut. 

 Pemilihan lampu yang sesuai pada area tiap pameran. 

 Penonjolan dimensi ruang dari suatu bangunan dengan 

penggunaan lampu uplight dan sidelight pada area eksterior. 
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 Pada ruang lain selain area pamer, menggunakan lampu 

downlight  

 Kenyamanan visual pada pengunjung diberikan dengan 

menghadirkan jarak pandang yang sesuai dengan tiap lukisan. 

 Memberikan ornamen pada dinding sebagai upaya 

mengekspresikan suatu talenta tangan secara lebih berani.  

 Bentuk ruang diciptakan dengan lentur dan tidak kaku untuk 

memberi alur dan kesan psikologis pada karya seni bagi para 

pengunjung yang datang, yang diatur melalui tema dan proporsi 

karya yang dipamerkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


