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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Pendekatan / Tema Desain 

 Penekanan Desain dalam Pusat Kebudayaan Jawa pesisir Utara 

di Semarang adalah Arsitektur Regionalisme. 

5.1.1.  Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

a.  Latar Belakang  

Seperti yang telah diketahui bahwa penduduk asli 

merupakan mereka yang sejak zaman prasejarah telah 

tinggal di kawasan Republik Indonesia, ciri-ciri biologis 

suatu kelompok manusia dan dengan disertai kehidupan 

turun – temurun dalam suatu lingkungan alami tertenu 

serta secara relative terpisah satu dari yang lain telah 

menumbuhkan keanekaragaman budaya dengan 

ditandai oleh berbagai unsur budaya yang khas antara 

lain bahasa, sistem sosial, dan bentuk – bentuk kesenian 

lainnya. Atas dasar inilah maka terciptalah suatu 

penekanan desain Arsitektur Regionalisme. 

b.  Arsitektur Regionalisme 

b.1   Sejarah Perkembangan  
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Pemilihan arsitektur regionalisme sebagai 

penekanan desain bangunan didasari akibat di era 

zaman yang serba modern seperti sekarang namun 

Kebudayaan Jawa Pesisir Utara tetap menjaga 

keeksistensiannya di tengah perkembangan budaya di 

dunia.  

Regionalisme awalnya bisa muncul akibat dari 

arsitektur modern yang berusaha meninggalkan masa 

lampaunya. Sehingga pada periode berikutnya mulai 

timbul usaha untuk menyambungkan antara yang lama 

dengan yang baru. Aliran tersebut adalah 

tradisionalisme, regionalism, dan post-modernisme. 

Regionalisme berkembang sekitar tahun 1960. Menurut 

Ozkan, sebagai salah satu perkembangan dari arsitektur 

modern dimana ciri kedaerahannya berkaitan erat 

dengan budaya setempat, iklim, dan teknologi pada 

saatnya. Arsitektur tradisional memiliki lingkup regional 

sedangkan arsitektur modern memiliki lingkup universal. 

Maka dari itulah yang menjadi suatu khas dari arsitektur 

regionalism yakni penyatuan antara arsitektur tradisional 

dengan arsitektur modern. 

b.2   Ciri – Ciri Regionalisme  
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Adapun ciri-ciri dari arsitektur regionalisme adalah 

sebagai berikut : 

 Menggunakan bahan bangunan local namun 

dengan teknologi modern (mengikuti 

perkembangan zaman) 

  Mengacu pada tradisi dan warisan budaya 

setempat  

 Tanggap dalam mengatasi kondisi iklim di daerah 

tersebut  

 Mencari makna dan substansi cultural dan 

bukanlah suatu gaya yang dijadikan dasar sebagai 

produk di akhirnya.  

 Lebih mementingkan suatu tempat (papanplace) 

yang bersifat konkret daripada suatu papan yang 

berbentuk abstrak  

 Lebih mengutamakan hal-hal yang berkaitan 

dengan alam daripada bentuk massa bangunan  

 Lebih mengutamakan teknik-teknik dalam 

pembangunan yang estetis daripada tampilan 

visual semata. 

b.3   Prinsip dan Desain Regionalisme  

 Dominasi 
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Ada Sesuatu hal yang menguasai keseluruhan 

komposisi dan dominasi ini dengan menggunakan 

warna, material, atau obyek-obyek pembentuk 

komposisi itu sendiri.  

 Pengulangan 

Terdapatnya pengulangan-pengulangan dalam 

komposisi desain. Pengulangan bentuk, tekstur, 

warna, dan proporsi dapat dilakukan dengan 

berbagai irama agar terhindarnya dari kata 

monoton atau kesenadaan dalam komposisi.  

 Kesinambungan dalam komposisi  

Terbentuknya suatu hubungan antar obyek yang 

saling berkaitan sehingga menghasilkan suatu 

komposisi yang menarik.  

b.4 Pendekatan arsitektur regionalism  

Pendekatan arsitektur regionalisme dapat dibagi 

menjadi 4, yakni :  

 Regionalisme sebagai sistem budaya  

Budaya yang berkembang di suatu daerah 

merupakan suatu sistem yang meliputi berbagai 

macam aspek salah satunya adalah seni arsitektur 

yang dijadikan sebagai suatu wadah dalam 
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mewujudkan dan menjaga nilai-nilai budaya yang 

sudah lama ada dalam daerah tersebut. Atas dasar 

kebiasaan para penduduk yang mendiami hunian 

mereka dalam kurun waktu yang lama menjadikan 

suatu massa bangunan dan ruang memiliki suatu 

ciri dari apa yang telah mereka ciptakan dan yang 

terpenting bagi mereka adalah dimana tempat yang 

mereka ciptakan tersebut masih dapat melayani 

kebiasaan – kebiasaan tersebut. 

 Regionalisme sebagai jiwa satu papan  

Christian Norberg-Schulz memahami papan 

(place) sebagai wuju keberadaan manusia dalam 

sebuah lingkungan yang dipahami sebagai 

ancaman (manusia menciptakan suatu papan atau 

hunian untuk berlindung) dan idealita (manusia 

melambangkan dan menuangkan ide ciptaannya 

ke dalam papan)  

 Regionalisme sebagai ungkapan identitas  

Bentuk-bentuk desain tertentu menciptakan suatu 

peran penting untuk membawa dan menampilkan 

ciri khas dari suatu daerah tersebut.  

 Regionalisme sebagai sikap kritis  
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Arsitektur regionalism masih sering dipandang 

sebagai elemen arsitektur yang tertinggal dan 

tanpa melihat perkembangan zaman yang ada. 

Kenneth Frampton merumuskan Critical 

Regionalism sebagai suatu teori mengenai suatu 

bangunan yang di satu sisi menerima peran 

potensial arsitektur modern demi membebaskan 

atsitektur dari berbagai kurungan dan keterbatasan 

tetapi menentang sepenuhnya dalam sistem 

konsumsi dan produksi modern. 

5.1.2.  Studi Preseden 

a. Kawasan Peziarahan Sendangsono , Muntilan, Jawa 

Tengah 

 Arsitek : Yusuf Bilyarta Mangunwijaya (Romo Mangun) 

  

Gambar 5.1 Kawasan Perziarahan Sendangsono 

Sumber : destiasoewoyo.wordpress.com 
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 Penataan komplek peziarahan Sendangsono yang 

menekankan aspek harmoni dengan alam ditambah 

pemanfaatan kontur alam yang cukup curam 

menghasilkan suatu bangunan yang sangat menyatu 

dengan alam. Keindahan inilah sehingga bangunan 

karya Romo Mangun ini mendapat penghargaan dari IAI 

Award di tahun 1991. 

 

 

Gambar 5.2 Penataan Perziarahan Sendangsono 

Sumber : destiasoewoyo.wordpress.com 
 

 Mangunwijaya menjelaskan karyanya dengan 

mewujudkan kawasan ziarah di Sendangsono dengan 

menafsir ulang konsep pendopo pada arsitektur jawa ke 

dalam bentuk baru dengan konsep keyakinan Katholik. 
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Disamping itu, material yang digunakan oleh arsitek 

merupakan material yang biasa digunakan pada 

bangunan-bangunan tradisional yakni kayu dan batu 

alam. Pemilihan kedua material ini untuk menyelaraskan 

bangunan dengan lingkungan sekitar agar terciptanya 

suatu kedekatan dan keakraban dengan alam. Bahan 

baku kayu dan batu juga mudah didapat di sekitar 

daerah tersebut, di samping itu masyarakat juga dapat 

merawat dan memperbaikinya tanpa harus mencari ahli 

dari luar tempat itu. Jika dilihat dari bentuk bangunan 

serta material yang digunakan, karya Mangunwijaya ini 

menggunakan pendekatan arsitektur regionalisme 

sebagai sistem budaya untuk menemukan makna yang 

dapat dirasakan oleh pengguna. Selain itu permainan 

bentuk ulang pendopo menunjukan bangunan yang baru 

dalam arti modern namun tetap mempunyai jiwa budaya 

yang melekat. Detail penyelesaikan dilakukan dengan 

cermat sehingga  mengasilkan sebuah karya tektonika 

yang luar biasa, hal ini memperlihatkan pendekatan 

yang dilakukan sebagai pendekatan kritis regionalisme. 

b. Masjid Raya Sumatra Barat 

 Arsitek : Rizal Muslimin 
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 Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi 

geografis Sumatera Barat yang tak jarang dilanda 

bencana gempa berkekuatan besar. Menurut 

rancangan, kompleks bangunan akan dilengkapi 

pelataran, taman, menara, ruang serbaguna, fasilitas 

komersial, dan bangunan pendukung untuk kegiatan 

pendidikan. Masjid Raya Sumatera Barat ini mengambil 

gaya arsitektur regionalism dengan menggabungkan 

unsure modern yang tidak identik menggunakan kubah 

pada bagian atap namun mengambil suatu bentuk atap 

pada rumah adat di Sumatera Barat. 

 

 

Gambar 5.3 Masjid Raya Sumatra Barat 

Sumber : destiasoewoyo.wordpress.com 
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 Ruang utama yang dipergunakan sebagai tempat 

salat terletak di lantai dua dengan elevasi tujuh meter 

yang dapat diakses langsung melalui ramp (teras 

terbuka yang melandai ke jalan). Dengan luas 4.430 m², 

lantai dua diperkirakan dapat menampung 5.000-6.000 

jemaah. Lantai dua ditopang oleh 631 tiang pancang 

dengan pondasi poer berdiameter 1,7 meter pada 

kedalaman 7,7 meter. Dengan kondisi topografi yang 

masih dalam keadaan rawa, kedalaman setiap pondasi 

tidak dipatok karena menyesuaikan titik jenuh tanah 

tanah. Adapun lantai tiga berupa berupa mezanin 

berbentuk leter U yang memiliki luas 1.832 m². 

5.1.3.  Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

 Mengenai penerapan teori tema desain dengan 

menekankan pada arsitektur regionalism dapat dijabarkan 

sebagai berikut :  

 Penerapan bentuk rumah nelayan “Rumah Panggung” 

sebagai citra arsitektur Jawa Pesisir Utara 

 Pemilihan bahan material pelingkup bangunan yang 

menggunakan kayu yaitu berjenis kayu ulin (kayu besi) 

dimana kayu ini sudah teruji kekuatan dan keawetannya 

jika diaplikasikan ke dalam bangunan.  
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 Perencanaan orientasi bangunan terhadap arah angin 

dan matahari sangat mempengaruhi kenyamanan 

thermal dalam bangunan.  

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Desain 

Permasalahan utama dalam proyek adalah “Menciptakan Suasana 

Alam Jawa Pesisir Utara”  

5.2.1.  Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

 Untuk menciptakan suatu komplek bangunan dengan 

suasana alam yang nyaman dan menarik maka diperlukan 

perancangan arsitektur lanskap yang baik dan tepat serta 

sesuai dengan fungsi bangunan. Lanskap adalah wajah dari 

karakter lahan yang merupakan bagian dari muka bumi 

dengan segala kehidupan dan apa saja yang terdapat di 

dalamnya baik bersifat alami maupun buatan. Sedangkan 

arsitektur lanskap adalah bidang ilmu dan seni yang 

mempelajari pengaturan ruang dan massa di alam terbuka 

dengan menggabungkan elemen-elemen lanskap alami 

maupun buatan manusia.  Dalam penerapannya, arsitektur 

lanskap berlatarbelakang pada ilmu ekologi yang 

mengutamakan keseimbangan hidup antar makhluk hidup di 

muka bumi dan sebagai suatu ilmu yang dapat 
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menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam sehingga 

keduanya dapat hidup seimbang. Arsitektur lanskap dalam 

pelaksanaannya berupa :  

 Perencanaan Lanskap (Landscape Planning)  

Perencanaan lanskap atau tahap sistematik. Pada tahap 

ini, seorang arsitek lanskap menyesuaikan keinginan 

manusia dan mengkreasikan suatu lingkungan yang baik 

untuk kehidupan manusia. Perencanaan lanskap terdiri 

dari tahap inventarisasi dan analisis mengenai faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi tata guna lahan saat 

ini dan berujung pada master plan yang sesuai dengan 

karakter lanskapnya, sehingga perencanaan lanskap 

menjadi sebuah awalan yang penting untuk membuat 

suatu lahan dengan pemanfaatan yang terkontrol dalam 

jangka panjang.  

5.1.2.  Studi Preseden 

a. Gereja Protestan Blimbingan di Bali  

 Menurut Priatmojo, gereja-gereja di Indonesia yang 

dibangun pada tahun 1900-1930 menggunakan gaya 

eklektik, sesuai dengan langgam yang sedang digemari 

di Eropa di saat yang sama. Tetapi, di daerah-daerah 

terpencil para misionaris justru berusaha mengadaptasi 
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unsur-unsur tradisional setempat, sehingga lahirlah 

bangunan-bangunan gereja yang menggunakan bentuk 

arsitektur tradisional.   

 Kode Teknik  

Material yang digunakan pada gereja Blimbingsari 

yaitu bahan-bahan dari alam sekitar agar tercipta 

keserasian hubungan manusia dengan alam. 

Material tersebut antara lain :  

- Batu bata sebagai batu buatan  

- Batu alam dari berbagai jenis  

- Batu karang yang diambil dari bukit kapur di 

perbatasan desa dengan Hutan Bali Barat  

- Batu padas yang diambil disekitar tebing 

perbatasan desa dengan desa tetangga  

- Pengadaan bahan atap yang menggunakan 

bahan-bahan yang dihasilkan di sekitarnya.  

 Kode Sintak  

Kode sintak menenai aturan dalam penyusunan 

bangunan gereja Blimbingsari sebagian diadaptasi 

dari tata cara mendirikan Pura. Gereja Blimbingsari 

mengadaptasi pola dasar bangunan pura di Bali 

dan pola Bait Allah di Yerusalem. Pola zoning pura 

memiliki kesamaan dengan Bait Allah di Yerusalem 
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dengan tiga bagian yaitu pelataran, tempat kudus, 

dan tempat maha kudus dengan menggunakan 

lebih banyak area terbuka kecuali untuk area maha 

kudus.  

 Kode Semantik  

Gereja Blimbingsari secara garis besar dibuat 

dengan pedoman arsitektur tradisional dan dimulai 

dari pemilihan tempat, tata cara pengukuran, 

penggunaan material, dan penempatan bangunan 

gereja yang diadaptasi dari bangunan peribadatan 

Pura. Ragam hias yang diterapkan tetap memakai 

pola dasar dan penempatan yang sama dengan 

ragam hias dari tradisional Bali.   

 Metafora pada Arsitektur Gereja Blimbingsari  

Bangunan ini mengadaptasi pola pelataran yang 

terdapat di Pura, seperti:  

- Jaba sisi adalah tempat peralihan dari luar 

(duniawi) ke dalam pura (area suci)  

- Jaba tengah adalah tempat persiapan dan 

pengiring upacara  

- Jeroan adalah daerah utama tempat 

pelaksanaan upacara persembahyangan.  
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 Sedangkan, pada bangunan utama (ruang ibadah) 

dipilihlah struktur wantilan. Dalam arsitektur tradisional 

Bali, wantilan merupakan perkembangan dari ruang-

ruang luas, ruangannya tanpa dinding dan dapat 

diperluas ke arah luar. Pada umumnya atap pada 

wantilan adalah bertingkat.   

 Pada jaba sisi gereja terdapat bangunan Candi 

Bentar. Namun sudah mengalami perubahan bentuk, 

terlihat dari besarnya bukaan pintu yang mencapai dua 

meter. Hal ini bertujuan agar memudahkan umat yang 

keluar masuk gereja.   

 

Gambar 5.4 Candi Pada Gereja Blimbingan 

Sumber : www.mitrausahakecil.com 
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 Setelah candi bentar terdapat area kosong yang 

diadaptasi dari bentuk dan fungsi Jabe tengah. Setelah 

area kosong tersebut lalu ada dua buah patung sebagai 

apit lawang atau penjaga pintu menuju kori agung. Pada 

gereja Blimbingsari kedua apit lawang divisualkan 

menjadi dua patung malaikat yang digambarkan dalam 

figure wanita lengkap dengan mahkota dan pakaian 

tradisional Bali.  Selanjutnya juga terdapat Kori agung. 

Kori agung pada gereja adalah batas antara jaba tengah 

dengan jeroan yang jika dibandingkan dengan kori 

agung pada pura memiliki kesamaan pada penggunaan 

material yaitu menggunakan bata merah dan padas 

alam yang tidak diolah sehingga warna aslinya tetap 

terlihat. 

 Sejajar dengan kori agung pada bagian timur 

terdapat bale kul-kul yang berfungsi sebagai tempat kul-

kul atau kentongan. Bale kul-kul di gereja sudah 

mengalami banyak perubahan antara lain :  

- Penempatannya tidak pada sudut depan 

pekarangan melainkan sejajar dengan kori agung 

yang terletak di jaba tengah.  

- Pada bagian bawah bale kul-kul berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan perlengkapan upacara. 
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- Penempatan empat patung malaikat di setiap sudut 

saka bale kul-kul adalah pengganti patung singa 

bersayap. Empat patung malaikat ini memiliki 

simbol kesetiaan dan ketaatan.  

 Lalu pada ruang umat di Gereja Blimbingsari ini 

bermakna dari Alkitab yang dipadukan dengan filosofi 

Hindu. Bentuk puncak atap yang elips dengan 12 pilar 

disejajarkan memiliki symbol dari perlindungan dan 

dukungan Tuhan dan 12 pilar adalah simbol ke 12 suku 

pilihan Tuhan. 

 

 

Gambar 5.5 Ruang Umat pada Gereja Blimbingan 

Sumber : rynari.wordpress.com 
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 Penggunaan unsur-unsur arsitektur tradisional Bali 

jika ditinjau dari bentuk dan perubahannya merupakan 

gambaran proses eklektik, yaitu untuk memilih unsur-

unsur yang baik dan menggabungkannya. Menurut 

Crollius, jika ditinjau dari teori kebudayaan, gereja yang 

berasitektur tradisional Bali merupakan suatu upaya 

inkulturasi budaya yang sampai pada tahapan pertama 

dengan diterimanya kebudayaan luar yang diolah ke 

kebudayaan setempat tanpa hilangnya kepribadian 

kebudayaan asal. Penggabungan arsitektur tradisional 

Bali dengan arsitektur gereja di Eropa adalah 

dimaksudkan sebagai penghargaan kepada budaya 

setempat dan kehadirannya dapat diresapi dan diterima 

oleh umat Kristen di Bali. Bentuk fisik bangunan gereja 

berubah dari bentuk asalnya dapat digolongkan sebagai 

perwujudan arsitektur eklektik karena pada unsur – 

unsur kedua budaya tidak seluruhnya menyatu menjadi 

bentuk baru, melainkan lebih pada memadukan, 

menempel, dan mengambil sebagian dari unsur-unsur 

budaya baik pada bentuk fisik atau maknanya. 

5.1.3.  Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

 Berdasarkan uraian teori dan studi preseden yang telah 

dijabarkan di atas, maka ditemukannya solusi dalam 
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permasalahan dominan mengenai “Menciptakan Suasana 

Kehidupan Alam Masyarakat Dayak” adalah sebagai berikut :  

 Perancangan elemen air yang emnunjang 

pengimplementasian Jawa Pesisir Utara. 

 Dibutuhkannya lahan yang cukup luas dan tentunya 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan aktivitas yang 

mencakup di dalamnya. 

 Peletakan massa bangunan disesuaikan dengan fungsi 

bangunan dan kondisi topografi pada tapak yang ada.  

 Penataan lansekap yang baik dan jelas untuk 

mendukung terciptanya suatu sirkulasi yang baik dalam 

komplek bangunan. Terlebih arah-arah menuju antar 

bangunan serta pada main entrance dan exit.  

 Penggunaan material yang diambil dari bahan-bahan 

alam sehingga menambah keselarasan hubungan 

antara bangunan dengan alam. 
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