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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Projek 

Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis, salah satunya etnis 

Tionghoa. Etnis Tionghoa awalnya berasal dari bangsa China yang datang ke 

Indonesia untuk berbagai tujuan, dan akhirnya menetap di Indonesia. 

Kedatangan bangsa China membawa kebudayaan China masuk ke Indonesia, 

salah satunya adalah agama atau ajaran kepercayaan. 

Masyarakat Tionghoa memiliki tiga ajaran, yaitu Budhisme, Taoisme, dan 

Konfucius. Ketiga ajaran tersebut memiliki tempat suci untuk beribadah dan 

melakukan upacara keagamaan maupun upacara adat, dan dikenal dengan 

sebutan Klenteng. Bangunan klenteng juga digunakan sebagai sarana bagi para 

masyarakat sekitar sebagai tempat bersosialisasi antar sesama. 

Bangunan Klenteng sebagai salah satu kebudayaan Tionghoa memiliki 

karakteristik yang khas, misalnya dengan penerapan ilmu feng shui pada desain 

bangunan, penerapan arsitektur China dan ornamen-ornamen yang khas. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan  

Tujuan dibuatnya Landasan Teori dan Program bagi projek 

Bangunan Klenteng di Ketapang ini adalah untuk memahami dan 

menggali lebih dalam mengenari teori-teori, permasalahan, solusi, dan 

pemograman yang dapat mendukung proses perancangan desain projek 

Bangunan Klenteng di Ketapang. 
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1.2.2. Sasaran 

Sasaran pembahasan Landasan Teori dan Program bagi projek 

Bangunan Klenteng di Ketapang ini adalah untuk mencari permasalahan 

desain yang ada, serta pemograman dan solusi permasalahan yang 

dapat diterapkan agar tercipta desain bangunan yang baik dan efektif. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Hal-hal yang akan dibahas dalam projek ini meliputi : 

- Aktivitas pelaku pengguna bangunan serta fasilitas dan sarana 

prasarana yang dibutuhkan 

- Teori-teori dan literatur tentang permasalahan yang muncul dan solusi 

serta penekanan desain yang akan digunakan 

- Pemograman dan perencanaan desain meliputi program ruang serta 

konsep struktural dan arsitektural yang akan diterapkan pada desain 

akhir projek Klenteng di Ketapang 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan dan pengolahan data pada projek ini menggunakan 

dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut 

nantinya akan digunakan dalam proses perancangan objek studi.  

Data yang didapat akan diolah dan dianalisis sehingga 

menghasilkan alternatif-alternatif rancangan dan konsep-konsep yang 

kiranya akan digunakan dalam proses mendesain. 

1) Data primer merupakan data-data yang berhubungan langsung dan 

sangat mendukung projek, meliputi : 

- Data-data mengenai perancangan bangunan klenteng 
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- Data mengenai penataan ruang dalam klenteng 

- Data sarana prasarana dan fasilitas yang diperlukan  

- Aktivitas dan kegiatan-kegiatan pada bangunan klenteng 

- Dan sebagainya. 

2) Data sekunder merupakan data-data maupun informasi yang secara 

tidak langsung berkaitan dengan objek studi tetapi dapat mendukung 

program perancangan, seperti : 

- Data dan literatur mengenai penerapan ilmu feng shui 

- Data dan literatur mengenai arsitektur tradisional China 

- Data atau literatur mengenai lokasi kawasan atau tapak yang akan 

digunakan dalam merancang, berupa peta wilayah, peta garis, dan 

peraturan pemerintah yaitu RDTR Kota Ketapang. Data ini akan 

digunakan untuk menganalisis kawasan tapak. 

- Kondisi tapak perancangan, meliputi kondisi iklim, geografis, 

ekonomi, dan masyarakat, aktivitas serta kondisi lingkungan dan 

sarana prasarana di sekitar tapak. 

- Dan sebagainya. 

 
Data-data diatas tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan 

metode-metode sebagai berikut :  

 Studi literatur, yaitu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan buku-buku atau literatur sebagai sumber bacaan 

dan referensi, yang berkaitan dengan objek studi. Selain dari buku-

buku, studi literatur juga bisa diperoleh dari brosur/plamfet, majalah, 

atau dengan memanfaatkan media teknologi internet. Data yang 

diperoleh berupa data teori, peraturan-peraturan, undang-undang, 
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dan pendapat ahli, maupun kebijakan pemerintah, dan nantinya 

akan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses merancang. 

 Studi banding, yaitu dengan melakukan pengambilan data maupun 

observasi ke bangunan atau projek sejenis yang telah ada 

sebelumnya, yaitu pada bangunan Klenteng See Hoo Kiong di 

Semarang, Klenteng Tay Kak Sie di Semarang, dan Klenteng 

Kwan Sing Bio di Tuban. Studi ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data sebagai acuan bagaimana penerapan perancangan yang 

objek pada bangunan nyata yang telah ada. Metode ini dilakukan 

dengan cara melakukan observasi pada objek studi, kemudian 

mengambil unsur-unsur perancangan yang dinilai positif yang 

kiranya dapat dimasukkan ke dalam rancangan desain projek 

bangunan. 

 
1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

Setelah data-data yang diperlukan telah dikumpulkan, maka tahap 

selanjutnya adalah menyusun dan menganalisis data. Metode yang 

digunakan untuk menyusun data yaitu metode deskriptif, dengan cara 

menguraikan data-data yang telah didapat, dilakukan analisa, membuat 

kesimpulan dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan dapat 

dijadikan sebagai ide dan konsep acuan desain. Ide/konsep tersebut 

nantinya akan digunakan dalam proses perancangan dan diterapkan 

dalam desain. 
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Diagram 1.  1. Metode Penyusunan dan Analisa 

Sumber : Penulis, 2018 

1.4.3. Metode Pemograman 

Metoda pemograman terdiri dari tahap analisis dan tahap 

pengembangan konsep. Pada tahap ini, data-data dan kesimpulan yang 

telah didapatkan sebelumnya akan dianalisis berdasarkan beberapa 

aspek, kemudian disimpulkan menjadi konsep yang akan dijadikan 

sebagai acuan dalam mendesain : 

- Permasalahan dan potensi : mencari adanya permasalahan maupun 

potensi dari data-data dan kesimpulan yang telah dibuat 

- Aktivitas dan fungsi : analisa pelaku, pola dan jenis kegiatan, studi 

kebutuhan dan besaran ruang, zonasi dan sirkulasi ruang 

- Tempat : analisa lokasi tapak, analisa tapak dan lingkungan, zonasi 

tapak 

- Arsitektural : menentukan konsep awal, filosofi bangunan, image dan 

bentuk bangunan 

- Struktural : menentukan sistem struktur, konstruksi, material, dan 

kinerja bangunan 
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1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan arsitektur merupakan proses desain dengan 

menggunakan metode trial and error, dimana dilakukan proses 

perancangan desain sebanyak mungkin, berdasarkan acuan dari data 

hasil analisis dan konsep, hingga didapatkan hasil desain akhir yang 

dinilai baik dan sesuai. 

Proses trial and error ini nantinya akan menghasilkan produk Pra-

Desain, yang kemudian akan dikembangkan dalam proses Design 

Development dan menghasilkan produk akhir DED (gambar kerja). 

 
Diagram 1.  2. Tahap Perancangan Arsitektur 

Sumber : dokumen pribadi 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan yang digunakan dalam 

menyusun laporan Landasan Teori Projek Klenteng di Ketapang ini : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang projek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROJEK 

Membahas tentang tinjauan umum mengenai Bangunan Klenteng dan 

sasaran yang akan dicapai, berisi tinjauan khusus mengenai terminologi 

projek, kegiatan pelaku, spesifikasi persyaratan desain, konteks 
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arsitektur bangunan dan lingkungan, studi banding, deskripsi konteks 

kota, serta berisi kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi analisa pendekatan arsitektur yang membahas studi aktifitas dan 

fasilitas, analisa pendekatan sistem bangunan yang membahas studi 

sistem struktur dan enclosure, utilitas, dan pemanfaatan teknologi, serta 

analisa pendekatan konteks lingkungan yang membahas analisa 

pemilihan lokasi dan tapak. 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, serta program arsitektur 

membahas program kegiatan, sistem struktur, sistem utilitas, lokasi dan 

tapak. 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Meliputi kajian teori penekanan desain yang akan diterapkan, serta 

kajian teori permasalahan dari projek Klenteng di Ketapang. 

KEPUSTAKAAN 

Berisi sumber data literatur dan sumber data internet yang digunakan 

sebagai bahan dasar dalam menyusun laporan. 

LAMPIRAN 

Berisi data-data tambahan dalam bentuk tulisan maupun gambar.  

 

 

 

 


