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BAB V 

KAJIAN TEORI 

V.1 Kajian Teori Penekanan / Tema Desain Arsitektur 

Tema desain yang di gunakan pada proyek pusat pengembangan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota semarang adalah Neo-

Vernakular. Kata “NEO” di ambil dari bahasa yunani dan di gunakan 

sebagai fonim yang berarti baru, sedangkan vernacular berasal dari 

bahasa latin yaitu vernaculus, yang berarti asli dalam negeri. Secara 

umum Neo-Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang muncul 

pada pertengahan tahun 1960an, dan berkembang pada era Post Modern 

yaitu aliran arsitektur.  

V.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain Arsitektur NEO-

Vernakular 

Arsitektur arsitektur no vernakular mempertimbangkan kaidah-

kaidah normatif, krosmologis, peran serta budaya lokal dalam kehidupan 

serta keselarasan antara bangunan, alam dan lingkungan. 

Kriteria yang mempengaruhi arsitektur neo vernacular adalah : 

1. bentuk yang menerapkan unsur budaya lokal, lingkungan 

termasuk iklim setempat di representasikan ke dalam 

bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur 

dan ornament).  

2. Selain itu elemen fisik, elemen non fisik yaitu budaya 

pola piker, kepercayaan tata letak yang mengacu pada 
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kromos dan lainya menjadi konsep dan kriteria 

peranacangan. 

3. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan 

prinsip prinsip bangunan vernacular melainkan karya 

baru. 

Ciri-ciri gaya neo vernakular menurut Charles Jencks : 

 Selalu menggunakan atap bumbungan menutupi tingkat bagian 

tembok sampai ke tanah sehingga banyak atap yang di ibaratkan 

sebagai elemen pelindung dan penyambut dari pada tembok yang 

menyimbolkan permusuhan. 

 Batu bata(elemen konstruksi lokal) 

 Bangunan di dominasi penggunaan batu bata yang merupakan 

budaya 

 Mengembalikan bentuk-brntuk tradisional yang ramah lingkungan 

dengan proporsi yang lebih vertical 

 Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern 

dengan ruang terbuka di luar bangunan 

 Warna warna yang kuat dan kontras 
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V.1.2 Studi Preseden 

V.1.2.1 BANK INDONESIA SEMARANG  

Studi preseden : 

Bangunan dari bank Indonesia ini merupakan bangunan yang 

terbilang unik , memiliki konsep neo-vernakular. Memiliki bentuk atap 

tradisional seperti bangunan atap jawa yang merupakan atap tradisional di 

Indonesia. 

  

Gambar V.1 bank Indonesia 

V.1.2.1 matraman Jakarta croppe 

Bangunan ini menerapkan neo vernacular. Kesan neo vernacular 

ini terletak di atap bangunan yang memiliki bentuk atap minang, 

sedangkan bentuk bangunanya sendiri adalah modern. Ini merupakan 

kolaborasi antara budaya minang dan bangunan modern yang menyatu 

dengan lingkungan sekitarnya dengan menerapkan neo-vernakular. 
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Gambar V.2 matraman croppe 

 

V.1.3 Kemungkinan Implemetasi Teori Penekanan Desain Arsitektur 

Neo - Vernakular 

Berdasarkan penjelasan mengenai tema desain arsitektur neo-

vernakular diatas, maka beberapa hal yang dapat diterapkan pada 

bangunan pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di 

kota Semarang ini adalah sebaagai berikut: 

1. material bangunan menggunakan material lokal dan modern 

2. mengaplikasikan pendopo ke dalam bangunan 

3. menyatukan interior dengan elemen luar bangunan 

4. mengaplikasikan bentuk atap tradidional jawa namun di kemas 

dengan jawa modern dan post modern. 
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5. Menciptakan ruang – ruang yang tanpa pembatas tetap agar 

ruang biisa digunakan untuk fungsi yang berbeda pada waktu 

yang berbeda. 

V.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian Pada Pusat 

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota  

Semarang 

Kajian teori permasalahan dominan yang di angkat dalam pusat 

pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota semarang 

adalah “ menampilkan citra bangunan neo vernakular yang kreatif 

berbasis karakteristik lokal jawa tengah ”  

Melalui panca indera kita dapat memperoleh citra suatu obyek, dan 

indera ini juga yang akan membantu manusia memperoleh rekaman objek 

dapat berupa bau,warna,bentuk,dan sebagainya. Rekaman tersebut akan 

masuk kedalam pikiran manusia berupa suatu gambaran atau kesan. 

Suatu gambaran atau kesan ini yang pada akhirnya membawa seseorang 

kepada sebuah pemahaman tentang objek sehingga dari citra merupakan 

suatu gambaran dan kesan yang di peroleh dari pemahaman sesorang. 

Di dalam arsitektur, citra mencerminkan budaya dan kareakter 

manusia yang membangunya serta menggunakanya. Kemudian citra 

tercermin, bukan hanya sekedar fasade bangunan. Tetapi bagaimana 

karakteristik budaya lokal di jawa tengah dapat tercermin pada bangunan 

ini nantinya. 



 
 

191 
 

Neo vernakular di kembangkan dan di modifikasi sehingga 

membuat citra neo vernacular yang baru, yang lebih kreatif. Penekanan 

desain ini akan mewakili kebudayaan di jawa tengah. 

Berikut beberapa kebudayaan yang ada di jawa tengah dan bias di 

implementasikan ke dalam perancangan desain 

 Rumah adat Jawa Tengah dinamakan Padepokan. 

Padepokan Jawa Tengah merupakan bangunan induk istana 

Mangkunegara di Surakarta. Rumah penduduk dan keraton 

di Jawa Tengah umumnya terdiri dari 3 ruangan. Pendopo, 

tempat menerima tamu, upacara adat dan kesenian. 

Pringgitan untuk pagelaran wayang kulit. Dalem, tempat 

singgasana raja. Bagi rumah penduduk, "dalem" berarti 

ruangan untuk tempat tinggal. 

 pakaian adat untuk pria Jawa Tengah adalah penutup 

kepala yang disebut kuluk, berbaju jas sikepan, korset dan 

keris yang terselip di pinggang. Ia juga memakai kain batik 

dengan pola dan corak yang sama dengan wanitanya. 

Sedangkan wanitanya memakai kebaya panjang dengan 

kain batik. Perhiasannya berupa subang, kalung, gelang, 

dan cincin. Sanggulnya disebut bokor mengkureb yang diisi 

dengan daun pandan wangi. 

o Tari Serimpi, sebuah tarian keraton pada masa silam dengan 

suasana lembut, agung dan menawan. 



 
 

192 
 

o Tari Bambangan Cakil, mengisahkan perjuangan Srikandi 

melawan Buto Cakil (raksasa). Sebuah pelambang 

penumpasan angkara murka. 

o Tari Enggat Enggot, diangkat dari tari tradisional Banyumas. 

Sesuai dengan ciri khas daerahnya tari ini menyuguhkan 

gerak lincah dan jenaka, selaras dengan dinamisnya irama 

musik calung yang mengiringinya. 

o Tari Kendalen, merupakan tari keprajuritan gagah dan 

berani. 

o Keris adalah senjata tradisional di daerah Jawa Tengah yang 

mendapat tempat penting dalam kehidupan masyarakatnya. 

Keris dapat menunjukkan kedudukan seorang dalam 

masyarakat. Senjata lainnya adalah pedang, tombak, dan 

perisai. 

V.2.2 Studi Preseden 

V.2.2.1 MASJID RAYA PADANG SUMATERA BARAT 

Masjid  Raya Sumatera Barat adalah masjid terbesar di Sumatera 

Barat Masjid yang berada di tempat paling stategis, persis di jantung ibu 

kota. Tepatnya, di persimpangan antara Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan 

KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. 

Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografis 

Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. 

Sehingga dibangun dengan struktur dan desain konstruksi yang kuat, anti 
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guncangan sehingga diharapkan aman dari guncangan gempa hingga 10 

skala richter. 

 

 

Gambar V.3 struktur bangunan masjid raya sumatera barat 

(sumber:visualheritage.com) 

 

Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau 

dengan ciri bangunan berbentuk gonjong, jika dilihat dari atas, masjid ini 

memiliki 4 sudut lancip yang mirip dengan desain atap rumah gadang, 

hingga ukiran Minang dan kaligrafi pada dinding bagian eksterior masjid. 

 

Gambar V.4 gambar tipologi atap masjid raya sumatera barat 

(sumber:visualheritage.com) 
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Dari kreatifitas bentuk bangunanya yaitu adanya pemakaian bentuk 

motif ukiran yaitu pemberian motif, elemen grafis, warna pada bentuk 

bangunan yang mengambil model rumah kajang padati dari padang 

sematera barat. 

 

Gambar V.5 bangunan masjid raya sumatera barat 

(sumber:visualheritage.com) 

 

V.2.3 Kemungkinan Impementasi Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan uraian teori dan studi preseden yang telah di jabarkan 

sebelumnya, maka di temukan solusi dalam permasalahan dominan 

mengenai “menampilkan citra bangunan neo vernakular yang kreatif 

berbasis karakteristik lokal jawa tengah” adalah sebagai berikut : 

Memberikan citra atau karakter khas jawa tengah, sehingga tidak 

hanya menjadi sebuah tampilan wajah saja, tetapi memiliki nilai yang 

mencirikan karakter budaya lokal jawa tengah. 
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Peletakan banguna di sesuaikan dengan fungsi, kebutuhan serta 

kondisi topografi tapak yang ada. Seperti fungsinya yaitu pusat 

pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal harus mampu 

memunculkan karakter lokalitas jawa tengah 

Dalam perancangan ini akan mengikuti arsitektur lokal jawa tengah 

dengan mengambil bentuk dasar dari rumah joglo yang kemudian di 

modifikasi dan di tambahkan dengan ornament ornament khas jawa 

tengah.  

Tidak hanya di dalam bentuk dan fasade nya saja, tatanan serta 

kaidah kaidah yang ada di rumah joglo dapat di implementasikan dan di 

terapkan di dalam desain ini nantinya. 

Selain itu, di butuhkan pemersatu untuk beberapa komplek 

bangunan agar tercipta suatu hubungan antara bangunan ruang luar dan 

maup.un tingkatan ruang luar. 

Memberikan sentuhan estetis khas jawa tengah agar memperkuat 

karakter dari jawa tengah itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 


