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5.1. 

BABV 

KAJIAN TEORI 

Kajian Teori Penekanan Desain 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Penekanan desain dalam produk perancangan Padepokan Seni 

Tari Didik Nini Thowok adalah Konsep Arsitektur jawa kontemporer. 

Arsitektur jawa kontemporer hadir tentunya tidak lepas dari pengertian 

Arsitektur tradisional jawa. 

Arsitektur tradisional jawa memiliki arti yang mendalam, yang 

didalamnnya terdapat filosofi keseimbangan. Filosofi keseimbangan 

tersebut ditampilkan dalam produk arsitektur yang berupa bangunan yang 

simetris baik dari modul sistem struktur, sistem tata ruang di area samping 

kanan dan kiri, selain itu direfleksikan ke dalam tata ruang yang terkait 

dengan elemen-elemen alam yang seringkali dijadikan patokan. Ragam 

hias yang dipakai dalam langgam arsitektur jawa juga mengandung 

makna filosofis. Makna filosofis diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan, 

binatang dan ornamentasi ukir lain yang merupakan akulturasi dan budaya 

luar6 Keanekaragaman ornamen pada bangunan jawa, secara tidak 

Jangsung membentuk citra yang khas dibanding dengan bangunan Jain 

sekitarnya. 

6 Ronald,Arya. 1990. Ciri-ciri Budaya Oi Balik Tabir Keagungan Rumah Jawa. Universitas Admajaya 

Yogyakarta. 
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Gambar: .. 
Contoh bentuk: rumah tradisional jawa yang memperlihatkan unsur keseimbangan. 

Sumber: RM. Ismunansar. 2003. Joglo Asritektur Rumah Tradisional Jawa. 

Pada padepokan seni tari ini ingin memaduakan antara bentuk 

arsitektur jawa dan arsitektur modern atau ke masa kinian. Dari 

penggabungan kedua unsur tersebut hadirlah istilah Arsitektur jawa 

kontemporer. 

8eberapa pengertian mengenai Arsitektur Kontemporer adalah 

sebagai berikut : 

.:. Arsjtektur adaJah senj bangunan sedangkan Kontemporer adaJah kjni, 

kekinian atau dewasa ini. .( Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI)). Jadi dapat disimpuJkan bahwa Arsitektur Kontemporer adaJah 

seni bangunan yang sedang berkembang pad a saat sekarang/masa 

kini 

*!+ Menurut Konnemann daJam bukunya yang be~udul "World of 

Contemporary Architecture XX", Arsitektur Kontemporer adalah suatu 

gaya Arsitektur yang bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu 

kualitas tertentu terutama dari segi kemajuan teknologi dan juga 

kebebasan dalam mengekspresikan suatu gaya Arsitektur, berusaha 
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menciptakan suatu keadaan yang nyata-terpisah dari suatu komunitas 

yang tidak seragam . 

• :. Menurut Sumalyo dalam bukunya I Arsitektur Modern Akhir Abad XIX 

dan Abad XX', Arsitektur Kontemporer adalah bentuk-bentuk aliran 

Arsitektur yang tidak dapat dikelompokkan dalam suatu aliran 

Arsitektur atau sebatiknya berbagai Arsitektur tercakup di dalamnya. 

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur 

Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur yang muncul pada 

akhir abad XX yang mencirikan kebebasan berekspresi dan keinginan 

untuk menampilkan sesuatu yang berbeda dari komunitas di sekitarnya 

yang merupakan sebuah aliran baru atau penggabungan dari beberapa 

atiran Arsitektur. 

Ciri - Ciri Arsitektur Kontemporer7 

Arsitektur Kontemporer mempunyai ciri khas "kemajuan, 

modernitas, dan monumentalitas" yang sebagian besar menggunakan 

langgam "International Style". Desainnya didasari oleh prinsip 

fungsional, kenyamanan, efisiensi, dan kesederhanaan.Serta arsitek 

harus memperhatikan kebutuhan fungsional suatu bangunan dan factor 

iklim tropis seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, dan radiasi 

matahari. Desainnya terekspresikan dalam solusi arsitektur seperti 

ventilasi silang, teritisan atap lebar, dan selasar-selasar.Menurut 

Konneman, ciri-ciri Arsitektur Kontemporer,adalah : 

o Ekspresi bangunan bersifat subjektif. 

7 www.google.coJd.arsitektur Kontemporer. 4 maret 2011. 
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o Kontras dengan lingkungan sekitar. 

o Bentuk simple namun berkesan kuat. 

------------=rT~erdapat_____pwa-3-faktor-penentu dalam bangunan Arsitektur 

kontemporer,antara lain : 

D Faktor Bahan: 

Menggunakan bahan-bahan yang barn berkembang dan terkesan 

artificial (buatan atau hasil pabrikasi). 

D Faktor Warna : 

Dominasi satu warna,menggunakan warna-warna 

monokromatik,mencolok dari lingkungan sekitar. 

D Faktor Bentuk: 

Bermain dengan bentuk geometris,bentuk simple, tegas dan 

dinamis,cenderung mencolok dari lingkungan sekitar, personal dan 

ekspresi yang subjektif,cenderung tidak menggunakan ornamen dan 

mengeksploitasi teknologi,teori elementer (ukuran kolom, balok, 

dinding, perbandingan panjang dan lebar, dan lain-lain) tidak 

diperhitungkan lagi. 

Dari uraian yang sudah ada bahwa arsitektur jawa 

kontemporer merupakan penggabuangan antara tradisional jawa dan 

modern yang dituangkan dalam sebuah karya seni arsitektur berupa 

Padepokan seni tari Didik Nini Thowok. 
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5.1.2 Studi Preseden 

Padepokan 8agong K 

Padepokan Bagong K merupakan padepokan yang dapat dikatakan 

penggabungan dari dua konsep arsitektur tradisional jawa dan 

Kontemporer.Oi padepokan ini terdapat sebuah studio yang 

dibangun dengan bentuk menyerupai pendapa .. Ruang pertunjukan 

utama juga berbentuk menyerupai pendapa (a pavilion style space), 

serta perlengkapan tata lampu (lighting system). Fasilitas lain yang 

menunjang keberadaan dan fungsi yang dijalankan sebagai rumah 

budaya, adalah asrama yang sudah tidak digunakan dan beberapa 

ruangan untuk memberikan akomodasi kepada seniman, partisipan 

program ataupun tamu yang berkunjung. 

Padepokan ini sangat menyatu dengan alam dan lingkungan sekitar. 

Bahkan ada jalur sirkulasi umum melewati bangunan ini. Hal ini tidak 

mengganggu aktifitas bangunan ini justru telah memberi arti pada 

Iingkungan dan masyarakat sekitar. Bangunan ini memiliki unsur 

bangunan tradisional jawa yang dipadukan dengan unsur modern. 

Gambar.pendopo, tempat karawitan,asrama 
Sumber : Dok. Pribadi 4 Februari 2011. 

Pada studi preseden di padepokan Bagong K pada awalnya 

menggunakan citra arsitektural jawa namun karena perkembangan waktu 
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mengalami perubahan, yaitu menyatukan antara arsitektur modern dan 

tradisional jawa. Tercermin dari bangunan yang ada di padepokan 

8agong K. 

Gambar II.. Galeri ,serba guna, dan kantor 
Sumber: Dok. Pribadi 4 Februari 2011. 

Pada ruangan ini terlihat akan adanya arsitektur kontemporer sebagai 

penekanan desain. Material yang digunakan cenderung menggunakan 

material yang lebih maju. 

Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan Desain 

Penerapan teori tentang penekanan desain pad a bangunan 

tradisional jawa kontemporerditerapkan dari segi 

• Pelestarian bentuk tradisional jawa yang diterapkan 

• Menggunaan material yang lebih modern. 

• Ornamen tidak terlalu mendominasi pada penekanan 

arsitektur jawa kontemporer 

5.2.1 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

a. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 
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Permasalahan dominan pad a perancangan Padepokan Seni Tari 

Didik Nini Thowok yaitu kenyamanan penari dalam ruang latihan 

ditinjau dari aspek penghawaan alami. 

Penghawaan menjadi faktor yang memerlukan perhatian khusus 

dalam setiap perancangan ruang terutama yang dihuni oleh banyak orang. 

Aspek subjektivitas dalam penilaian kualitas ruang oleh masing-masing 

pengguna menyebabkan kesulitan dalam menentukan pilihan yang paling 

sesuai dari sistem tata udara. Persyaratan utama yang menjadi 

pertimbangan perancangan bangunan dari sisi ekologis adalah eksplorasi 

sumber alam. Permasalahan tentang penghawaan berkaitan dengan tiga 

aspek penting antara lain : 8 

Suhu Udara yang terdiri dari aspek pendukung antara lain : 

6 Suhu Udara Biasa (Air Temperature) 

o Suhu radiasi rata-rata (Mean Radiant Temperature / MRT) 

yang merupakan radiasi rata-rata dari permukaan

permukaan bidang yang mengelilingi seseorang. MRT 

menjadi sangat berpotensi menyebabkan naiknya nilai suhu 

tubuh seseorang. Kenyamanan termal tidak akan tercipta 

bila beda suhu tubuh dan suhu ruang lebih dari 5°C. dalam 

mencapai tingkat suhu yang disyaratkan untuk mencapai 

kenyamanan, maka pengkondisian udara dalam ruang 

mutlak dilakukan. Akibatnya, banyak ruang-ruang fungsional 

terisi oleh sistem Artificial Conditioning. Penggunaan sistem 

penghawaan buatan tersebut sangat bertentangan dengan 

8 Frick, Heinz, Antonius Ardiyanto, AMS Darmawan. IImu Fisika Bangunan. Yogyakarta : Kanisius. halaman 47 
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syarat bangunan yang ekologis jika dalam pemakaiannya 

memekan waktu yang cukup lama. Penggunaan 

penghawaan buatan berpengaruh langsung pada kerusakan 

lubang ozon sebagai produsen oksigen bersih, dan naiknya 

pengeluaran biaya untuk mengakomodir kine~a bangunan 

terhadap sumber energi. 

,/ Kelembaban Udara 

kelembaban udara berkaitan dengan tingkat kandungan uap 

air di udara. Kelembaban yang te~adi dalam ruang dipengaruhi 

oleh beberapa komponen antara lain : kelembaban bahan 

pengisi/material bangunan, jumlah bukaan yang tersedia dalam 

ruang, dan jumlah pelaku yang menggunakan ruang Dalam kasus 

kelembaban udara dalam ruang latihan seni tari, muncul beberapa 

komponen lain yang menjadi pertimbangan dalam menjaga 

kelembaban ruang agar berada dalam batas kenyamanan 

,/ Pergerakan Udara 

Pergerakan udara menjadi faktor yang dominan dalam 

menjaga kualitas tata udara yang berkaitan dengan Polutan, Iklim 

dalam ruang,dan jumlah pelaku yang menghuni. Pergerakan udara 

dapat dibentuk oleh penerapan sistem bukaan baik yang didapat 

dari jendela, pintu maupun altematif teknik perputaran udara 

melalui lubang di antara dinding dan ambang bawah struktur atap 

(stack effect) serta ventilasi silang. 
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Studi Pre$eden 

Berdasarkan studi preseden yang dapat diterapakan pada padepokan 

terkait dengan kenyamanan $uhu dalam ruang adalah bukaan-bukaan 

yang ada pada banguan padepokan bagong k dimana penghawaan yang 

digunakan sebagian besar menggunakan penghawaan alami. Sebagai 

oontoh ruang studio. 

Gambar 5.4 Ruang Studio 
Sumber: DQk. Pribadi 4 Februari 2011. 

b. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Sistem bukaan yang akan diterapkan meliputi beberapa alternatif 

rekomendasi yaitu : 

i. Sistem ventilasi pada area yang berdekatan dengan ambang 

atas dinding dimana diasumsikan kecepatan pergerakan udara 

terbesar terjadi pada posisi ini. 

ii. Sistem ventilasi yang menerus dengan bukaan jendela. Adapun 

pola ventilasi ini adalah jalousie. Penggunaan sistem bukaan 

akan jauh lebih efektif jika diterapkan pada kedua sisi dinding 

yang berhadapan. 
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iii. Pembuatan ruang sela antara dua sistem struktur atap yang 

berlainan kemiringan, Prinsip bukaan yang diterapkan sama 

dengan sistem penyediaan ventilasi pad a ambang atas dinding 

dan balok plafon. 

~--...... 
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Gambar 5.5 sirkulasi udara silang 
Sumber: abiezm.bloasDot.com 

Gambar 5.6 Sirkulasi udara 2 
Sumber: www.membangunbersama.com 

Beberapa alternatif di atas mampu menjadi solusi bagi perbaikan 

kualitas ruang, terutama pad a ruang latihan. Meskipun beberapa alternatif 

di atas perlu dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti fan (kipas) 

yang bertujuan dalam mempercepat laju perputaran udara. 
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