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BABI 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang Proyek 

1. 1. 1. Pendekatan perancangan 

Perancangan kelenteng ini merupakan sebuah perancangan bangunan 

baru. Untuk pendekatan perancangannya, meliputi beberapa unsur 

yaitu, 

a. Arsitektur Tionghoa 

Dalam seni Arsitektur Tionghoa, ada beberapa hal yang menjadi 

pedoman dalam merancang bangunan - bangunan umum dengan 

Arsitektural Tionghoa. 

a. 1. Simetri 

Bangunan bangunan dengan Arsitektur Tionghoa, 

menggunakan simetri untuk menunjukkan keseimbangan. 

a. 2. Penataan /andsekap 

Dalam Arsitektur Tionghoa, peran area terbuka berupa taman 

sangatlah besar karena taman menjadi sebuah area yang 

membatasi antara area luar dengan bangunan. 

Taman dalam Arsitektur Tionghoa biasanya terletak di bagian 

utara dan memiliki orientasi ke selatan. 

a. 3. Hirarki 

Perletakan bangunan maupun penataan ruang - ruang, harus 

memperhatikan hirarki dari ruang - ruang tersebut. Dalam 
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Arsitektur Tionghoa, ruang - ruang dengan tingkat hirarki 

tinggi, terletak di bagian belakang kemudian untuk ruang 

dengan hirarki rendah diletakkan di bag ian depan. 

a, 4. Penekanan da/am sisi horisonta/ 

Arsitektur Tionghoa lebih menekankan pembangunan dalam 

sisi horisontal dibandingkan dengan sisi vertikaL Maksudnya 

adalah bangunan dibuat melebar sehingga memberikan kesan 

luas dan besaL Namun ada perkecualian dalam pembuatan 

pagoda dimana penekanannya dalam sisi vertikaL 

a, 5, Konsep kosmis 

Sistem kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno juga 

berpengaruh terhadap arsitektural bangunan Tiongkok. 

Seperti penggunaan simbolisme hewan untuk mengusir setan 

yang akan masuk ke dalam bangunan, sampai penggunaan 

ilmu feng shui dan taoisme, (resume dari 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_ architecture; 17 Januari 

2011 , jam 19: 11 ) 

b, Feng Shui (,lXl 7l<.) 

Feng shui, dari asal katanya, dapat diartikan sebagai angin (feng) 

dan air (shUl). Ilmu feng shui mengajarkan tentang keseimbangan. 

Tidak ada yang saling menguasai antara satu dengan yang lainnya, 

tidak ada satu unsur yang unggul dibandingkan unsur lainnya, 

Prinsip ini kemudian dilambangkan dengan Yin dan Yang, Yin yang 

berarti unsur negatif dan Yang yang berarti unsur positif. 
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Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat Yin dilambangkan dengan 

warna hitam, yang berarti gelap dan dingin, lalu Yang yang 

? dilambangkan dengan warna putih yang berarti terang dan hangat. 

Gambai 1. 1 : Lambang Yin dan Yang 

Sumber : dokumentasi pribadi 

Ajaran feng shui, bersumber dari kitab bangsa Tiongkok yaitu I 

Ching, yang ditulis oleh Fu-Hsi (3322SM) dan Tao Teh Ching, yang 

dikarang oleh Lao Tze (1122SM). (Victorio Hua WongSengTian, 

1999: 3) 

Kitab Tao Teh Ching ini juga mendasari pemikiran ajaran agama 

Tao. Sehingga prinsip - prinsip ajaran agama Tao yang 

mengajarkan keseimbangan dalam segala bidang kehidupan, 

selaras dengan konsep Taoisme yang terdapat dalam Yin dan 

Yang, yang kemudian dalam ilmu bangunan Tiongkok disebut 

sebagai feng shui. 

Penggunaan feng shui sebagai pendekatan perancangan kelenteng 

ini adalah sebagai perwujudan representasi ajaran agama Tao 

yang menitik beratkan pada keseimbangan alam dan man usia. 
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c. Konfusius 

Gambar 1. 2 : Konfusius 

Sumber : http://en. wikipedia. org/wikilConfucius; 17 Januari 2011 . jam 18:25 

Konfusius merupakan seorang filsuf dari Arsitektur Tionghoa yang 

mengajarkan Konfusianisme. Ajaran inilah yang kemudian 

berkembang menjadi agama Kong Hu Cu. 

Ajaran Konfusianisme juga mengajarkan tentang hubungan antar 

manusia dengan manusia di bumi, manusia di bumi dengan 

manusia di lang it, kemudian hubungan manusia dengan Sang 

Pencipta. Yang dimaksud dengan hubungan manusia di bumi 

dengan manusia di langit adalah bahwa kita harus selalu mengingat 

nenek moyang kita atau leluhur kita. 

Dalam agama Kong Hu Cu, karena Konfusius dianggap oleh 

pengikutnya memiliki peranan besar dalam ajaran - ajarannya, 

maka umat Kong Hu Cu kemudian menganggap Konfusius sebagai 

nabi. Sehingga dalam tempat - tempat ibadah umat Kong Hu Cu, 

selalu ada patung Konfusius sebagai simbolisme umat Kong Hu Cu 

dalam menyembah Nabi Kong Hu Cu atau Konfusius. 
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d. Buddhisme 

Buddhisme merupakan ajaran dalam agama Buddha. Agama 

buddha sendiri dicetuskan oleh Siddharta Gautama yang 

memperoleh pencerahan saat bermeditasi di bawah Pohon Bodhi. 

Ajaran agama buddha mulai masuk ke Tiongkok pad a tahun 399M. 

Pada saat itu ajaran agama buddha dibawa oleh seorang bhiksu 

yang bernama Fa Hsien. 

Perkembangan buddha di Tiongkok juga tidak terlepas dari 

pengaruh budaya Tiongkok. Seperti Alokitesvara yang kemudian di 

Tiongkok berganti menjadi Guan Yin atau Kwan 1m. Namun tetap 

dengan tujuan penyembahan yang sama. 

e. Ritual Keagamaan 

Dalam ritual Tridharma, ketiga aliran tetap menyembah Tuhan 

sebagai yang utama, namun tiap - tiap aliran juga menyembah 

dewa dewi, buddha, maupun nabi. Sehingga yang menjadi 

perbedaan dari ketiga aliran ini utamanya terletak pad a apa yang 

disembah serta hari raya perayaan ritual keagamaan. 

1. 1.2. Alasan dan motivasi pemilihan judul 

a. Ketertarikan 

Kelenteng merupakan salah satu bangunan tempat ibadah dengan 

detail dan arsitektur yang menarik terutama di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan desain kelenteng di Indonesia merupakan perpaduan 

arsitektur lokal dan Arsitektur Tionghoa. 

Selain itu, kelenteng juga menggunakan filosofi - filosofi dari aliran 

ajaran agama dan aturan aturan feng shui dalam 
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perancangannya sehingga membuat kelenteng menjadi suatu 

bangunan dengan kompleksitas yang tinggi. 

Alasan lain karena kelenteng Tridharma pad a masa lalu pernah 

dilarang keberadaannya namun sekarang mulai digagas kembali 

setelah orde reformasi sehingga menjadi salah satu daya tarik 

untuk merancang sebuah kelenteng. 

b. Kepentingan mendesak 

Minimnya tempat peribatan bagi umat Tridharma di Semarang. 

Kelenteng - kelenteng yang ada di Semarang, mayoritas berpusat 

di daerah Pecinan dan Kali Semarang sehingga dirasa kurang bagi 

umat Tridharma yang lokasinya jauh dari kelenteng - kelenteng 

yang sudah ada. 

Kemudian minimnya pengetahuan generasi muda pemeluk 

Tridharma akan agamanya sendiri. Hal ini dikarenakan agama ini 

sempat dilarang yang menjadikan pemeluknya banyak beralih ke 

agama lain. Sehingga dari perancangan kelenteng ini dapat 

menjadikan generasi muda pemeluk ajaran Tridharma untuk lebih 

memahami dan mendalami ajaran agamanya. 

c. Kebutuhan 

Kebutuhan umat Tridharma untuk dapat beribadah dengan aman 

dan nyaman. Kemudian kebutuhan untuk memperdalam ajaran 

agamanya. Kesemuanya ini membutuhkan sarana dan prasarana 

yang memadai sehingga diperlukan adanya perancangan kelenteng 

yang baru. 
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d. Keterkaitan 

Semarang sebagai kota majemuk dengan berbagai etnis dan 

agama sesuai sebagai lokasi untuk pembangunan kelenteng 

kemudian permasalahan jumlah kelenteng dengan jumlah umat 

pengikutnya. 

Masalah minimnya tempat ibadah kelenteng di Semarang, 

dikarenakan beberapa hal. Salah satunya, dikarenakan ajaran 

Tridharma pernah tidak diakui sebagai agama di Indonesia dan 

keseluruhan atribut yang berkaitan dengan unsur Arsitektur 

Tionghoa harus ditinggalkan sehingga menjadikan permasalahan 

eksistensi kelenteng dan juga ajaran agamanya. 

1. 1. 3. Kekhasan proyek 

Kelenteng ini merupakan kelenteng yang menggabungkan ketiga aliran 

agama dalam satu tempat peribadatan sehingga penataan dan 

perancangannya juga harus mengikuti pedoman dari ajaran ketiga 

aliran agama tersebut. 

Penyusunan ruang - ruang dalam kelenteng untuk mengakomodasi 

kebutuhan untuk ketiga aliran agama ini, menjadi sesuatu yang menarik 

karena penataan ketiganya harus seimbang dan tidak saling 

mengalahkan. 

Kemudian yang menjadi khas adalah penggunaan detail - detail ukiran 

yang didasarkan pada ketiga aliran tersebut serta penggunaan sistem 

konstruksi yang mengacu pad a sistem konstruksi Arsitektur Tionghoa. 

Dalam perancangan kelenteng ini, fokus akan diarahkan pad a 

bangunan kelenteng sebagai tempat peribadatan dan tempat bagi umat 
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Tridharma untuk mendalami ajaran agamanya serta tidak menutup 

kemungkinan sebagai tujuan wisata. 

1. 2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Terciptanya sebuah perancangan tempat peribadatan umat Tridharma yang 

dapat mengakomodasi kebutuhan umatnya dengan keseimbangan diantara tiga 

aliran agama yang tergabung dalam Tridharma. 

1. 3. Lingkup Pembahasan 

Dalam landasan program dan teori dari perancangan kelenteng ini, lingkup 

pembahasan akan difokuskan pada hal - hal berikut ini yaitu, 

1. 3. 1. Filosofi pembangunan kelenteng 

Yang dimaksud adalah hal- hal yang mengikat dan mendasari dalam 

perancangan arsitektur berdasar atas ajaran agama yang ada dalam 

kelenteng tersebut. 

1. 3. 2. Dimensi ruang 

Perhitungan dimensi ruang dapat ditentukan dari pengguna, ritual -

ritual keagamaan yang akan ada di kelenteng tersebut. 

1. 3. 3. Sistem bangunan 

Perancangan sistem bangunan berkaitan dengan struktur, pelingkup, 

utilitas, sampai dengan pemilihan material untuk perancangan 

kelenteng ini. 

1. 3. 4. Lokasi perancangan 

Lokasi perancangan berkaitan dengan pemilihan kota sampai tapak di 

mana bangunan kelenteng akan didirikan. Pemilihan lokasi untuk 

perancangan ini dilakukan dengan penentuan parameter - parameter 

yang berkaitan dengan judul proyek. 
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1. 3. 5. Penekanan dan permasalahan desain 

Berkaitan dengan pemilihan desain yang digunakan untuk perancangan 

kelenteng ini serta permasalahan - permasalahan desain yang timbul 

dari penggunaan desain tersebut. 

1. 4. Metoda Pembahasan 

1. 4. 1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data terbagi menjadi 2 yaitu, 

a. Primer 

Untuk data primer, dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu, 

a. 1. Studi banding 

Yang dimaksud dengan studi banding adalah 

membandingkan proyek kelenteng ini dengan kelenteng lain 

yang sudah ada sebelumnya. 

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mengetahui wujud 

keseluruhan dari kelenteng yang sudah ada beserta 

penataan ruang, organisasi ruang, hirarki ruang, penamaan, 

ukuran, detail- detail, ornamen, filosofi, dan sebagainya. 

Dengan melakukan studi banding ke kelenteng - kelenteng 

lain, dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya sehingga 

perancangan kelenteng ini akan menjadi lebih baik 

dibandingkan perancangan - perancangan sebelumnya. 

a.2. Studi kasus 

Untuk studi kasus, bangunan yang diambil dapat bukan 

berjenis kelenteng. Hal ini dikarenakan untuk studi kasus, 

tujuannya adalah membandingkan kebutuhan yang ada pada 
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kelenteng ini dibandingkan dengan bangunan lain yang 

memiliki fasilitas yang sama. Sehingga untuk studi kasus, 

jenis bangunan yang dipilih lebih be bas dan disesuaikan 

dengan kebutuhan fasilitas yang ada. 

Salah satu fasilitas yang dapat dilakukan studi kasus adalah 

penataan parkir. Sirkulasi parkir yang buruk akan berdampak 

pad a tidak lancarnya arus keluar masuk kendaraan dari dan 

ke dalam bangunan. Lalu untuk dapat mengetahui pol a 

sirkulasi dan penataan parkir, dilakukan studi kasus ke 

bangunan - bang un an lain yang memiliki pola penataan dan 

sirkulasi yang baik. 

a. 3. Wawancara 

Merupakan sebuah interview dengan orang - orang yang 

mengerti tentang budaya Tionghoa, kemudian menggali 

informasi tentang tata cara upacara aliran Tridharma dengan 

beberapa pengurus kelenteng. 

Tujuan dari proses wawancara ini adalah untuk mengetahui 

detail - detail budaya yang terdapat pada kelenteng, 

kemudian alur kegiatan pada saat prosesi peribadatan dan 

kegiatan lainnya yang sangat berpengaruh pada 

pembentukan dan perletakkan ruang - ruang dalam 

bangunan. 

b. Sekunder 

Data - data sekunder diperoleh dari Iiteratur - literatur yang rei evan 

untuk mendukung proses perancangan kelenteng ini. 
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Literatur - literatur yang dimaksud yaitu, 

a. 1. Uteratur tentang perancangan kelenteng yang sudah ada 

Perancangan kelenteng yang sudah ada ini dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam menggali data mengenai hal - hal 

apa saja yang berkaitan dengan kelenteng. Sehingga literatur 

ini dapat memberikan gambaran awal mengenai kelenteng 

secara keseluruhan. 

a. 2. Uteratur tentang Arsitektur Tionghoa 

Kelenteng merupakan tempat peribadatan umat Tionghoa, 

sehingga perlu diketahui tentang Arsitektur Tionghoa sebagai 

dasar perancangan bangunan kelenteng ini. Dengan 

mengetahui prinsip - prinsip Arsitektur Tionghoa dan 

penerapannya, maka prinsip itulah yang dijadikan dasar dalam 

perancangan kelenteng ini. 

a. 3. Uteratur tentang feng shui 

Maksudnya untuk mengetahui kaidah - kaidah dari feng shui 

dan metode penerapannya dalam perancangan bangunan. 

Hal ini dikarenakan feng shui merupakan ilmu geomantika 

Tiongkok yang salah satunya bersumber dari paham Taoisme 

sehingga feng shui menjadi salah satu aspek yang penting 

dalam perancangan kelenteng Tridharma. 

a. 4. Uteratur tentang ajaranTao, Kong Hu Cu, dan Buddha 

Literatur tentang ajaran - ajaran Tridharma sangat diperlukan 

dalam proses perancangan kelenteng Tridharma. Hal ini 

dikarenakan keseluruhan filosofi perancangan, tata 
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peribadatan, perletakan patung untuk sembahyang, dan 

sebagainya dalam perancangan kelenteng harus nampak. 

1. 4. 2. Metode penyusunan dan analisa 

Dalam proses penyusunan dan analisa, ada beberapa tahap yang 

dilalui yaitu , 

a. Penyaringan 

Data - data yang sudah berhasi l dikumpulkan pada tahap 

pengumpulan data kemudian disaring terlebih dahulu. Hal ini 

dikarenakan tidak semua data - data itu dapat langsung digunakan 

sebagai data pendukung perancangan. 

Jika data yang sudah didapat cukup spesifik, maka dapat langsung 

dilanjutkan ke tahap pengelompokan, namun jika sebaliknya, maka 

data tersebut harus dispesifikan terlebih dahulu. 

b. Pengelompokkan 

Dari tahap penyaringan, kemudian data dikelompok - kelompokkan 

menjadi beberapa bagian. Pengelompokkan dapat didasarkan pada 

substansi data. Pengelompokkan ini bertujuan jika ada data - data 

yang serupa, maka dapat dengan mudah dianalisa pada tahap 

selanjutnya agar dapat dipilih data yang paling relevan dengan 

proses perancangan. 

c. Analisa 

Merupakan tahap selanjutnya dari proses pengelompokkan. Pada 

tahap ini, data - data yang sudah dikelompokkan, kemudian 

dianalisa berdasarkan parameter - parameter yang telah ditentukan 

sebelumnya. Setelah seluruh data berhasil dianalisa, maka data -
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data ini sudah menjadi data yang siap untuk digunakan pada saat 

proses pemrograman. 

1. 4. 3. Metode pemrograman 

Data - data yang sudah dianalisa, kemudian dimasukkan ke dalam 

bag ian - bag ian dalam pemrograman yang membutuhkan data 

terse but. T erutama dalam membuat landasan teori serta program -

program arsitektural perancangan kelenteng ini. 

1. 4. 4. Metode perancangan arsitektur 

Konsep merupakan awal dari proses perancangan arsitektur. 

Penentuan konsep akan berpengaruh terhadap proses dan hasil akhir 

dari perancangan, karena hasil akhir perancangan merupakan 

penuangan ide yang terangkum dalam konsep. 

Dalam tahapan skematik, ide - ide dalam konsep dapat dituangkan 

secara garis besar untuk kemudian dilakukan pembuatan detail - detail 

arsitektural yang berkaitan dengan proyek perancangan. 

Terakhir untuk dapat menyampaikan hasil perancangan, metode yang 

dapat digunakan adalah presentasi. Dengan presentasi, para 

pendengar dapat mengetahui seluruh proses perancangan mulai dari 

tahap konsep, skematik, detail, sampai dengan hasil akhir. 
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1. 5. Sistematika pembahasan 

BABIPENDAHULUAN 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi tinjauan umum, tinjauan khusus, kemudian kesimpulan, batasan, serta 

anggapan dari proyek yang direncanakan 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisa pendekatan dari sisi arsitektur, sistem bangunan, dan 

terakhir dari sisi konteks lingkungan. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu dan 

persyaratan perancangan,serta program arsitektur. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori dari penekanan desain dan permasalahan dominan 

KEPUSTAKAAN 

Berisi daftar bahan bacaan dan pustaka yang digunakan untuk mendukung 

pembuatan landasan teori dan program 

LAMPIRAN 
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