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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN KOMPLEK PAGELARAN SENI TARI TRADISIONAL 

JAWA DI KOTA PATI 

 

6.1 Pendekatan Kontekstual  

Lokasi tapak berada di kawasan Komplek Jayakusuma yang menjadi ikon 

dari komplek tersebut merupakan Bupati pertama dari Kota Pati. Beberapa 

bangunan yang berada di dekat tapak yaitu Stadion Jayakusuma, Hotel 

Jayakusuma, serta pendapa yang digunakan saat ada acara adat di Kota Pati.   

Hal tersebut merupakan harus dapat diekspresikan dengan baik serta tidak 

melupakan tokoh dari Jayakusuma itu sendiri, dimana lingkungan tapak akan 

menjadikan citra yang muncul melalui proses budaya di lingkungan tersebut.  

Maka dari itu, penerjemahan desain berdasarkan komponen-

komponen khas sebagai background setting itu menggunakan pendekatan 

kontekstual. Kontekstual bersifat rumit dan tidak seragam solusinya. 

Hubungan intern maupun ekstern membutuhkan proses perancangan yang 

dinamis dengan memperhatikan kriteria dan parameter perkotaan yang ada  

secara tepat (Zahnd, 2008). Dalam arsitektur kontekstual memiliki beberapa ciri-

ciri, yaitu: 

a. Adanya pengulangan motif dari desain bangunan sekitar 

b. Pendekatan baik dari bentuk, pola atau irama, ornament, dan lain - lain 

terhadap bangunan sekitar lingkungan, hal ini untuk menjaga karakter 

suatu tempat 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan yang ada   
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6.1.1 Macam Arsitektur Kontekstual 

1. Contras (kontras / berbeda)  

Kontras dapat menciptakan lingkungan urban yang hidup dan menarik, 

namun dalam pengaplikasiannya diperlukan kehati – hatian hal ini  agar tidak 

menimbulkan kekacaun. Hal ini sesuai dengan pendapat Brent C. Brolin, 

bahwasannya kontras bangunan modern dan kuno bisa merupakan sebuah 

harmosi, namun ia mengatakan bila terlalau banyak akan mengakibatkan ”shock 

effect” yang timbul sebagai akibat kontras. Maka efektifitas yang dikehendaki akan 

menurun sehingga yang muncul adalah chaos. 

2. Harmony (harmoni / selaras)  

Ada kalanya suatu lingkungan menuntut keserasian / keselarasan, hal 

tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan lingkungan yang 

sudah ada. Bangunan baru lebih menghargai dan memperhatikan konteks / 

lingkungan dimana bangunan itu berada. Sehingga kehadiran satu atau 

sekelompok banguanan baru lebih menunjang daripada menyaingi karakter 

bangunan yang sudah ada walupun terlihat dominan (secara Kuantitatif). 
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6.1.2 Kemungkinan Penerapan Desain 

1. Image of space 

Untuk mencapai Image of space yang melambangkan kelokalan setempat 

Image of space diwujudkan dengan mengambil filosofi dari rumah jawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 1 Rumah Bangsawan Jawa 

Sumber Wacana Nusantara 

 

Pembagian rumah jawa memiliki arti dan fungsi masing-masing, yaitu : 

1. Pendapa : pendapa digunakan untuk menerima tamu untuk tamu 

yang sifatnya umum atau kurang memiliki hubungan kekerabatan.  

2. Pringgitan : ringgitan adalah ruang transisi antara pendopo dan 

ndalem. Berfungsi sebagi ruang untuk menerima tamu, dan bersantai di 

sore hari. Pada jaman dahulu biasanya digunakan sebagai tempat 

pertunjukan wayang kulit. Kata wayang juga biasa disebut ringgit. Misalnya 

wayang orang, sering disebut sebagai ringgit tiyang. Dari kata ringgit inilah 

nama pringgitan muncul. 

3. Dalem  : merupakan ruang pribadi pemilik rumah. Di dalam ruang 

inilah tempat kumpul keluarga dan tempat istirahat dan tidur penghuni 

rumah. 
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4. Gandhok : adalah bangunan memanjang yang berada di kiri dan 

kanan dalem. Berfungsi sebagai tempat tinggal kerabat, atau tempat tidur 

tamu yang kebetulan menginap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 2 Penerapan Konsep Rumah Jawa 

Sumber Analisa Pribadi 

Kriteria 

Desain 
Penerapan Desain 

Image of 

space 

1. Pendopo : digunakan untuk fasilitas public dan semi 

privat, seperti lobby, kantin, ruang latihan indoor,dll 

2. Pringgitan : diterapkan untuk konsep teater outdoor 

3. Dalem : sebagai teater indoor 

4. Gandok : diterapkan sebagai office, yang tempatnya 

dalam filosofi rumah jawa termasuk privat. 
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Source of 

enviromental 

knowledge 

Dengan potensi angina cukup, maka pada arah jalur angin 

diberi bukaan yang cukup agar angina dapat masuk dalam 

bangunan. Mengingat di tapak kekerangan penghijauan 

peneduh dan perdu maka akan ditambahkan vegetasi.  

Building image 

Aspek citra dari bangunan dengan gerbang masuk bentuk 

gunungan wayang, dengan atap monumental bentuk keris. 

Dengan perpaduan material modern dan material tradisional 

seperti kayu, serta pemaksimalan lahan hijau dengan 

greenroof pada bangunan, akan menjadi sesuatu yang baru di 

Kota Pati.  

Idealized 

concept of 

place 

Penerapan desain pasif pada bangunan antara lain evaporasi 

melalui kolam pada lanskap dan rongga pada susunan dinding 

bata ringan, kemiringan atap yang memusatkan air hujan 

untuk digunakan kembali, open plan pada lantai dasar 

bangunan, peredam kebisingan melalui elemen vegetasi di 

tapak dan fasad bangunan dan memaksimalkan elemen hijau 

berupa konsep green replacement. 

Technology 

Bangunan berbentuk panggung dengan lantai dasar sebagai 

parkir. Bamboo sebagai bahan bahan komposit kolom 

bangunan, kayu jati pada elemen estetika kolom, dinding 

ruster sebagai dinding bernafas, batu alam andesit pada 

signage bangunan dan daun menjalar ivy ( Hedera Helix) 

sebagai material organik fasad bangunan. 

 

 

 


