
BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

 Tema desain yang dipilih dalam projek Balai Konservasi Tani 

Hutan di Bantaeng adalah arsitektur vernakular 

 

5.1.1. Intepretasi dan Elaborasi Teori 

 Secara garis besar sejarah perkembangan konsep arsitektur dunia 

memang hampir keseluruhannya meletakkan masalah penyikapan 

terhadap ruang sebagai pusat perhatian utama. Dan dalam 

perkembangannya saat ini, konsep ruang yang ditawarkan umumnya 

mengacu pada dinamika perubahan, baik secara ekologis, biologis, 

maupun kosmologis. Konsep simbiosis Kurokawa, pemikiran Green 

Architecture-nya Jencks dan Broadbent, dan Wastu Citra Mangunwijaya 

tersebut di atas, secara jelas dan komprehensif menyoroti masalah 

tersebut. Bersamaan dengan itu, pertimbangan untuk menyikapi latar 

belakang sosio-budaya, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

pembentukan desain. 

 Filosofi simbiosis dalam arsitektur dijabarkan Kurokawa secara 

mendetail dalam bukunya Intercultural Architecture – The Philosophy of 

Symbiosis (1991). Arsitektur simbiosis sebagai analogi biologis dan 



ekologis memadukan beragam hal kontradiktif, atau keragaman lain, 

seperti bentuk plastis dengan geometris, alam dengan teknologi, masa 

lalu dengan masa depan, dll. Seperti dikatakan Jencks (pada pembuka 

tulisan), arsitektur simbiosis merupakan konsep both-and, mix and match 

dan bersifat inklusif. Kurokawa mengadaptasi sain kontemporer (the non-

linear, fractal, dll.) pun mengambil hikmah dari pemikiran Claude Levi-

Strauss berkait dengan pernyataan bahwa tiap tempat, wilayah, budaya 

punya autonomous value dan memiliki struktur masing-masing walau 

dengan ciri yang berbeda. Dengan demikian mengakomodasi keragaman 

adalah suatu keharusan. Perlu ada jalan untuk menjembatani perbedaan 

karakter wilayah, budaya dan lainnya. Simbiosis diupayakan untuk secara 

kreatif menjaga hubungan harmonis antar tiap perbedaan, merupakan 

intercultural, hybrid architecture. 

 Apabila kita cermati, terdapat persamaan cara pandang antara 

pemikiran arsitektur kontemporer tersebut dengan tradisi arsitektur yang 

hidup di tanah air kita. Di Padang misalnya, keberadaan rumah Gadang 

secara arsitektural adalah pengejawantahan dari falsafah “alam 

terkembang menjadi guru” yang di dalamnya mencakup pengertian dan 

kesadaran masyarakat setempat terhadap keselarasan dengan alam dan 

tatanan sosio-budaya serta keyakinan agama yang dianutnya. Begitu pun 

dengan konsep Hasta Kosala Kosali pada masyarakat Bali. Di 

Yogyakarta, faham serupa bahkan telah menjadi pijakan pertama sejak 

kota ini di bangun oleh Pangeran Mangkubumi atau kemudian bergelar Sri 



Sultan Hamengkubowo I. Sebagai arsitek yang merancang dan sekaligus 

mendirikan Keraton yang menjadi cikal-bakal kota Yogyakarta, kesadaran 

dan pemahaman akan keselarasan antara ekologi dan kosmologi 

merupakan bagian terpenting dari prinsip arsitekturnya. Dan masih banyak 

lagi contoh yang bisa kita kemukakan, yang menegaskan bahwa “citra” 

arsitektur yang dimaksudkan tersebut sesungguhnya merupakan wacana 

dialektis yang secara substansial sekaligus mencoba menawarkan bentuk 

keselarasan antara kekayaan tradisi di satu sisi, dan tuntutan perubahan 

zaman di sisi yang lain. Ini adalah sebuah bentuk kesadaran untuk 

meletakkan sekaligus menyikapi arsitektur sebagai pemkiran yang matang 

dalam pembentukan ruang sesuai konteks masyarakat yang hidup di 

dalamnya, dari waktu ke waktu, pada masing-masing wilayah. 

 Menurut pandangan Heidegger, citra yang terkandung dalam 

arsitektur meliputi, di antaranya, langgam, terdiri dari perbedaan pola 

dasar atau style yang menjadi pilihan; dan tradisi, yang merupakan 

penyesuaian yang bersifat lokal dari pola dasar. 

 Sementara dalam konsep The everyday yang amat populer 

belakangan ini, yang untuk pertama kalinya dilontarkan oleh filsuf Henri 

Lefebvre dari Perancis, menawarkan sebuah bentuk pemahaman 

menyangkut hubungan antara arsitektur dan urbanisme, kesadaran akan 

ruang dan kehidupan sosial di dalamnya. 



 Pendeknya, kota sebagai ruang publik, dalam pendekatan 

arsitektur memang bukanlah sekadar penerapan dari rumus-rumus 

geometri atau sejenisnya yang meletakkan sebuah bangunan sebatas 

konstruksi tekhnis dan formal semata. Akan tetapi, ia sekaligus 

merupakan bagian dari proses dialektika serta interaksi budaya yang 

berlangsung terus-menerus dalam dinamika perubahan dan 

perkembangan zaman. Arsitektur kota sebagai muara dari perkembangan 

arsitektur secara keseluruhan pada akhirnya merupakan wujud dari hasil 

penyikapan terhadap perubahan dan perkembangan tersebut. Karena itu, 

penampilan dan wajah arsitektur kota dapat dilihat sebagai artikulasi 

sekaligus cerminan dari tingkat kesadaran dan pemahaman 

masyarakatnya di dalam memaknai dinamika perubahan, baik secara 

sosio-budaya, sosio-ekonomi, maupun sosio-politik. 

 Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia memulai 

periode pembentukan arsitektur kotanya dengan mengambil mentah-

mentah The International Style yang menjadi trend dunia pada waktu itu, 

yakni berupa bangunan tinggi. Dan bangunan tinggi pertama di Indonesia 

adalah ‘Hotel Indonesia’ di Jakarta (1959) karya arsitek Amerika Abel 

Sorensen dan Wendy Sorensen yang diresmikan pada tanggal 5 Agustus 

1962, serta ‘Wisma Nusantara’, juga di Jakarta, karya arsitek Jepang 

dengan ketinggian 30 lantai dengan menerapkan teknologi tahan gempa. 

Kedua bangunan ini merupakan titik awal dari perkembangan arsitektur 

kota di Indonesia, dan sangat berbeda jauh dengan bangunan-bangunan 



bergaya kolonial yang ada sebelumnya, baik di Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan sebagainya. Hingga puncak 

perkembangannya terjadi pada pertengahan era kekuasaan Suharto. 

Gedung-gedung tinggi tumbuh seperti jamur di musim hujan. 

 Tentang “The International Style” tersebut, ia adalah perwujudan 

dari aliran arsitektur Modern dengan ideologi “Form, Follow, Function”-

nya. Trend arsitektur ini telah menjadi rezim arsitektur sampai awal tahun 

1980-an, terutama di Amerika Serikat dan secara latah diikuti negara-

negara berkembang lainnya. Gaya seperti ini tidak terlalu mendapat 

tempat di kota-kota Eropa yang umumnya adalah kota-kota tua yang 

memiliki sejarah yang panjang mengenai seni dan gaya dalam arsitektur, 

serta masyarakatnya sangat apresiatif dan memiliki pemahaman 

mengenai sejarah kotanya. Sehingga tidak mudah untuk menghancurkan 

sebuah bangunan dan diganti dengan bangunan baru yang lebih tinggi. 

 Dari kenyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa bentuk arsitektur 

kota yang dijadikan model sekaligus kiblat pembangunan di Indonesia, 

sejak awal tampaknya bersandar sepenuhnya pada citra kota-kota besar 

Amerika, yang di dalamnya mengandung makna kemajuan. Kemajuan 

yang sepenuhnya bertumpu pada citra kemajuan ekonomi dan tekhnologi, 

yang secara artifisial ditandai dengan berdirinya gedung-gedung tinggi 

menjulang. Akibatnya, arus perkembangan arsitektur kota cenderung 

mengarah hanya pada satu muara, yakni membangun “pasar”, dan 



mengambil bentuknya yang paling nyata berupa menjamurnya arsitektur 

bergaya ruko, mall, dan sejenisnya, yang keseluruhannya tampil dalam 

bentuk dan rupa yang seragam, dari satu kota ke kota lainnya. 

Keseragaman yang dihasilkan dari kolaborasi antara kapitalisme dan 

birokrasi, yang menggantungkan perencanaan dan desain pada 

kekuasaan, teknologi, dan terutama pada kekuatan ekonomi dengan 

meningkatnya pasar yang tidak beraturan. 

 Sampai di sini, maka apa yang menjadi kerisauan seorang 

Mangunwija untuk membangun citra arsitektur secara kontekstual kiranya 

menemukan pangkal sebab-musababnya. Sebentuk kerisauan yang 

mencoba mengoreksi arah perkembangan arsitektur sebagai media untuk 

membangun citra “kemajuan” bangsa dalam prespektif budaya yang 

bersifat dialektis dan menyeluruh. Citra yang mencakup pilihan estetika, di 

mana arsitektur sebagai ungkapan bentuk memiliki persenyawaan dengan 

visualisasi, keindahan, ekspresi, dan makna. Dan bagi Indonesia yang 

kaya akan khasanah tradisi arsitekturnya, maka sesungguhnya ia 

sekaligus merupakan usaha dan ajakan untuk menyikapi ruang dengan 

pendekatan estetika yang merangkul masa lalu dan masa kini dalam 

dinamika perkembangan dan kemajuan zaman, dalam sebuah harmoni 

keberagaman. 

Arsitektur Naungan 



 Sejak era modern, arsitektur Barat menunjukkan pengaruh yang 

begitu kuat terhadap perkembangan arsitektur di belahan dunia yang lain. 

Bahkan, sampai saat ini, sepertinya arsitektur yang ke-Barat-baratan 

masih menjadi kiblat dalam pendidikan arsitektur di berbagai negara, tak 

terkecuali Indonesia. Padahal, belum tentu arsitektur negara Barat 

tersebut sesuai atau cocok ditempatkan di negara ini. 

 Secara geografis, sebenarnya Indonesia memiliki bentang yang 

kurang lebih sama dengan Amerika ataupun benua Eropa. Namun, tidak 

berarti kondisinya serta-merta sama. Tidak seperti Amerika atau Eropa 

yang merupakan negara daratan, Indonesia merupakan sebuah negara 

kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh lautan. Lautan inilah yang 

menjadi pemisah sekaligus penyatu pulau satu dengan yang lain yang 

lain, termasuk secara arsitektural. Dikatakan penyatu karena wilayah 

lautan inilah yang melingkupi pulau-pulau tersebut dan 

mempersatukannya dalam satu wilayah yang dari sanalah dapat muncul 

istilah Arsitektur Nusantara. Dikatakan pemisah karena lautan pulalah 

yang menciptakan batas antarpulau sehingga kemudian muncul 

karakteristik arsitektur yang cenderung berbeda antara pulau atau daerah 

satu dengan yang lainnya. 

 Kondisi kepulauan ini –selain kondisi iklim- juga yang akhirnya 

memunculkan karakter arsitektur Indonesia yang berbeda dari model 

arsitektur Barat. Keberadaan pulau-pulau yang banyak tapi kecil-kecil ini, 



karena keterbatasan wilayahnya, cenderung membentuk bangunan 

arsitektur Indonesia yang berkarakter meninggi, bukannya melebar atau 

meluas. Bahkan, nenek moyang kita dahulu sudah mampu menunjukkan 

kemampuan berarsitektur yang menakjubkan dengan mendirikan 

bangunan sampai enam tingkat dengan hanya menggunakan material 

alam lokal dan teknik konstruksi ikat. 

 Selain keadaan alam, kondisi iklim tak urung turut memberikan 

pengaruh yang begitu besar terhadap karakteristik arsitektur Nusantara. 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mendapatkan sinar 

matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan manusia Indonesia menjadi tidak berjarak dari alam, tidak 

seperti orang-orang Barat yang membutuhkan “benteng perlindungan” dari 

alam ketika musim dingin tiba. Saking tidak berjaraknya, kita bahkan bisa 

mendapati gambaran nenek moyang kita yang pada zaman dahulu 

bertelanjang dada saat beraktivitas sehari-hari, baik lelaki maupun 

perempuan –tentu saja sebelum hal tersebut dianggap tidak sopan. 

 Keintiman dengan alamlah yang memberikan kekhasan pada 

arsitektur Nusantara. Bila arsitektur Barat mengisolasi diri dari alam 

dengan menciptakan sebuah perlindungan, arsitektur Nusantara, 

sebaliknya, adalah arsitektur yang berselimutkan alam. Iklim tropis 

Indonesia yang hanya mengenal dua musim, hujan dan panas, 

mempengaruhi karakter arsitekturnya dalam wujud arsitektur naungan. 



Arsitektur naungan dirasa paling pas dengan kondisi iklim tropis yang 

panas dan lembab sebab udara dapat mengalir dengan leluasa melalui 

ruang yang ternaungi. Saat musim hujan, untuk menghindari banjir atau 

becek, ditambahkanlah sebuah geladak atau lantai yang ditinggikan pada 

bangunan arsitektur Nusantara pada masa lampau. 

 Hal lain yan membedakan arsitektur Barat dengan arsitektur 

Nusantara adalah pemaknaan ruangnya. Ketika dalam doktrin Barat ruang 

terbentuk dari batasan-batasan berupa dinding, lantai, dan atap, ruang 

dalma arsitektur Nusantara justru tercipta dari daerah bayang-bayang 

akibat pergerakan matahari. Hal tersebut tak pelak mengakibatkan 

perbedaan orientasi pada keduanya. Dalam arsitektur Barat, orientasinya 

adalah fungsi ruangan, artinya aktivitas tertentu dilaksanakan di ruangan 

tertentu yang memang difungsikan untuk itu. Beda lagi dengan arsitektur 

Nusantara yang memberi tekanan pada aktivitas pengguna, sementara 

fungsi ruangnya mengikuti. 

 Meskipun secara umum berwujud naungan, arsitektur Nusantara 

bukannya tidak mengenal istilah ruangan atau dinding sama sekali. 

Dinding pada arsitektur Nusantara adalah dinding berpori atau dinding 

yang bernafas. Sementara, sebuah ruangan atau bilik pada asitektur 

Nusantara.digunakan secara terbatas hanya untuk fungsi peyimpanan, 

yakni menyimpan benda pusaka dan “menyimpan” kaum perempuan –

yang dianggap sama berharganya. Karena hanya digunakan untuk tidur, 



bukan bekerja, maka wajar bila bilik tersebut tidak dirancang memiliki 

penerangan yang memadai. Angin-angin pun tidak diperlukan karena 

pada malam hari –ketika ruangan tersebut digunakan- hawanya sudah 

dingin. Maka, dibuatlah perapian yang secara cerdik tidak hanya 

digunakan untuk menghangatkan manusia, tapi juga dipakai sebagai 

salah satu cara mengawetkan bahan bangunan. 

5.1.2. Studi Preseden 

Sainsbury Laboratory 

Sainsbury Laboratory Cambridge University terletak di 

Cambridge University Botanic Garden . Studi ini ingin menunjukan 

bagaimana pengaruh pencahayaan alami pada suatu fungsi ruang 

laboratorium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 72. Interior laboratorium   
Sumber: http://www.archdaily.com 

 

Bangunan ini menerapkan system pencahayaan alami pada 

ruang laboratorium yang berfungsi sebagi ruang kerja penelitian. 



System ini di anggap bias mengurangi penggunaan energy dan 

menghemat oprasional bangunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gambar 73. Eksterior Sainsbury Laboratory 

Sumber: http://www.archdaily.com 

 

Pada eksterior bangunan ini menerapkan penggunaan 

cladding kaca yang di selang seling dengan kisi kisi untuk 

mengurang intensitas cahaya yang berlebihan. Sehingga suhu di 

dalam ruangan tidak terlalu mendapatkan panas yang berlebihan. 

 
Bukaan besar pada lantai dasar juga dapat memberikan 

kenyamanan pada pengguna bangunan, terutama di Indonesia 

yang memiliki iklim tropis. 

 

5.1.3. Kemunginan penerapaan teori pada desain 

 Penghawaan alami akan di maksimalkan pada ruang-ruang 

seperti lobby, hall, selasar, tangga, toilet, dll.

 Menggunakan  daylight  sensor  atau  ocupancy  

sensoryang dapat diatur sehingga dapat 



menciptakanknyamanan bagi pelaku didalam bangunan baik 

scaravisual dan thermal, efisiansi dapat dilakukan karean 

tidak membutuhkan kontrol secara manual untuk 

mengoprasikanya.

 Menggunakan sun shading dengan teknologi tepat guna, seperti 

menerapkan metal cutting pada material sun shading sehingga 

dapat menghasilkan fungsi yang optimal dan juga memiliki nilai 

estetis jika diterapkan pada bangunan

 Pemilihan material yang ramah lingkungan, serta di sesuaikan 

dengan kondisi lingkungan sekitar.

 

 


