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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

 

5.1. Elaborasi Teoritik  

Desain bangunan yang dapat bersinergi dengan lingkungan sekitar 

yaitu bangunan yang memiliki sifat kontekstual yang dimiliki lingkungan 

di sekitarnya untuk memberikan kesan alami pada bangunan. Pada 

bagian bangunan harus bisa mencerminkan konsep yang ramah 

dengan alam sekitarnya. Pada area tapak akan dilakukan perencanaan 

pembuatan hutan buatan dalam skala yang tidak terlalu besar, dan 

digunakan sebagai penunjang bangunan Sport club terutama untuk 

area olahraga outdoor. Dalam konteks ini penataan ruang luar 

(lansekap) memerlukan perhatian khusus dan mengutamakan pada 

kebutuhan dalam suatu lingkup bangunan. Menurut teori Genius Loci 

Christian Noberg-Schulz, arsitektur berperan dalam memvisualisasikan 

genius loci dan tugas seorang arsitek adalah menciptakan tempat yang 

memiliki makna, sehingga mendorong seseorang untuk tinggal (dwell). 

Dwelling Place merpakan tempat yang memiliki karakter tertentu dan 

makna kehidupan bagi masyarakatnya. Menurut Heidegger (Christian 

Norberg-Schulz, 1984), “dwelling means to be at peace at protected 

place”. Place (tempat) adalah manifestasi konkret dari proses menetap 

(dwell) yang dilakukan manusia. Dalam bangunan ini, manusia bukan 

sebagai seseorang yang menetap namun sebagai manusia yang 
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melakukan kegiatan secara rutin di dalamnya. Meskipun tidak dalam 

jangka panjang berada di dalamnya, namun ketika melakukan kegiatan 

di dalamnya harus merasakan kenyamanan dan ketenangan bagi 

penggunanya. Elemen-elemen yang harus dipahami dalam 

membangun teori genius loci pada suatu tempat yaitu sebagai berikut: 

a. Place (tempat) 

Merupakan bentuk yang lebih konkrit dari lingkungan. Suatu 

kegiatan membutuhkan tempat, dengan kata lain akan menjadi sulit 

ketika mebayangkan peristiwa yang terjadi tanpa merujuk pada 

tempat tertentu. Sehingga sebuah tempat harus memiliki subtansi 

material, bentuk, dan tekstur yang baik san akan membentuk 

sebuah “environmental character” (karakter lingkungan). Bangunan 

yang memiliki karakter akan disebut dengan “atmosphere”  dimana 

akan bersifat kuantitatif dan menjadi sebuah fenomena. Terdapat 

juga pemahaman mengenai structure of place (struktur tempat) 

dimana pemahaman ini terbagi menjadi beberapa bagian berikut: 

 Pemahaman tentang natural place, yaitu berkaitan dengan skala 

lansekap yang tentunya akan terbentuk menjadi sebuah karakter 

tersendiri.  

 Pemahaman tentang inside dan outside, yang didasari dari 

konsep tempat sebagai dimensi eksistensial yang terbentuk dari 

enclosure (batasan). Enclosure berasal dari hasil adanya batas-

batas pada skala lansekap berupa tanah, horizon, dan langit. 



 
  

76 
 

Sedangkan penambahan bukaan akan mempengaruhi 

hubungan antara inside dan outside. 

 Pemahaman tentang karakter tempat. Secara lebih mendasar, 

karakter dapat dipahami dengan mengetahui bagaimana 

sesuatu yang tecipta dapat bersifat “technical realization”  atau 

kesadaran terhadap unsur-unsur teknis. 

b. Spirit of Place (Jiwa pada suatu tempat) 

Pada teori genius loci mempercayai bahwa suatu wujud yang 

independent memiliki kejeniusan yang menjadi jiwa pelindungnya. 

Jiwa ini akan memberi esesi pada suatu tempat. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa genius loci bagi masyarakat kuno merupakan 

kesadaran akan genius of localty. Localty merupakan karakter lokal 

suatu tempat dimana mereka tinggal. Pada proses tinggal atau 

menetap memerlukan adanya proses orientasi dan indentifikasi. 

Proses orientasi berkaitan dengan karaker lingkungan, sedangkan 

identifikasi memerlukan kedekatan manusia dengan 

lingkungannya.  

Berdasarakan pengembangan dari arsitektur organik yang sudah 

memiliki makna sendiri sebagai arsitektur yang memiliki hubungan 

dengan alam, maka sebagai bentuk penerapan pada bangunan ini 

arsitektur organik berperan sebagai sesuatu yang mendekatkan dan 

membentuk keharmonisan antara lokasi bangunan, perabot, dan 

lingkungan yang menjadi sebuah komposisi yang dipersatukan dan 

saling berhubungan. Seorang ahli teori David Pearson mengusulkan 
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daftar aturan organissasi perancangan arsitektur organik yang dikenal 

dengan piagam “Gaia” yang berisi tentang arsitektur dan desain 

organik. Isi dari piagam Gaia adalah: 

a. Dipahami dari alam 

b. Memberikan desain apa adanya 

c. Mengikuti arus dan menyesuaikan diri 

d. Mencukupi kebuthan sosial, fisik, dan rohani 

e. Tumbuh keluar dan unik 

f. Meandai jiwa muda dan kesenangan 

g. Mengikuti irama 

Fleming, Honour dan Pevsner (1999) dalam Penguin Dictionary of 

Architecture,  mengungkapkan bahwa ada dua pengertian mengenai 

arsitektur organik. Pertama, arsitektur organik menurut mereka adalah 

sebuah istilah yang diaplikasikan pada bangunan yang berdasarkan 

pada analogi biologi dan mengingatkan pada bentuk natural. Kedua, 

arsitektur organik merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Frank 

Lloyd Wright, Hugo Haring, dan arsitek lainnya yaitu arsitektur yang 

secara visual dan lingkungan memiliki keharmonisan, terintegrasi 

dengan tapak dan merefleksikan kepedulian arsitek terhadap proses 

bentuk alam yang diproduksinya. 

Menurut Ganguly (2008) dalam artikel yang berjudul What is Organic 

Architecture, mendefinisikan arsitektur organik merupakan hasil dari 

perasaan akan kehidupan, seperti integritas, kebebasan, 

persaudaraan, harmoni, keindahan, kegembiraan, dan cinta. Arsitektur 
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organik akan terintegrasi dengan baik dengan tapak sehingga memiliki 

sebuah kesatuan dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya, serta 

arsitektur organik akan mengharmonisasikan antara ruang luar dan 

ruang dalam. 

Frank Lloyd Wright memperkenalkan arsitektur organik pada 

bangunan arsitekturalnya pada abad 19, dan merupakan konsep baru 

dalam bidang arsitektur dimana penggunan umumnya mengacu pada 

sesuatu yang memiliki karateristik dari hewan atau tumbuhan. Ia 

memodifikasi slogan milik Sullivian form follows function menjadi form 

and function should be one yang berarti bahwa bentuk dan fungsi harus 

menjadi satu kesatuan, menggunakan alam sebagai inspirasi bukan 

sebagai imitasi semata. Berikut merupakan karakteristik arsitektur 

organik menurut Frank Lloyd Wright: 

a. Kesederhanaan dan ketenangan. Prinsip ini membutuhkan 

keterbukaan didalam sebuah struktur sehingga menjadi bentuk 

yang terapadu sehingga menjadi jenis dekorasi yang alami dan 

tenang. 

b. Korelasi alam, topografi dengan arsitektur. Sebuah bangunan 

yang didirikan harus selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 

c. Warna alam. Menggunakan bahan-bahan yang selaras dengan 

warna alam. 

d. Sifat bahan harus sesuai dengan tekstur sesungguhnya dan tidak 

boleh di hilangkan. Misalnya menggunakan tekstur kayu dan batu 

bata ekspos. 
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e. Integritas rohani dalam arsitektur dipercayai oleh Frank Lloyd 

Wright bahwa kualitas bangunan harus sejalan dengan kualitas 

manusia. Artinya bangunan harus memberikan sukacita yang 

layak bagi penggunanya. Hal tersebut menjadi lebih penting 

daripada menggunakan banyak gaya dalam bentuknya. 

Selain Frank Lloyd Wright, terdapat juga seorang arsitek John 

Rattenbury yang menuliskan dalam bukunya yang berjudul Living 

Architecture, terdapat prinsip-prinsip dalam arsitektur organik, antara 

lain: 

1. Based on idea, bahwa ide yang muncul berasal dari alam dan 

tempat bangunan tersebut berpijak supaya ide tersebut menjadi 

sebuah bangunan yang kontekstual dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. 

2. Integrity and unity, dimana desain bangunan yang memiliki ide 

murni, diupayakan untuk menyelaraskan dengan kondisi fisik, sosial 

dan ligkungan sekitar, serta jujur dalam mengekspresikan struktur 

yang digunakan itu disebut integrity. Sedangkan unity dalam 

arsitektur merupakan detail arsitektural dari struktur sampai pada 

furnitur, siteplan dan penataan perabot. 

3. Humanity and spirit menjadikan kesan ruamah yang 

berkesinambungan dengan kdrat manusia. Bangunan yang 

diciptakan harus sesuai dengan skala manusia, supaya dapat 

menciptakan suasana yang nyaman dan santai dalam bangunan 

tersebut. Termasuk dalam pemilihan material bangunan. 
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4. The nature of material disini sebenarnya bukan menggunakan 

material yang ada di area site, melainkan material yang memiliki 

kesesuaian massa, garis dan juga proporsi. Kata alam dalam hal ini 

merupakan perlengkapan individu atau kualitas yang mencirikan 

dari masing-masing material sehingga akan memberi pembeda dari 

yang lain. 

5. Character, sangat dibutuhkan dalam menunjukkan fungsi dari 

bangunan tersebut termasuk bentuk fasad dari bangunan yang 

sesuai denga fungsinya. Sebuah bangunan harus menjad lambang 

dari kegiatan yang ada didalamnya.  

6. Beauty and romance, merupakan hasil dari keberhasilan ide dimana 

tidak hanya dari fasad, namun juga keberhasilan mewadahi fungsi 

dari bangunan sesungguhnya. Romantik disini merupakan bentuk 

dari perasaan manusia, yaitu perasaan kagum terhadap sebuah ide 

dan imajinasi desain. 

7. Freedom, merupakan kebebasan dalam arsitektur dan dapat 

ditemukan melalui continuous flow of space. Ketika sebuah ruang 

didesain menjadi lebih terbuka maka akan ada kesan dimana ruang 

tersebut mengalir pada ruang yang lain, sehingga dinding seakan-

akan bukanlah sebuah pembatas. Material kaca juga dapat 

digunakan supaya bangunan lebih transparan dan memiliki koneksi 

kuat dengan lingkungan luar. 
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Berikut terdapat beberapa teori mengenai ruang luar yang dapat 

berperan dalam konsep perencanaan desain bangunan sebagai 

berikut. 

Teori Tata Ruang Luar dan Ruang Dalam 

Imanuel Kant, berpendapat bahwa ruang luar bukanlah sesuatu yang 

obyektif atau nyata tetapi merupakan sesuatu yang subyetif sebagai 

hasil pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan pendapat menurut 

Plato yaitu bahwa ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana 

objek dan kejadian tertentu berada.  

Yoshinou Ashihara (1983) dalam buku Merancang Ruang Luar 

(terjemahan) menyatakan ruang luar adalah ruang yang terjadi dengan 

membatasi alam. Ruang luar dipisahkan dengan memberikan batasan 

tertentu, bukan alam yang meluas sampai tak terhingga. Ruang luar 

juga berarti buatan manusia dengan maksud tertentu. Pada ruang luar 

tidak menganggap elemen itu ada, karena mempunyai batas yang tak 

terhingga, sehingga perancangan ruang luar biasa disebut dengan 

arsitektur tanpa atap. 

Sebuah penciptaan ruang luar diwujudkan dari bentuk penataan 

tapak melalui organisasi ruang, sirkulasi pencapaian dan pintu masuk. 

Hubungan tersebut ditentukan oleh penglihatan, pendengaran, dan 

sering disebut sebagai panca indra. Menurut beberapa pengertian, 

ruang luar adalah: 



 
  

82 
 

o Ruang yang terjadi dengan membatasi alam hanya pada 

bidang alas dan diindingnya, sedangkan pada bagian atapnya 

tidak terbatas. 

o Sebagai lingkungan luar buatan manusia, memiliki arti dan 

maksud tertentu dan sebagai bagian dari alam. 

o Arsitektur tanpa atap, tetapi dibatasi oleh dinding dan laintai 

atau ruang yang terjadi dengan menggunakan dua elemen 

pembatas yaitu elemen dinding dan lantai. 

Kesimpulannya ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh 

batas vertikal/bidang tegak dan batas horizontal bawah, atau pelingkup 

lainnya. Elemen pengisi ruang luar juga dibedakan menjadi dua, yaitu 

elemen alami yang merupakan pohon, bebatuan, lansekap, danau, 

tanaman, maupun hewan-hewan. Sedangkan elemen buatan yaitu 

elemen yang sengaja dibuat oleh manusia seperti bangunan-bangunan 

kecil, dinding pagar, perkerasan, maupun street furniture. Fungsi dari 

elemen ruang luar sendiri yaitu sebagai pelengkap ruang luar untuk 

merespon kondisi tapak dan distribusi antar bangunan, pendukung 

aktivitas dan tentunya memberikan unsur keindahan.  

Penataan ruang luar dan dalam harus memiliki hubungan yang baik 

sehingga ruang luar dan dalam akan saling mendukung terutama pada 

aktivitas yang terjadi di luar maupun di dalam karena pada bangunan 

ini ruang luar dan dalam memiliki fungsi penting sebagai tempat 

berolahraga meskipun pusatnya ada pada fungsi ruang dalam yaitu 

olahraga indoor. Untuk perancangan ruang dalam, dapat menggunakan 
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material transparan seperti kaca untuk berinteraksi dengan lingkungan 

luar meskipun secara tidak langsung. Interaksi secara langsung 

biasanya diterapkan pada pemanfaatan penghawaan dan 

pencahayaan yang responnya berasal dari ruang luar. Selain itu, 

pemilihan warna dan komposisi ruang juga dapat berpengaruh dalam 

respon terhadap ruang luar. Misalnya menggunakan suprasegmen 

warna yang akan menjadi sebuah karakter dan pengaruh visual pada 

suatu bentuk. Warna yang cocok digunakan pada bangunan ini yaitu 

warna-warna yang cerah dan lembut dimana cerah memberikan kesan 

senang, gembira, serta hangat sedangkan warna lembut memberikan 

rasa tenang dan sejuk. 

 

 

 

 




