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BAB V LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori pertanyaan masalah 1 

1. Transformasi dalam Perancangan Arsitektur 

Transformasi adalah suatu proses perubahan terhadap sebuah objek baik 

secara keseluruhan maupun sebagian14. Proses kreatifitas dengan cara 

memindahkan suatu bentuk atau makna dari sebuah objek tentu akan 

menghasilkan sebuah bentuk baru. Proses perubahan tersebut dapat berasal 

dari bentuk visual maupun non visual menjadi sebuah bentuk bangunan. Dalam 

arsitektur hal ini sangat mungkin dilakukan guna mengembangkan bentuk 

arsitektur itu sendiri. 

Dalam melakukan suatu proses perancangan, metode transformasi dapat 

dilakukan untuk mengembangkan sebuah kreatifitas dalam menghasilkan 

sebuah karya desain.  

Broadbent (1980) menyebutkan bahwa transformasi merupakan sebuah 

perubahan yang berasal dari makna pada struktur dalam (deep Structure) yang 

ditampilkan ke struktur permukaan (Surface Structure) yang dirumuskan 

kedalam empat jenis mode transforamasi, yaitu : 

1. Desain Pracmatic 

Suatu desain akan mengalami transformasi Pragmatic ketika desain 

tersebut menggunakan bahan material sebagai dasar pengolahan 

bentuk atau sebagai raw material-nya. Contohnya adalah shelter – 

shelter dari kulit Mammoth di Rusia Sealatan pada 40.000 SM hingga 

plastic air house dan struktur suspension. 

2. Desain Typologic 

Suatu desain akan mengalami transformasi typologic ketika desain 

tersebut memiliki kaitan budaya suatu daerah, memberikan image 

tentang daerah atau budaya tertentu. Seperti bangunan igloo bagi 

Eskimo atau Tepee bagi orang Indian. 

3. Desain Analogical 

Suatu desain akan mengalami transformasi analogical ketika desain 

tersebut memiliki kriteria penggambaran tentang sesuatu hal, baik itu 

benda, watak, atau gambaran untuk menerjemahkan keaslian ke dalam 

sebagai sebuah bentuk bentuk barunya, baik gambaran personal 

                                                
14 Antoniades (1992) menjelaskan melalui transformasi sangat banyak kemungkinan 
kemungkinan bagi arsitek untuk dapat menghadirkan ide kreatif baru. 
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maupun konsep abstract philosophical. Beberapa desain seperti 

gambar, model dan program komputer akan mengambil alih dari 

desainer dan mempengaruhi jalan desainnya. 

4. Desain Canonic 

Suatu desain akan mengalami transformasi Canonic ketika desain 

tersebut menggunakan penfekatan geometrical sebagai raw material-

nya baik itu dalam system konvensional ataupun system komputasi. 

Berdasarkan dari pemikiran pemikiran diatas, maka proses transformasi 

arsitektur Taman Budaya Sulawesi Tenggara merupakan upaya 

mentransformasikan makna yang terkandung dalam arsitektur Taman budaya 

saat ini / arsitektur tradisional Tolaki / Buton untuk menciptakan bentuk 

arsitektur baru yang memiliki karakter dan nilai nilai yang berasal dari arsitetur 

tradisional tersebut. Dengan demikian arsitektur tradisional dapat 

dikembangkan dan hadir dalam konteks kekinian. Dalam tesis ini akan 

digunakan proses transformasi Typologic yang memiliki kaitan dengan budaya 

suatu daerah. Upaya untuk mengembangkan arsitektur tradisional tersebut 

dilakukan dengan proses transformasi dari bentuk awal, penguraian kode 

dengan metode  semiotika arsitektur, penciptaan kode, hingga didapatkan 

bentuk akhir seperti bagan dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Semiotika sebagai Metode Transformasi dalam Perancangan Arsitektur  

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda sebagai tujuan 

bagian dari kehidupan sosial15. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI.web.id), Semiotika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

system tanda dan lambing di kehidupan manusia. Semiotika dapat diterapan 

                                                
15 Semiotika mempelajari tentang struktur, jenis, tipologi dan ralasi tanda dalam penggunaanya 
di dalam masyarakat (Piliang, 2012). 

Bentuk Akhir 

setelah 

Transformasi  

Transformasi Typologic 

Makna dan bahasa 

Bentuk Awal  

Proses Penguraian / Penafsiran 

kode melalui semiotika arsitektur 
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Bagan 5 1 Bagan Proses Transformasi Arsitektur 
Sumber : Analisa Pribadi, 2019 
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pada bidang arsitektur dengan melihat arsitektur sebagai sebuah objek 

komunikasi visual yang memiliki tanda (kode) ataupun makna dari setiap bentuk 

arsitektur tersebut. 

Pendekatan Semiotika merupakan salah satu teknik untuk mengolah ide ide 

arsitetur yang dapat menghasilkan gagasan kreatif untuk menghadirkan bentuk 

arsitektur yang merepresentasikan lokalitas pada sebuah daerah16.. Dalam 

semiotika terdapat dua kata kunci yang selalu hadir dalam prosesnya, yaitu 

tanda (kode) dan makna. Tanda dalam semiotika memiiki arti sebagai sesuatu 

yang memiliki makna, yang terdiri dari unsur penanda (bentuk) dan petanda 

(isi/konsep/makna). Sedangkan makna dalam semiotika dapat dipisahkan 

menjadi dua, yaitu detonasi yang merupakan makna sesungguhnya, dan 

konotasi yang merupakan makna ekspresi. 

Signified (petanda) sebagai kode ekpresi dapat berupa bentuk, ruang, 

permukaan, volume yang memiliki suprasegmental seperti warna, tekstur, 

kepadatan dan sebagainya. Sedangkan signified (petanda) sebagai kode isi / 

makna dapat berupa iconography, makna tertentu, makna estetis, ide seni bina, 

konsep ruang, keyakinan / kepercayaan masyarakat, fungsi, aktivitas dan 

sebagainya (Wahid, 2013). 

Sign 
(tanda) 

Signifier 
(Penanda) 

Signified 
(petanda) 

Bagan 5 2 Unsur pembentuk tanda menurut pandangan Saussure 
Sumber : Piliang, 2012 

Proses produksi tanda atau penciptaan tanda ke dalam desain dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Barthas dalam Piliang (2012) menjelaskan 

ada lima kode dalam proses pengkodean makna ke dalam sebuah desain 

beserta ekspresi yang dihasilkan oleh kode tersebut, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5 1 Jenis Kode beserta ekspresi yang dihasilkan 

Kode Makna 

Hermeneutika - Efek provokatif 
- Enigma 

Semantik - Konotatif 
- Feminism / maskulin 
- Perversitas 
- Norma / abnormal 

Simbolik - Fragmen – fragmen makna 
- Ketidakmungkinan makna 
- Makna kontradiktif 

Proairetik - Naratif atau antiratif 
- Lineral / sirkular 

                                                
16 Penggunaan pendekatan semiotika dalam desain arsitektur merupakan sebuah upaya arsitek 
untuk menghadirkan bangunan yang dapat berkomunikasi dengan masyarakat (santri, 2014) 
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Kultural - Mitologis 
- Ideologis 
- Spiritual 
- Moral  

Sumber : Piliang, 2012 

3. Tinjauan Arsitektur Tradisional Tolaki Sulawesi Tenggara 

A. Produk Arsitektur 

Pada rumah di suku tolaki ruangan (berbentuk persegi/ persegi panjang) 

dianggap sebagai analogi bagian tubuh manusia, bentuk persegi/ persegi 

panjang pada ruang dapat menunjukan sebuah status sosial pada penghuni 

seperti pada tiang rumah yang berbentuk persegi berarti memiliki kekayaan 

materi lebih banyak dari memiliki tiang bundar. Serta persegi dalam fasad 

bangunan menunjukan bagian yang bawah itu juga sama dengan 

menunjukan dunia bawah, sehingga dianggap persegi adalah dunia bawah 

(bumi) hal itu juga dapat dilihat dalam pengertian wadah kalo sara 

 

 

 

 

 

 

Bentuk segitiga merupakan bentukan yang biasa digunakan sebagai 

bentuk atap pada rumah, segitiga dianggap sebagai bentukan yang memiliki 

struktur yang kokoh maka hal itu bersifat stabil dan karena segitiga 

diaplikasikan sebagai atap maka runcing pada segitiga menujukan keatas 

yang berarti  ada seuatu yang agung diatas sana ( tuhan ) maka yang paling 

dekat dengan tuhan adalah pemikiran yang didapat dari kepala. Sehingga 

segitiga (atap) dianggap juga sebagai kepala manusia. 

Tampak dari atas bagian depan dianalogikan sebagai tangan kanan dan 

kiri dan tengahnya dagu. Bagian tengah dianalogikan dua lutut dan 

tengahnya tali pusar, Pada bagian belakang dianalogikan dua kaki kiri dan 

kanan dan ditengahnya penis.  

Dilihat secara vertikal rumah pada orang Tolaki terbagi menjadi 3 bagian, 

yaitu:  

a. Bagian bawah/kolong bermakna sebagai aplikasi dari dunia bawah 

Gambar 5 1 Fasad dan Layout denah Raha Bokeo , Raja Bokeo,  kerajaan Mekongga di 
Kolaka suku Tolaki. 

Sumber: JURNAL INTRA Vol. 2, No. 2, (2014) 257-270 
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(puriwuta), yang dimaksud untuk menghindari banjir, tempat binatang 

ternak, tempat bersantai, tempat menyimpanan alat pertanian, agar 

rumah menjadi dingin dan terhindar dari binatang buas.  

b. Bagian atas merupakan tempat ruang yang berfungsi sebgai tempat 

beraktivitas  

c. Bagian tengah mewaikili dunia tengah sebagai pandangan falsafah 

perwujudan alam semesta.17 

Dilihat secara horizontal bagian depan rumah berbentuk simetris, 

berkaitan dengan bentuk formil. Sedangkan asimetris terkait dengan 

dinamis. Makna tersebut terkait dengan sifat orang Tolaki yang dinamis dan 

formil. 

Tampak dari depan atau disebut fasad bagian bawah atau rangka dan 

lantai dianalogikan dengan dada dan perut manusia. Bagian loteng atau 

bagian atas dianalogikan punggung manusia sedangkan penyangga 

dianalogikan sebagai tulang punggung manusia. Sedangkan atap adalah 

rambut atau bulu. Bagian atap dianalogkan muka dan panggul 

manusia.(Melamba 88). 

a. Otusa, yaitu tiang rumah yang bentuknya bulat dan untuk rumah papan 

( kataba) tiangnya berbentuk balok (segi empat).  

b. Powuatako, yakni kayu yang dipasang pada bagian bawah sebagai 

tempat pemasangan lantai. Powanatako biasanya terdiri dari kayu bulat 

ataupun balok.  

c. Ohoro, yakni lantai yang terbuat dari bambu, batang pinang dan 

semacamnya, papan, kayu-kayu kecil, tangkai daun sagu dan lain-lain.  

d. Orini, yakni dinding yang bentuknya persegi empat panjang mengikuti 

bentuk rumah. Dinding · rumah pada umumnya terbuat dari bambu yang 

dianyam ( salabi) atau disusun, kayu-kayu kecil, tangkai sagu ( tangge 

ndawaro), kulit kayu, papan dan lain-lain.  

e. Otambo, yakni pintu yang pada umumnya berbentuk persegi empat 

panjang.  

f. Lausa, yakni tangga rumah. Tangga ini ada yang terdiri dari karyu bulat 

yang ditakik beberapa tingkatan (biasanya 5 sampai dengan 7 tingkatan) 

menurut tinggi rendahnya rumah. Ada juga tangga yang diikat pada dua 

batang kayu, jumlah anak tangga sama.dengan jenis tangga yang 

                                                
17 JURNAL INTRA Vol. 2, No. 2, (2014) 257-270 
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pertama.  

g. Olaho, yaitu bambu yang dipasang pada bagian atas rumah, tempat 

atap dipasang.  

h. Oata, yakni atap rumah yang terbuat dari daun rumbia yang dianyam. 

Bentuknya persegi empat panjang (kurang lebih 2 x Yi m). Bagian atas 

rumah tempat pemasangan atap dapat berbentuk kerucut atau Iimas18. 

Pada rumah penduduk, memiliki bentuk persegi dan persegi panjang  

merupakan bentukan dari sebuah ruang yang difungsikan sebagai tempat 

tinggal, pada rumah di suku tolaki ruangan ( berbentuk persegi/ persegi 

panjang) dianggap sebagai analog bagian tubuh manusia, bentuk persegi/ 

persegi panjang pada ruang dapat menunjukan sebuah status sosial pada 

penghuni seperti pada tiang rumah yang berbentuk persegi berarti memiliki 

kekayaan materi lebih banyak dari memiliki tiang bundar. Serta persegi 

dalam fasad bangunan menunjukan bagian yang bawah itu juga sama 

dengan menunjuka dunia bawah, sehingga dianggap persegi adalah dunia 

bawah ( bumi ) hal itu juga dapat dilihat dalam pengertian wadah kalo sara. 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk segitiga merupakan bentukan yang biasa digunakan sebagai 

bentuk atap pada rumah, segitiga dianggap sebagai bentuk yang memiliki 

struktur yang kokoh maka hal itu bersifat stabil dan karena segitiga 

diaplikasikan sebagai atap maka runcing pada segitiga mengarah keatas 

yang menunjukan  ada seuatu yang agung diatas sang ( tuhan ) maka yang 

paling dekat dengan tuhan adalah pemikiran yang didapat dari kepala. 

Sehingga segitiga (atap) berrti kepala manusia  

Garis vertikal difungsikan sebagai sebuah konstruksi atau penyangga 

yang dapat dilihat dengan bentuk kolom/tiang dari jauh dan bisa menjadi alat 

                                                
18 JURNAL INTRA Vol. 2, No. 2, (2014) 257-270 

Gambar 5 2 Fasad dan Layout Rumah adat suku Tolaki. 
Sumber: JURNAL INTRA Vol. 2, No. 2, (2014) 257-270 
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bantu ukur pada penghuninya. Garis lurus dapat menunjukan keseimbangan 

serta kemampuan yang dilihat dari ukuran. Jika rumah tersebut memiliki 

tiang yang tinggi maka pemiliknya memilki kekayaan materi yang cukup atau 

berlebih.  

Simetri merupakan alat ukur untuk menunjukan keseimbangan  dan 

sebagai penegas bagian tengah jika dilihat dari simteri kiri, kanan/ atas, 

bawah. Suatu yang simetri dianggap sebagai sesuatu yang formal atau wajib 

karena memiliki makna yang seimbang yakni jika rumah tersebut tidak 

simetri maka rumah tersebut tidak seimbang.  

Warna berfungsi sebagai estetika pada interior yang juga bermakna 

analogi dari suatu bentuk.  warna dari bagian tertentu seperti coklat 

bermakna warna sayap burung konga. 

4. Unsur Arsitektur Kontemporer 

Kontemporer pada dasarnya adalah gaya desain yang sedang up to date atau 

sedang di produkasi pada masa sekarang. Kontemporer bersifat dinamis dan 

tidak terikat oleh suatu era  

Taman Budaya Sulawesi Tenggara merupakan bangunan yang berlatar 

belakang objek wisata budaya yang didukung oleh edukasi budaya sebagai daya 

tarik wisatawan.  

Kompleks wisata ini ingin meng-eksplore dan memberikan suasana baru 

dalam memberikan konsep tradisional dalam bangunan sehingga dalam 

penekanannya arsitekur kontemporer menjadi kolaborasi dalam tema desan dan 

konsep dari bangunan kompleks yang direncanakan. Diharapkan dalam projek 

ini dapat mengangkat unsur lokal dan keaslian daerah  dalam desain budaya dan 

unsur tradisionalnya, hal tersebut juga diinginkan menjadi identitas citra kawasan 

dan iconic baru dalam wilayah di Kota Kendari. 

Kata Kontemporer berasal dari kata ‘co’ yang berarti bersama dan ‘tempo’ 

yang berarti waktu, sehingga kontemporer berarti pada waktu yang sama, pada 

masa kini, dewasa ini. Arsitektur kontemporer berarti arsitektur yang dibuat pada 

masa itu. Sedangkan menurut istilah kontemporer berarti waktu yang berubah-

ubah dengan kata lain desain itu bersifat present atau sedang digemari19. 

Prinsip Dasar Arsitektur Kontemporer  

Adapun beberapa prinsip dasar arsitektur kontemporer adalah sebagai berikut 

(Thimoty,2013:19) :  

                                                
19 (Wibowo, 2014 :86) 
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a) Bangunan yang kokoh  

b) Konsep ruang yang terkesan terbuka  

c) Kesesuaian ruang dalam dan ruang luar   

d) Memiliki fasad yang tembus pandang  

e) Kenyamanan  

f) Eksplorasi elemen area lansekap  

g) Selalu mengikuti perkembangan zaman   

h) Dapat terulang kembali pada masa kini.  

i) Pada masing-masing wilayah dapat berbeda nilai kontemporernya, sesuai 

dengan nilai zaman pada waktu itu dilakukan banyak orang menjadi satu 

karya yang berkembang pada masanya 

 
 

 

 

 

 

 

 

B. Landasan Teori pertanyaan masalah 2 

1. Pola Tatanan Ruang  

White (1973) mengatakan bahwa dalam mendesain bangunan harus 

melibatkan 3 elemen tata atur diantaranya : 

1. Wujud dasar ruang 

2. Organisasi ruang 

3. Tatanan ruang 

Merancang sebuah tatanan adalah proses mengatur dan membentuk tautan 

yang membuat proses merancang selanjutnya menjadi lebih mudah dan 

memiliki sebuah dasar. Sehingga untuk menampung keragaman dalam 

pengaturan, pengetahuan merancang harus disajikan sebagai informasi yang 

dipelajari, masuk akal dan dapat dinalar. 

1. Wujud Dasar Ruang20 

A. Lingkaran 

                                                
20 D.K. Ching (1996) 

Gambar 5 4 Kontemporer House 
Sumber: www.arsitektur.me, 2019 

Gambar 5 3 Kontemporer Lokal 
Sumber: 

www.arsitekseni.files.wordpress.com, 2019 
 

 

http://www.arsitektur.me/
http://www.arsitekseni.files.wordpress.com/
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Merupakan susunan sederetan titik yang memiliki jarak yang sama 

dan seimbang terhadap sebuah titik tertentu di dalam lengkungan. 

Pertimbangan dalam memilih wujud dasar lingkaran: 

B. Bujur Sangkar 

Merupakan sebuah bidang datar yang mempunyai empat buah sisi 

yang sama panjang dan empat buah sudit siku-siku. Pertimbangan 

dalam memilih wujud dasar bujur sangkar : 

C. Segitiga 

Sebuah bidang datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan mempunyai tiga 

buah sudut. Pertimbangan dalam memilih wujud dasar segitiga: 

2. Organisasi Ruang 

Dalam sebuah organisasi ruang terdapat beberapa bentuk berdasarkan 

sifat hubungannya. Agar didalam bangunan Galeri mobil, bengel dan klub 

dapat merasakan kelompok-kelompok aditif sebagai suatu kesatuan 

komposisi bentuk sebagai figure dalam pandangan pengguna terhadap 

elemen-elemen tersebut haruslah terkait satu sama lain secara logis. 

Dalam perancangannya organisasi ruang yang di pilih sebagai salah 

satu landasan dalam pemecahkan masalah yaitu menggunakan organisasi 

Cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisasi Cluster dibentuk berdasarkan persyaratan fungsional 

seperti ukuran, wujud ataupun jarak letak. Walaupun tidak memiliki aturan 

deometrik dan sifat introvert bentuk perpusat organisasi kelompok cukup 

fleksibel dalam memadukan bermacam-macam wujud, ukuran, dan 

orientasi ke dalam strukturnya. Berdasarkan fleksibilitasnya, organisasi 

Gambar 5 5 Pola Organisasi Cluster 
Sumber : Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996 
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kelompok bentuk-bentuk dapat diorganisir dengan berbagai cara sebagai 

berikut: 

1. Dapat dikaitkan sebagai anggota tambahan terhadap suatu bentuk 

atau ruang induk yang lebih besar. 

2. Dapat dihubungkan dengan mendekatkan diri untuk menegaskan 

dan mengekspresikan volumenya sebagai suatu kesatuan individu. 

3. Dapat menghubungkan volume-volumenya dan bergabung menjadi 

suatu bentuk tunggal yang memiliki suatu variasi tampak 

Suatu organisasi cluster dapat juga terdiri dari bentuk-bentuk yang 

umumnya setera dalam ukuran, wujud dan fungsi. Bentuk-bentuk ini 

secara visual disusun menjadi sesuatu yang koheren, organisasi 

nonhirarki, tidak hanya melalui jarak yang saling berdekatan namun juga 

melalui kesamaan sifat visual yang dimilikinya.  

Ruang-ruang cluster dapat diorganisir terhadap suatu titik tempat 

masuk ke dalam bangunan atau sepanjang alur gerak yang melaluinya. 

Ruang-ruang dapat juga dikelompokkan berdasarkan luas daerah atau 

volume ruang tertentu atau dimasukkan dalam suatu daerah atau volume 

ruang yang telah dibentuk. Kondisi simetris atau aksial dapat 

dipergunakan untuk memperkuat dan menyatukan bagian-bagian 

organisasi dan membantu menegaskan pentingnya suatu ruang atau 

kelompok ruang. 

3. Pola Tatanan Ruang  

Dalam sebuah tatanan ruang terdapat prinsip-prinsip yang dapat 

memperngaruhi pola bentuk dan ruang. Suatu bentuk dasar geometris 

untuk mengorganisir bentuk dan ruang dalam sebuah bangunan dapat 

diciptakan melalui tatanan didalam suatu komposisi arsitektural. Tatanan 

merujuk tidak hanya pada keteraturan geometris saja, tetapi lebih pada 

suatu kondisi dimana setiap bagian dari suatu keseluruhan ditempatkan 

secara pantas melalui rujukan pada bagian-bagian yang tujuannya agar 

bisa menghasilkan suatu tatanan yang harmonis. Terdapat suatu ragam 

dan kompleksitas alami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan program 

Bagi bangunan. Bentuk dan ruang dari seluruh jenis bangunan harus 

menyadari dasar hirarki didalam fungsi-fungsi yang dicakup, para 

pengguna yang dilayani, tujuan-tujuan atau makna yang mereka 

kemukakan, serta ruang lingkup atau konteks yang disampaikan. 
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Pengakuan akan kebragaman, kompleksitas, dan hirarki didalam 

pemrograman, perancangan dan pembuatan bangunan memiliki prinsip-

prinsip penyusunan antara lain : 

1. Hirarki 

Artikulasi terhadap kemungkinan suatu bentuk atau ruang melalui 

ukuran, bentuk dasar, atau penempatan relatif terhadap bentuk dan 

ruang lain dari organisasi tersebut. 

2. Irama 

Suatu gerakan yang dicirikan dengan adanya suatu pengulangan 

berpola atau perubahan elemen-elemen bentuk atau motif didalam 

suatu bentuk yang dirubah ataupun tetap. 

3. Datum 

Sebuah garis, bidang, atau volumenya yang, oleh kemenerusannya 

dan keteraturannya, berfungsi mengumpulkan, mengukur, dan 

mengatur suatu pola bentuk dan ruang. 

4. Transformasi 

Prinsip-prinsip yang menjelaskan bahwa suatu konsep, struktur, atau 

organisasi arsitektur dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan 

permutasi terpisah dalam upaya menanggapi sebuah lingkungan 

khusus. 

C. Landasan Teori pertanyaan masalah 3 

1. Tinjauan Ikonis Dalam Arsitektur 

Khusus untuk pendekatan bentuk, pendekatan terbagi dalam empat 

kategori21, yaitu: 

1) Pendekatan Pragmatik (Pragmatic Approach): yaitu pendekatan 

perancangan bentuk melalui tahap coba-coba (trial and error). 

2) Pendekatan Ikonik (Iconic Approach): yaitu pendekatan merancang bentuk 

melalui tradisi, empirik dan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan sosial. Pendekatan Ikonik ini kemudian dikembangkan 

sebagai pendekatan Tipologis. 

3) Pendekatan Analogik (Analogic Approach): yaitu pendekatan perancangan 

bentuk dengan melihat analogi alam atau gejala/fenomena alamiah. 

4) Pendekatan Kanonik/Geometrik (Canonic Approach): yaitu pendekatan 

perancangan bentuk melalui kaidah-kaidah: geometric, matematis, 

                                                
21 Disebutkan oleh Broadbent dalam bukunya Design In Architecture tahun 2009. 
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keteraturan (orders), modul, dsb. Pendekatan Kanonik pada saat sekarang 

ini berkembang menjadi pendekatan Sintaksis yaitu bahasa bentuk. 

Sehingga dalam pendekatan ikonik bentuk bangunan dalam suatu tempat 

biasanya hadir secara terus-menerus dalam rentang waktu yang sangat lama, 

dan tidak jarang hadir pula diberbagai daerah dan bahkan sangat berjauhan. 

Peniruan yang berulang pada akhirnya akan mengakibatkan terbentuknya 

image dalam masyarakat yang bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah 

bentukan yang ideal bagi mereka yang perlu dipertahankan, sehingga 

terbentuklah tipologi-tipologi bangunan. Dari latar belakang tersebut dapat 

didefinisikan bahwa pendekatan ikonik dalam mendesain adalah mendesain 

dengan cara mengacu (meniru) bentukan yang telah ada sebelumnya yang 

dianggap ideal dan perlu di pertahankan 

Dengan kata lain, disini kita berhadapan dengan suatu metode ‘baru’ dalam 

penciptaan bentuk. Dalam hal ini bentuk tidak lagi diciptakan secara pragmatis, 

tetapi dengan cara mengacu bentukan yang telah ada sebelumnya. Peniruan 

yang berulang ahkirnya menciptakan image dalam masyarakat yang 

bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah bentukan yang ideal bagi 

mereka yang perlu dipertahankan. Cara inilah yang disebut desain secara 

ikonis.  

Berikut adalah perbedaan antara pendekatan ikonik dan arsitektur ikonik : 

1) Pendekatan ikonik biasanya akan lebih memiliki keterkaitan dengan 

masyarakat, karena masyarakat sudah “kenal” dan merasa “dekat” 

dengan tampilan dari bangunan tersebut. 

2) Arsitektur ikonik biasanya akan menjadi penanda atau ciri khas dari suatu 

tempat atau daerah karena tampilannya. Namun sering kali bangunan 

ikonik malah kehilangan relasi dengan lingkungan sekitarnya atau 

masyarakat yang menggunakannya, jadi bangunan tersebut hanya 

“bagus” dilihat sendiri (terkesan egois). 

 

Sehingga pendekatan ikonik berawal dari Identitas yang akan diangkat. 

Identitas sendiri merupakan hal-hal yang terus menerus ada di masyarakat, 

yang kemudian menjadi sebuah tipologi dan memiliki keterkaitan dengan 

pendekatan desain ikonik. Sedangkan Identitas terbagi menjadi 3 tipe, 

diantaranya : 

1) Identitas etnik-langgam ; berkaitan dengan karakter desain arsitektur 

yang telah menjadi ciri khas suatu etnik/suku bangsa tertentu. Misanya 
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joglo pada bangunan Jawa, tatanan spasial pada arsitektur bali. 

2) Identitas keagamaan ; berkaitan dengan karakter desain arsitektur yang 

telah menjadi ciri khas suatu kelompok agama tertentu. Misalnya kubah 

pada masjd, salib pada gereja, dan stupa pada vihara. 

3) Identitas fungsi ; berkaitan dengan fungsi kegiatan utama bangunan. 

Misalnya bentuk donat pada perusahaan donat, perulangan bentuk kamar 

pada bangunan hotel. Bentuk-bentuk etalase pada pusat perbelanjaan. 

 

  


