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BAB V. LANDASAN TEORI 

 

5.1. Masyarakat Urban 

Pengertian Urban menurut KBBI adalah berkenaan dengan kota terutama 

masyarakat perkotaan, bersifat kekotaan(KBBI, 2019b)10. Masyarakat urban mulai 

muncul sejak tahun 1990 ketika proses indutrilisasi terjadi.11(Madanipour, 1996) 

Masyarakat percaya bahwa teknologi terbaru membawa proses industrilisasi dan 

urbanisasi mampu memecahkan masalah perkotaan. Cara pandang masyarakat 

urban yang terbuka terhadap hal baru dan perubahan semakin mendorong 

gerakan kebaharuan (modernisme) dalam bidang seni berkembapng pesat pada 

masyarakat perkotaan. Arsitektur  juga dapat memberikan perubahan wajah kota 

dan semakin mendorong tumbuhnya Post-modern.12 Masyarakat kota dapat 

beradaptasi dengan menerima perubahan jaman dimana mereka memanfaatkan 

teknologi terbaru untuk memperbaiki lingkungan nya dan masalah yang terjadi di 

perkotaan.  

Kota Semarang saat ini mulai berkembang dengat pesat. Perkembangn kota 

diiringi dengan perkembangan masyarakat urban yang saat ini mulai tumbuh di 

kota Semarang. Hal ini ditandai dengan banyaknya bangunan high rest untuk 

perkantoran dan apartment. Masyarakat urban cenderung memerlukan 

kemudahan akses dan kelengkapan fasilitas, untuk memudahkan mereka 

berkativitas atau budaya yang serba instan. 

Pendekatan masyarat urban dilakukan karena mempertimbangkan pengguna 

yang merupakan masyarakat urban. Karena sasaran dari proyek krematorium ini 

                                                             
10 KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) Pengertian Urban 
11 Madanipour,Ali,1996, Design of Urban Space,England:British Library,hlm186  
12 Madanipour, Op.Cit, hlm 188 
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adalah masyarakat yang berada di pusat kota yang merupakan masyarkat urban. 

Diharapkan desain bangunan krematorium nantinya dapat susuai dengan 

masyarakat urban Kota Semarang.  

5.2. Kajian Terori Tema Desain 

Pendekatan tema desain perlu dilakukan terhadap projek Kompleks Krematorium 

di Pusat Kota Semarang, karena dengan menggunakan tema desan sebuah 

bangunan akan memiliki sebuah ciri khas yang dapat menjadi minat masyarakat 

untuk menggunkan dan mengunjungi bangunan tersebut. Pada desain bangunan 

krematorium ini akan menggunkan pendekatan simbolik untuk memberikan 

sebuah makna kembali ke alam. Pendekatan  kontemporer dan modernity untuk 

menciptakan kesan kekinian yang sesuai dengan masyarakat urban. 

A. Arsitektur Simbolik  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Simbolis diartikn sebagai perihal 

pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide-ide (misalnya 

sastra atau seni). Simboll merupakan lambang, bentuk atau objek yang 

digunakn untuk menggambarkan sesuatu. 

Charles Jencks(Jencks, 1984)13 menjelaskan bahwa bahasa adalah 

bagaimana kata-kata dapat dipilih untuk memainkan peran tertentu dalam 

struktur bahasa. Jika arsitektur dapat dianalogikan sebagai bahasa maka 

kata-kata tersebut disubstitusikan dengan kode visual yang seperti konsep 

di atas digunakan berdasarkan zaman dan budaya setempat.  

                                                             
13 Charles Jencks. 1984. The Language of Post-Modern Architecture.4th edition. Rizzoli 
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14Teori semiotika merupakan arti sebuah lambang dan bagaimana 

lambang tersebut digunakan dikenal dua istilah yaitu penanda (signifier) 

dan yang ditandai (signified).(Wardani, n.d.)  

Capon mengusulkan kategori primer arsitektur yaitu fungsi, bentuk dan 

makna serta kategori sekuder yaitu konteks, pengandaian dan kehendak, 

sehingga seolah-olah komponen estetika telah melebur pada unsur-unsur 

primer. Purnama Salora juga memiliki pemikiran yang sama dimana bentuk 

fungsi dan makana saling berkaitan. Berikut adalah  diagram keterkaitan 

(Skema 5.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 5.1. Bentuk Fungsi Dan Makna 

Sumber : The Ever-rotating Aspects of Function – Form – Meaning in 
Architecture. 2012 

 
 

Makna simbolik pada bangunan krematorium merupakan hal yang penting 

karena bangunan krematorium sangat penuh dengan makna yang 

                                                             
14 Wardani, L. K. (2010) Fungsi, Makna dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik) Seminar jelajah 
Arsitektur Nusantara 101010. Surabaya. 
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berhubungan dengan kematian dan alam baka sehingga pendekatan 

simbolik dapat menjadi ciri khas dari sebuah bangunan krematorium. 

 

B. Modernity in Architecture 

Menurut St. Peter secara etimologi modern memiliki tiga arti dasar yaitu :  

 

1. Present, or current   

2. New, to describe a present time that is experienced as a period, and 

which possesses certain specific features that distinguish it from previous 

periods.  

3. Connotation of Momentary, of the transient, with its opposite notion no 

longer being a clearly defined past but rather an indeterminate 

eternity(Heynen, 1999) 15 

Modernity memiliki arti “what gives the present the specific quality 

that makes it different from the past and points the way toward the future.” 

Selain itu Modernity juga dipandang sebagai pematah tradisi dan 

merupakan simbol penolakan wasiran di masa lampau. Hal tersebut 

ditekankan oleh Rosenbeft dalam bukunya Dharsono, bahwa seni modern 

memiliki nilai- nilai yang bersifat universal.16 Istilah modernization menurut 

Octavio Paz lebih digunkanan untuk menjelaskan proses perkembangan 

social dan ekonomi. (Dharsono, 2004)17 Proses perkembangan modernitas 

memicu gerakan seni sebagai orientasi menuju masa depan dan keinginan 

tersebut diberi nama dengan modernisme. 

 

                                                             
15Heynen,Hilde, 1999, Architectur and Modernity, America, Massachusetts Institute of 
Technology, hlm 8.   
16 Dharsono, 2004, Seni Rupa Modern, Indonesia, Rekayasa Sains, hlm 223. 
17 Heynen, Op.Cit, hlm 9 
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C. Arsitektur Kontemporer 

Kontemporer secara etimologi merupakan penggabungan dari dua kata 

Con yang berarti bersama dan Tempus yang berati waktu, sedankan dalam 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kontemporer/kon•tem•po•rer/ 

adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini (KBBI, 

2019c).18 Hal ini sejalan dengan L.Hilberseimer menjelaskan bahwa, 

“Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada 

zamannya yang mencirikan kebebasan berekspresi, keinginan untuk 

menampilkan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran baru 

atau penggabungan dari beberapa aliran arsitektur”(L.Hilberseimer, 

1964)19.  Sehingga dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa arsitektur kontemporer merupakan arsitektur dengan desian yang 

mengikuti perkembangan waktu yang mengekspresikan kebebasan 

dengan menghadirkan sebuah kebaharuan dengan melihat peluang desain 

di masa depan . 

D. Ciri ciri Arsitektur Kontemporer 

Secara garis besar arsitektur kontemporer mempunyai aspek kekinian 

yang tidak terkait oleh beberapa konsep konvensional.  Menurut Gunawan, 

E(Gunawan, 2012) indikator sebuah arsitektur kontemporer meliputi 4 

aspek, yaitu: 

1. Ekspresi bangunan bersiffat subjektif  

2. Kontras dengan lingkungan sekitar 

3. Bentuk simple sederhana namum berkesan kuat 

4.  Memiliki imange/ kesan/ gambaran serta penghayatan yang kuat20 

                                                             
18 KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pegertian kontemporer 
19 L.Hilberseimer, 1964, Contemporary Architects 2. Chicago, Chicago P. Theobald. 
20 Gunawan, E, 2011, Reaktualisasi Ragam Art Deco Dalam Arsitektur Kontemporer, Manado, 
Universitas Sam Ratulangi. Media Matrasain. Vol 7 No1, hlm 78 
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Seirama dengan Gunawan prinsip Arsitektur Kontemporer menurut Ogin 

Schimbeck,(Sumalyo, 1997) adalah : 

a. Gubahan yang ekspresif dan dinamis  

Gubahan massa tidak formal (kotak) tetapi dinamis dengan memadukan 

beberapa bentuk dasar sehingga gubahan massa memberikan kesan yang 

dinamis (gambar 5.1). Dinamis juga dikaitkan ruangan yang fleksibel dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

 

 

Gambar 5.1. Museum Tsunami Aceh 
Sumber: google.com 

 

b. Konsep ruang terkesan terbuka 

Penggunaan dinding kaca baik antar ruang dan koridor dalam bangunan, 

serta bukaan optimal (gambar 5.2)yang memberikan kesan bangunan 

terbuka dan tidak massive. 

 

 

Gambar 5.2. Dinding dan Jendela kaca 
Sumber: google.com 

c. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

Pemisah antara ruang luar dengan ruang dalam menggunakan  perbedaan 

bahan lantai atau pola lantai (gambar 5.3) 

 

 

Gambar 5.3. Pola Lantai 
Sumber: google.com 
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d. Memiliki fasad transparan  

Pada fasad bangunan dan jendela menggunakan material transparent 

(gambar 5.4)untuk mengopimalkan cahaya yang masuk ke dalam ruangan 

serta memberikan kesan terbuka. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Fasad Transparant 

Sumber: google.com 

 

e. Kenyamanan Hakiki 

Pengguna merasa nyaman dengan suasana dan kenyamanan sesuai 

dengan fungsi bangunan, serta kenyamanan kaum difabel dapat dicapat 

melaui akses yang mudah dan ramah dengan kaum difabel(gambar 5.5)  

 

 

 

 

Gambar 5.5. Akses Difable 
Sumber: google.com 

 

f. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 

Memperthankan vegetasi eksisting yang dinilai dapat dipertahankan dan 

tidak menganggu sirkulasi baik di luar maupun di dalam site (gambar 5.6) 
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Dapat juga menghadirkan vegetasi baru pada site sehingga memberikan 

kesan arsri dan sejuk 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Taman Hijau 
Sumber: google.com 

 

g. Penggunaan material dan teknologi terbaru 21 

Menggunakan sistem struktur dan material terbaru dengan teknologi 

teebaru yang sesuai dengan fungsi bangunan (gambar 5.7)  

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Cutting laser 

Sumber: google.com 

 

E. Penataan Ruang Liner  

Penataan yang efektif untuk bangunan bertingkat menggunakan sistem 

linear karena system linerar yang lurus menjadi pengorganisir utama untuk 

satu deret ruang-ruang, Disamping itu organisasi linier dapat dibelokan 

atau berbentuk lengkung.(Ching, 2000)22 Pada bangunan publik yang 

                                                             
21 Sumalyo, Y, 1997, Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX, Yogyakarta, Gadjah Mada 
University Press. 
22 Francis D.K. Ching, 2000, Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, Erlangga, hlm 253 
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bertingkat biasanya ruang ruang ditata pada sebuah koridor sebgai akses 

utama menuju ruang-ruang.  

Organisasi linier pada dasarnya terdiri dari sederet ruang (gambar 

5.8), biasanya terdiri dari ruang-ruang yang berulang, serupa dalam hal 

ukuran, bentuk dan fungsi.(Ching, 2000)23 Ruang ruang utama yaitu 

krematorium, persemayaman, dan kolombarium ditata secara linear 

dengan penggunaan koridor untuk mempermudah sirkulasi ruang dalam 

kompleks krematorium tersebut. 

 

 

 
 
 
 

Gambar 5.8.Pola Organisasi Ruang Linear 
Sumber: Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan 

 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

A. Sistem Bangunan Tinggi 

Bangunan tinggi saangat erat dengan perkotaan, hal ini dikarenakan 

permintaan yang disebabkan oleh kepadatan pendukuk yang berimbas 

pada harga tanah pada sebuah kota. Bangunan tinggi modern diharapkan 

dapat mendukung kebutuhan aktivitas manusia yang berada di dalam 

bangunan.24 Penataan ruang secara vertikal akan menimbulkan kebutuhan 

sirkulasi bagi manusia terutama bangunan publik untuk memberikan 

kennyamanan pengguna(Juwana, 2005). Penataan ruang ditata secara 

                                                             
23 D.K Ching , Francis, 2000,Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan : Edisi 2,Jakarta,Erlangga, hlm 
189  
24 S.Juwana,Jimmy,2005, Sistem Bangunan Tinggi,Jakarta, Erlangga,hlm 5 
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linear sehingga setelah distribusi vertikal dapat dilanjutkan dengan 

distribusi horizontal ke ruang –ruang tiap lantai(Juwana, 2005)25. Biasanya 

core bangunan diletakkan ditengah ditengah bagunan. Sistem Bangunan 

tinggi tidak hanya juga bagaimana utilitas di dalam gedung berjalan dengan 

lancar, baik lift, tangga darurat, sistem ME, dsb. Pemenuhan utilitas 

kenyamanan pengguna gedung bangunan bertingkan akan lebih nyaman. 

B. Green Building 

Untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan maka penataan 

ruang seta pengguanaan bahan bangunan yang akan digunakan dalam 

merencanakan sebuah banguanan dapat menerapkan prinsip Green 

Buiding. Green Architecture merupakan cikal bakal dari Green Building 

dimana ecological, sustainable, performance merupakan indicator untuk 

tercapainya Green Architecture(Attmann, 2010).26 Sejak tahun 2000 

penduduk dunia mulai peduli dengan lingkunganyadan dani fokus pada 

Modern Enronmentalism yang menjadi cikal bakal dari Green Building 

mecakup aspek Design, Construction, Site,Indoor Air Quality, Environment 

impact, Technology, Materials, Energy Consumption(Attmann, 2010).27 

Seirama dengan Osman pengertian Green Building menurut GBCI 

(Green Building Council Indonesia) adalah bangunan dimana di dalam 

perencanaan, pembangunan, pengoperasian serta dalam 

pemeliharaannya memperhatikan aspek – aspek dalam melindungi, 

menghemat, mengurangi pengunaan sumber daya alam, menjaga mutu 

baik bangunan maupun mutu dari kwalitas udara di dalam ruangan, dan 

                                                             
25 S.Juwana, Op.Cit, hlm 83 
26Attmann, Osman,2010,Green Architecture Advanced Technlogies and Maerials, McGraw-Hill 
Education, hlm 40 
27Attman,Op.Cit, hlm 57 



76 
 

memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berdasarkan 

kaidah pembangunan berkelanjutan28. Dalam menerapkan konsep Green 

Building GBCI (Green Building Council Indonesia) yang merupakan 

lembaga resmi Indonesia menentukan beberapa kriteria yang menyatakan 

bahwa bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan Green Building. 

Berikut adalah aspek penilaian dalam Green Building yang ditetapkan oleh 

GBCI(Indonesia, 2013): 

1. Tepat Guna Lahan - Appropriate Site Development (ASD) 

2. Efisiensi dan Konservasi Energi - Energy Efficiency &       

Conservation (EEC) 

3. Konservasi Air - Water Conservation (WAC) 

4. Sumber & Siklus Material - Material Resources & Cycle (MRC) 

5. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang - Indoor Air 

Health & Comfort (IHC) 

6. Manajemen Lingkungan Bangunan - Building & Enviroment 

Management (BEM)29 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Green Building Council. 2013. Greenship untuk Bangunan Baru Versi 1.2 
29 GBCI Op.Cit. 


