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BAB V  

LANDASAN TEORI 

5.1. Landasan Teori Pertanyaan Masalah 1 

Permasalahan pertama adalah bagaimana mewujudkan bentuk bangunan 

Galeri Kerajinan Tangan yang menerapkan budaya Jawa Tengah dengan 

mengangkat arsitektur lokalitas Semarang. Jawa Tengah merupakan salah 

satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi di bidang 

kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan hasil pemikiran orang Jawa 

sendiri yang dijadikan tradisi agar selalu dipertahankan hingga saat ini. 

Kebudayaan di Jawa Tengah yaitu berupa suku, agama, Bahasa, pakaian 

adat, senjata tradisional, kesenian, upacara adat, dan tentunya rumah adat. 

Bersumber dari Mintobudoyo menurut Kartono (2005), rumah adat di Jawa 

Tengah terdapat 5 bentuk dasar yaitu Panggang Pe, Kampung, Limasan, 

Joglo, dan Tajug seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5. 1 Bentuk Dasar Rumah Adat di Jawa Tengah 
Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/217877-konsep-ruang-tradisional-jawa-

dalam-kont.pdf  

https://media.neliti.com/media/publications/217877-konsep-ruang-tradisional-jawa-dalam-kont.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/217877-konsep-ruang-tradisional-jawa-dalam-kont.pdf
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Joglo merupakan salah satu bentuk dasar rumah khas Jawa Tengah. 

Bukan hanya bentuk dan struktur atapnya yang bisa dipelajari, namun juga 

susunan tata ruangnya bisa dipelajari. 

 

Gambar 5. 2 Susunan Rumah Joglo 
Sumber : Analisa kelompok tugas MK. Antropologi Arsitektur 

 

Dari mulai pembagian zoning, dapat belajar dari susunan joglo yang 

lengkap dan asli bahwa zona public diletakkan di bagian paling depan. 

Pada dahulu kala bagian depan joglo digunakan untuk pendopo yang 

berfungsi untuk menerima tamu dan sifatnya public. Kemudian zona servis 

di samping kanan dan kiri. Zona ini digunakan untuk gandok yang berfungsi 

sebagai tempat makan ternak dan tempat menyimpang hasil bumi. Lalu 

yang terakhir ada zona privat yang digunakan untuk omah dalem. Omah 

dalem ini berfungsi sebagai rumah tinggal yang berisi tempat tidur. 

Kebanyakan joglo yang sekarang hanya memakai bagian omah dalemnya 

saja, tanpa mengetahui susunan lengkapnya.  

Susunan lengkap joglo ini dapat dipelajari dan diterapkan juga dalam 

mendesain Galeri Kerajinan Tangan. Bagian depan yang bersifat publik 

dapat digunakan untuk area drop off, pendopo, taman bermain, dan lain-
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lain yang bersifat publik. Kemudian semakin de dalam semakin privat 

areanya. Lalu di sisi kanan dan kiri dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

yang bersifat servis. 

Dalam menciptakan sebuah rancangan harus memikirkan masa lalu atau 

sejarahnya, masa kini, dan yang paling penting adalah masa yang akan 

datang. Secara filosofis dapat memegang peninggalan budaya nenek 

moyang, namun di masa kini dan masa yang akan datang pasti sudah 

berbeda kebutuhan dan kondisi dalam proses perancangan. Belajar dari 

karya Herman Thomas Karsten yaitu SMA Van Deventer yang dapat 

menerapkan konsep arsitektur nusantara pendopo dengan merespon 

kondisi dan kebutuhan di masa kini dan masa yang akan datang. 3 

 

Gambar 5. 3 Pendopo SMA Van Deventer 
Sumber : google 

 

Karsten mampu menghadirkan bentuk dan kesan tradisional dengan 

merubah pakem sokoguru. Kemajuan pengetahuan dan Teknik pada ilmu 

konstruksi pada era Karsten dengan menggunakan material pada masa itu. 

                                                 
3 Albertus Sidharta. Penerapan Konsep Tradisional Pendopo Bagunan SMA Van 
Deventer Karya Karsten. (2017) 
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Selanjutnya tentang lokalitas Semarang. Sebenarnya apakah yang 

dimaksud dengan kearifan lokal khususnya di Semarang? Menurut KBBI, 

lokal adalah setempat, domestik, tempatan,di suatu tempat. Sedangkan 

kearifan berarti kebijaksanaan, kebajikan, kecendekiaan. Secara umum 

kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat 

bijaksana, bernilai baik, dan tertanam pada masyarakat setempat. Berikut 

ini adalah contoh pola piker masyarakat Jawa dan relasinya. 

No Relasi Falsafah Hidup Jawa Makna 

1. Manusia 
– Tuhan 

- Manunggaling Kawula lan 
Gusti 
- Manekung Pujabrata 
- Mesu Budi, Mesu Cipta 
- Rila, Narima 
- Sumeleh 

- Menyatunya nilai-nilai 
luhur (kebaikan) terhadap 
diri manusia 

- Manggih kawilujengan 
- Nunuhun kanugrahaning 
gesang 
- Menerima dengan sepenuh 
hati 

2. Manusia 
– Alam 

- Hamemayu hayuning 
bawana 
- Pasrah/sumeleh 

- Membuat alam (dunia) 
menjadi harmonis 

- Berserah diri 

3. Manusia 
– Sosial 

- Tepa salira 

- Rukun agawe santosa 
Loma 
- Gotong royong 
- Adil paramarta 
- Setya tuhu 

- Tanggel jawab boten 
lewerweh 
- Leres ing samubarang 
damel 
- Pinter saliring kawruh 
- Susila anor raga 

- Sikap menghormati/ 
menghargai orang lain/ 
tenggang rasa 
- Mau menerima masuknya 
nilai-nilai budaya pendatang 
(menerima nilai-nilai budaya 
memperkaya nilai budaya 
Jawa (setempat/ lokal) 
- Sifat mau memberi 
- Saling membantu 
- Jujur pada sesama 
- Tidak mengunggulkan diri 
- Pandai mengambil hati 
sesama dan meredam 
keinginan diri 
- Tahu tatakrama 

4. Manusia 
– Individu 

- Golong gilig wiji tuwuh ing 
sela 
- Sareh 
- Sumeleh 
- Prasaja 

- Tekad bulat 
- Orientasi hidup terletak 
pada badan/diri 
- Sabar 
- Berserah diri 
- Mawas diri 
- Terbuka 

 
Tabel 5.1 – Relasi Manusia Jawa Terhadap Falsafah Hidup dan Maknanya 

Sumber: Noeradya (1977) dalam Soedigdo, 2014 



63 
 
 

5.2. LandasanTeori Pertanyaan Masalah 2 

Generasi muda yang cepat bosan, maka Fleksibilitas arsitektur bisa 

menjadi salah satu alternatif.  

Tinjauan fleksibilitas ruang 

Fleksibilitas ruang merupakan suatu sifat kemungkinan sebuah ruang 

dapat digunakannya untuk bermacam-macam sifat dan kegiatan, dan 

dapat dilakukan pengubahan susunan ruang yang sesuai dengan 

kebutuhan tanpa mengubah tatanan bangunan. Berikut ini adalah kriteria 

pertimbangan fleksibilitas adalah: 

1. Segi teknik, yaitu kecepatan perubahan, praktis, resiko rusak kecil, 

tidak banyak aturan, memenuhi persyaratan ruang. 

2. Segi ekonomis, yaitu murah dalam biaya pembuatan dan 

pemeliharaan. 

Ada tiga konsep fleksibilitas, yaitu ekspansibilitas, konvertibilitas, dan 

versabilitas. Ekspansibilitas merupakan konsep fleksibilitas yang 

penerapannya bahwa ruang dan bangunan yang dimaksud dapat 

menampung pertumbuhan melalui perluasan. Sedangkan untuk Konsep 

konvertibilitas, ruang atau bangunan memungkinkan adanya perubahan 

tata atur pada satu ruang. Kemudian untuk konsep versatibilitas, ruang 

atau bangunan dapat bersifat multi fungsi artinya dapat dimanfatkan untuk 

lebih dari satu fungsi saja.. 

 

Fleksibilitas Ruang Pameran 

Perkembangan materi pameran dari waktu ke waktu menurut adanya ruang 

pamer yang dapat mengantisipasi kebosanan pengunjung itu. Khusus 

untuk ruang pamer, akan ada perkembangan materi pameran yang dapat 

berganti sesuai event. Tuntutan fleksibilitas ruang juga dikarenakan 
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tuntutan perbaruan tata pameran dan koleksi yang dipamerkan sekurang-

kurangnya setiap lima tahun. Hal ini untuk mengantisipasi kebosanan 

pengunjung, menggairahkan kegiatan pameran, dan juga untuk mengikuti 

perkembangan jaman. Menurut Feireiss (1998), untuk mengantisipasi hal-

hal di atas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu antara lain : 

1. Perkembangan materi diantisipasi dengan sistem rotasi koleksi dari 

ruang pamer ke ruang penyimpanan secara rutin. 

2. Perubahan materi pameran, menyebabkan perubahan tata pameran. 

Untuk itu perabot yang digunakan sebagai penunjang perlu dipilih 

yang praktis, mudah dibongkar dan dipasang, serta fleksibel untuk 

diletakkan pada tempat-tempat yang berbeda. 

3. Pemakaian sekat pembatas yang tidak permanen, sehingga mudah 

untuk diubah sewaktu-waktu. 

 

5.3. Landasan Teori Pertanyaan Masalah 3 

Menciptakan perencanaan tata ruang Galeri Kerajinan Tangan yang dapat 

mewadahi berbagai jenis kerajinan Khas Jawa Tengah dan menjadikan tujuan 

wisata budaya di Kota Semarang. Berikut ini kerajinan tangan khas jawa tengah 

yang akan ditampung di Galeri: 

1. Kerajinan Batik  

Khusus untuk kerajinan ini akan dibuat ruangan pelatihan batik yang 

lengkap. Supaya pengunjung bisa belajar proses membatik dan tujuan 

jangka Panjang supaya Batik tidak punah. Diadakannya pelatihan batik 

yang lengkap ini juga menghindari kebosanan ataupun kegiatan yang 

monoton. Berikut ini adalah proses membatik: 
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1. Membuat Desain Batik 

 

2. Melukis di kain 

 

3. Menutupi bagian putih 

 

4. Pewarnaan Kain 

 
5. Melukis kembali dengan canting 6. Menghilangkan lilin 

7. Membatik lagi 8. nglorot 

9. mencuci kain batik 
 

Proses lengkap membatik 
Sumber: google 

 
 

2. Kerajinan Kulit  

3. Kerajinan Kayu 

4. Kerajinan Gerabah 

5. Kerajinan Tenun 

6. Kerajinan Arca 

7. Kerajinan Enceng Gondok 

8. Kerajinan Anyaman Bambu 

Dalam penataan ruang, kenyamanan spasial dan aspek visual menjadi faktor yang 

penting, berikut ini teorinya: 

5.1.1. Kenyamanan Spasial 

Aspek spasial pada projek kali ini adalah bagaimana spasial sebuah ruang 

dapat menampung kebutuhan aktivitas pengunjung galeri dan juga 
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sirkulasi pada ruang pameran kerajinan tangan dalam waktu yang 

bersamaan. 

Untuk mewujudkan sebuah ruang pamer yang nyaman maka diterapkan 

jarak minimum untuk jalur sirkulasi sesuai standart yang ada. Kemudian 

pengaturan jarak antar kerajinan tangan satu dengan yang lainnya, 

sehingga pengunjung dapat menikmati setiap karya seni dan juga supaya 

menambah nilai estetika pada karya seni. Berikut ini adalah standar 

kenyamanan jarak sirkulasi manusia. 

 

Gambar 5. 4 Jarak antar manusia untuk sirkulasi 
Sumber : human dimension & interior space, hal.269 

 

5.1.2. Aspek Visual 

Aspek visual dalam hal ini adalah bagaimana letak dari kerajinan tangan 

dan beberapa panel informasi dengan jarak yang tidak terlalu tinggi, 

sehingga pengunjung dari anak-anak hingga dewasa dapat menikmati 

informasi lebih nyaman. Selain itu pencahayaan pada ruang pameran juga 

perlu diperhatikan, dengan pencahayaan yang baik yaitu memenuhi 

standar sebuah ruang pameran agar pengunjung dapat menikmati karya 

seni di pameran dengan lebih nyaman. Berikut adalah gambar yang 

menjelaskan tentang standar kenyamanan jarak pandang manusia: 
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Gambar 5. 5 Standar kenyamanan jarak pandang manusia 
Sumber : human dimension & interior space, hal.198 

 

 

Fungsi ruangan 
Tingkat 

pencahayaan 

(Lux) 

Kelompok 
renderasi 

warna 

Temperatur warna 

Warm 
white      

< 
3300 

K 

Cool 
white 
3300K 

- 

5300K 

Daylight      
>5300 

K 

Pertokoan / Ruang pamer 

Ruang pamer 
dengan obyek 

berukuran besar 
500 1  ⬧  ⬧  ⬧ 

Toko kue dan 

makanan 
250 1  ⬧  ⬧  

Toko bunga 250 1  ⬧  ⬧  

Toko buku dan 
alat tulis/gambar 

300 1  ⬧  ⬧  ⬧ 

Toko perhiasan, 
arloji 

500 1  ⬧  ⬧  

Toko barang 
kulit dan sepatu 

500 1  ⬧  ⬧  

Toko pakaian 500 1  ⬧  ⬧  

Pasar swalayan 500 1 atau 2  ⬧  ⬧  

Toko mainan 500 1  ⬧  ⬧  

Toko alat listrik 
(TV,Radio/tape, 
mesin cuci dan 
lain-lain) 

250 1 atau 2  ⬧  ⬧  ⬧ 
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Toko alat musik 
dan olahraga 

250 1  ⬧  ⬧  ⬧ 

Tabel 5. 1 Standar pencahayaan ruang 
Sumber : SNI-03-6197-2000 

 

 

 

 

  




