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BAB VI PENDEKATAN DESAIN  
  

6.1.  Penetapan Pendekatan Perancangan  

Dalam tahap perancangan Technopark ini untuk menjawab 

permasalahan “Bagaimana menciptakan bangunan yang mencerminkan 

adat, budaya dan ciri khas kota Jepara?” maka digunakanlah pendekatan 

Arsitektur Regionalisme. Dimana arsitektur regionalisme ini di gunakan 

untuk menonjolkan lokalitas dan kebudayaan jepara melalui bentuk 

arsitektural pada angunan Technopark ini.  

6.1.1. Arsitektur Regionalisme  

A. Keterkaitan dengan proyek  

Technopark adalah bangunan pemerintahan yang memiliki fungsi 

pada bidang penelitian dan pendidikan. Dimana secara arsitektural 

bangunan Technopark sendiri tidak jarang di jadikan sebuah landmark kota 

tertentu sehingga bentuk bangunannya harus memiliki sebuah jati diri untuk 

mewakili lokalitas dari Technopark tersebut. Technopark ini juga 

merupakan bangunan yang cukup canggih karena harus mendukung  

fungsi – fungsi lain seperti laboratorium, auditorium dan ruang pengelolaan 

di dalamnya. Maka arsitektur regionalism di gunakan untuk menjawab 

tuntutan tersebut, dimana didalam arsitektur regionalism ini dapat 

memunculkan sebuah desain bangunan yang memiliki technologi yang 

tinggi untuk mendukung fungsi yang ada didalamnya, namun secara 

bersamaan juga memunculkan citra dan budaya lokal lokasi Technopark  

itu berdiri.  
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B. Pengertian Regionalisme  

 

Regionalisme selalu dikaitkan dengan keadaan setempat dan juga 

Genius Loci atau kearifan local. Regionalisme juga dikaitkan dengan  

Identitas Arsitektur karena selalu berkaitan dengan budaya setempat. Kata 

Regionalisme berasal dari kata region, yang aslinya bersumber dari  

Bahasa latin yaitu regere yang memiliki arti memerintah, menguasai. 

Region dapat dikatakan berkaitan dengan basis wilayah pemerintahan 

(Territorial basis of Govt)  

Ada beberapa pendapat mengenai regionalisme di dalam  

arsitektur, berikut adalah beberapa teori yang dekemukaan oleh para ahli 

pencetus ide regionalism didalam literature yang mereka terbitkan.  

Menurut wondoamiseno dalam artikel yang di tulis oleh Agus 

Dharma Mengatakan bahwa Ciri regionalisme dalam arsitektur adalah 

penggabungan antara bentuk yang lama dan baru; penggabungan antara 

arsitektur masa lalu dan masa kini.  

Regionalisme didalam arsitektur merupakan intergrasi dari 

fenomena masyarakat dan alam. Atribut yang digunakan menunjukan 

karakter setempat, yang ditunjukan dengan merespon kondisi alam 

setempat dan budaya setempat. (Rapopot, 1969) 

• Dengan mudah atribut dapat di presepsikan oleh masyarakat 

umum, baik penghuni maupun pendatang.  

• Atribut yang digunakan menunjukan karakter lokal (baik secara 

fisik maupun secara sosial budaya).  

Regionalisme didalam arsitektur sebagai sebuah respon secara 

natural terhadap hegonomi arsitektur modern di Barat. (Powell, 1985) 
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Robert Powell lebih melihat regionalism didalam arsitektur sebagai suatu 

gerakan dalam arsitektur, tidak hanya menunjukan jatidiri dari daerah lokal, 

melainkan lebih suatu gerakan yang mendasarkan pada semangat untuk 

memanfaatkan kelebihan lokal, sehingga arsitektur yang muncul lebih 

mempunyai makna atau identitas lokal. Regionalisme merupakan respon 

terhadap krisis identitas dalam arsitektur.   

C. Karakteristik Arsitektur Regionalisme  

Karena setiap daerah memiliki kebudayaan, keadaan social, 

masyarakat, iklim dan teknologi yang berbeda, maka identitas local yang 

di gunakan didalam arsitektur regionalisme pun juga berbeda – beda.  

Menurut Rory Spencer dalam tesis yang di tulis oleh Dr. Yohanes 

Basuki Dwisusanto, M.Sc. (2012), Arsitektur regionalisme merupakan 

sebuah bagian dari pengarahan ulang atas kualitas hidup, sebagai sebuah 

bentuk penentangan atas penghapusan paham perluasan ekonomi serta 

kemajuan material didalam hal pembiayaan.  

Arsitektur regionalisme dapat di klarifikasikan menjadi 6 strategi 

regionalisme (Tan, 1994), yaitu:  

a. Memperlihatkan Identitas secara khusus berdasarkan daerah dan  

iklim.  

b. Memperlihatkan Identitas daerah baik secara formal maupun 

simbolik ke dalam sebuah bentuk yang baru dan lebih kreatif.  

c. Mengenalnya sebagai tradisi yang sesuai untuk segala zaman.  

d. Menemukan fakta yang memiliki keseimbangan antara indentitas 

daerah tersebut dan identitas international.  

e. Memutuskan prinsip manakah yang layak dan patut untuk di 

gunakan pada saat ini.  
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f. Menggunakan Desain dengan tuntutan arsitektur modern, elemen 

tradisional di modifikasi dan di aplikasikan sebagau elemen – 

elemen untuk langgam modern.  

D. Studi Presedent  

a. Kantor Bank Indonesia Semarang  

 

Gambar 6.1 Gedung Bank Indonesia Semarang  
Sumber: Dokumen pribadi  

    

Kantor Bank Indonesia di semarang menggunakan pendekatan 

arsitektural regional didalam desain arsitekturalnya, dimana dapat 

dilihat bahwa atap yang digunakan pada bangunan bank ini 

merupakan atap joglo yang telah di modernisasi sehingga 

memberikan kesan mengikuti jaman. Dimana arsitektural regional 

didalam bangunan Bank Indonesia di Semarang ini dapat di pahami 

titik regionalnya oleh semua orang dan golongan, baik orang awan 

didalam arsitektur maupun orang yang menekuni bidang  

arsitektural.  
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b. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang  

  

Gambar 6.2 Gedung RSUD Padang Panjang  
Sumber: www.padangkita.com  

  

Pada Eumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ini da[at terlihat 

pengaplikasian arsitektur daerah yang mudah di tafsirkan oleh orang awam 

dan ahli. Dapat dilihat pada bagian atap bangunan yang memiliki bentuk 

atap ruamh adat padang yang telah di modifikasi dan di moderenisasi agar 

mengikuti perkembangan jaman.  

  

    

  


