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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 
 

2.1. Pengertian Judul ( Penjelasan Garis Besar tentang Aksi, Fungsi, Dan 
Lokasi – 3si ) 

  Fungsi :  
Gedung seni yaitu suatu gedung pertunjukan  seni yang 

memfasilitasi pemain dan pengunjung dengan harapan bisa 
menghibur pengunjung dengan seni yang di pertontonkan atau  
.fungsi gedung seni ini yaitu sebagai sarana / fasilitas pelaku seni 
sebagai tempat wadah mengapresiasi , sebagai wadah melestarikan 
seni budaya tradisional , sebagai tempat / wadah untuk untuk 
mengemangkan minat bakat terlebih bagi kaum muda mudi . 
gedung ini biasanya terletak di pusat kota dengan pertimbangan 
mudah dalam pencapaian / akses dan pengumpulan audience  

  Aksi :  

Menurut ( Jogiyanto , 2005 ) , perancangan di definisikan 
sebagai penggambaran , perencanaan dan pembuatan sketsa atau 
pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari satu kesatuan 
dari utuh dan berfungsi , sedangkan menurut ( mulyadi , 2007 ) 
perancangan adalah suatu fase yang diawali dengan evaluasi atas 
alternatif rancangan system yang diikuti dengan menyiapkan 
spesifikasirancangan yang berorientasi kepada pemakai tertentu 
dan diakhiri dengan pengajuan rancangan pada manejemen puncak  

 Lokasi : 

Salah satu lokasi yang akan dibuat perancangan yaitu di 
kota sidoarjo , jawa timur . sidoarjo terletak di bagian wilayah 
timur . dilingkungan sidoarjo sendiri tingkat kepadatan penduduk 
tidak terlalu padat . dan juga banyak lahan kosong yang bisa 
dijadikan perancangan . salah satunya pemilihan site ini di wilayah 
desa sumput , dengan luas Total 116,1 ha . 

Jadi perancangan secara definisi yaitu Perancangan adalah 
hasil perancangan . perancangan arsitektur sendiri yaitu 
penggabungan unsur ruang untuk menampung proses 
kegiatansehingga menghasilkan suatu keseluruhan yang lebih kaya 
dan bermakna . proses perancangan dimulai dari mengetahui jenis 
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bangunan yang akan di rancang , pemakainya dan bagaimana 
keinginan pemakainya , kegiatannya , ruang ruang yang 
dibutuhkan bagaimana tapak disana yang akan dibangun bangunan 
tersebut , bagaimana konstruksinya dan , bahan apa saja yang di 
gunakan .  

perancangan sendiri bisa dikatakan suatu proses dalam 
menyiapkan seperangkat keputusan mengenai tindakan untuk 
mencapai tujuan degan mengunakan cara optimal . salah satunya 
yaitu analisa , penzoningan , sintesa , dan konsep  

 

( Gambar 2.1 Kota Sidoarjo ) 

2.1.1. Lingkup Pelayanan dan kapasitas  

 Linkup pelayanan baiasa dinya yaitu lingkup pelayanan kota , dengan skala 
tersebut orang orang atau remaja bisa tau letak tempat seni budaya . lingkup kota 
biasanya di tempatkan di pusat kota / tempat yang dianggap strategis . lingkup kota 
sendiri harus ada pertimbangan  

2.1.2. Kualitas Pelayanan 

 Target Pelayanan di fokuskan ke Anak anak muda / remaja .Karena anak 
anak muda adalah penerus generasi bangsa . anak anak muda akan diajarkan seni 
budaya lokal , dengan diajarkannya kesenian tersebut anak anak muda bisa 
mengemvangkan seni tersebut dan tidak hilang kemakan oleh zaman  

2.2. Tinjauan Fungsi  

 Perancangan tersebut memiliki Fungsi sebagai fasilitas seni budaya di kota 
sidoarjo dengan sasarannya yaitu seniman dan anak muda . fungsi diantara lain 
sebagai pengembang minat bakat anak muda akan budaya lokal di kota sidoarjo 
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2.2.1. Klasifikasi dan Karakteristik Judul  

 Dalam Perancangan tersebut tidak ada klasifikasi bangunan . hanya ada 
peraturan tentang kapasitas orang yang di dalam salah satu fasilitas tersebut . 
Neufert (2002) memaparkan kebutuhan luas gedung pertunjukan berdasarkan 
jumlah penduduk : 

a. Kurang dari 50.000 penduduk – gedung pertunjukan lokal (gedung utama 500 – 
600 penonton), tempat pertunjukan berpindah-pindah dalam wilayah tersebut, 
misalnya teater pertunjukan drama. 

b. 50.000 – 100.000 penduduk – gedung pertunjukan lokal dengan teater kota, 
untuk drama, operet, sesekali untuk opera. 

c. 100.000 – 200.000 penduduk – teater, 700 – 800 penonton. 

d. 200.000 – 1 juta penduduk – ruang opera dan drama, 800 – 1.000 penonton. 

e. 500.000 – 1 juta penduduk – ruang opera, 1.000 – 1.400 penonton dan beberapa 
teater eksperimental kecil dan sangat kecil. 

f. Lebih dari 1 juta penduduk – gedung opera besar, 1.400 – 2.000 penonton. 
Gedung pertunjukan 

besar 800 – 1.000 penonton dan jumlah teater eksperimental kecil dan yang lebih 
kecil sangat banyak berlaku. 

2.2.2. Pengembangan Judul ( Literatur dan Teori Penunjang Fungsi ) 

 Jadi Judul yang dimaksud pada perancangan ini yaitu fasilitas seni budaya 
di kota sidoarjo . berarti definisi dari fasilitas seni budaya yaitu wadah atau tempat 
penyelenggaraan seni yang terdiri dari seni gerak dan musik yang terletak di 
kabupaten sidoarjo .fungsi fasilitas ini yaitu sebagai wadah / tempat seniman atau 
penari mengembangkan bakat mereka di samping itu juga fasilitas ini sebagai 
tempat pertunjukan seni dan tempat berlatih para kaum remaja , harapannya dengan 
dibangunnnya perancangan ini yaitu agar anak anak muda bisa mengembangkan 
minat bakat mereka terhadap budaya lokal khususnya di kota Sidoarjo. 
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2.2.3. Standar Perancangan  

 Standar Perancangan ini berdasarkan tentang “ PERMEN PAR No_17 
THN 2015 ttg STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI “ . dan juga 
ditambah lagi dengan tentang batasan dari Neufert ( 2002 ) . Ada juga Dan di 
tambah lagi tentang peraturan bangunan tersebut yang ada di PERDA 
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2003 . TENTANG BANGUNAN 
GEDUNG  

 

( Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan ) 

 

2.2.4. Peraturan yang berkaitan dengan judul  
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( Gambar 2.3 Peraturan standar usaha seni ) 

Pada RTRW Sidoarjo dalam pasal 18 . strategi penataan kawasan strategis 
salah satunya di site tersebut . salah satunya yaitu pengembangan kawasan strategis 
untuk kepentingan sosial dan budaya . site tersebut termasuk site mix use . 
sebagian atau di sekeliling site banyak juga yang beroperasi sebagai di bidang jasa 
atau perdagangan  
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Kawasan mix use sendiri penggunaan lahan campuran dimana terdapat 
beberapa kegiatan menjadi satu area yang berdekatan seperti pemukiman , 
perdagangan dan jasa , pemerintahan serta industri yang terdapat dekat lokasi 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO 
TAHUN 2009 - 2029 

   Paragraf 3 
Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah 

(4) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b meliputi : 

 
a. pengembangan kota baru untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan industri, 
jasa, dan perdagangan 
b. pengembangan kawasan campuran (mix use) pada kawasan yang mengalami 
pertumbuhan cepat 
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PERBUP 37 TAHUN 20019 “ RKPD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 “ 

 

 
 

( Gambar 2.4 RKPD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 ) 
 

2.2.5.  Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional ( RIRN )  

 Untuk RIRN fokus riset sosial humaniora – seni budaya – pendidikan  . 
tema kajian ekonomi dan sumber daya manusia , topik nya yaitu seni budaya 
sebagai pendukung pariwisata . dan target Desain penguatan seni budaya lokal 
nasional sebagai tulang punggung pariwisata . 
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  ( Gambar 2.5 Elaborasi RIRN ) 

 

 

(Gambar 2.6 Elaborasi RIRN ) 
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2.3. Tinjauan Lokasi  

 Lokasi yang dimaksud adalah di Kota Sidoarjo , Kota tersebut cukup besar 
da nada potensi Seni budaya lokal yang harus dikembangkan . lokasi tersebut dekat 
dengan kota kota besar antara lain , surabaya , mojokerto , ditambah lagi Kota 
Sidoarjo belum mempunyai fasilitas seni budaya yang mewadahi  

2.3.1. Tinjauan Umum Lokasi / Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) 

 Pada RTRW Sidoarjo dalam pasal 18 . strategi penataan kawasan strategis 
salah satunya di site tersebut . salah satunya yaitu pengembangan kawasan strategis 
untuk kepentingan sosial dan budaya . site tersebut termasuk site mix use . 
sebagian atau di sekeliling site banyak juga yang beroperasi sebagai di bidang jasa 
atau perdagangan  

 Kawasan mix use sendiri penggunaan lahan campuran dimana terdapat 
beberapa kegiatan menjadi satu area yang berdekatan seperti pemukiman , 
perdagangan dan jasa , pemerintahan serta industri yang terdapat dekat lokasi 

 

(Gambar 2.7 Data site menurut peruntukan : RTRW 2009-2029 ) 

Data site menurut peruntukan : RTRW 2009-2029 

Site termasuk di SSWP II ( Berpusat di Sidoarjo ) : Sebagai pusat 
pemerintahan, perdagangan ,jasa ,dan kegiatan penunjang ( salah satunya kegiatan 
seni budaya ) dan kepadatan penduduk yang rendah 
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2.3.2. Kriteria Pemilihan Tapak  

 Tapak 1  

 

( Gambar 2.8 Site tapak 1 ) 

 ( Site Berukuran 2,1 Ha ) 

 Lokasi : Jl. Sarirogo, Sari Rogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,  

Kelebihan site :  

1. Site Termasuk Strategis , Karena termasuk jalan raya utama  
2. Dekat dengan kota  
3. Banyak Fasilitas umum di kawasan tersebut 
4. Site Mudah di kelola karena sebagian adalah lahan bekas sawah 
5. Site Termasuk SSWP II . Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan ,jasa 

,dan kegiatan penunjang ( salah satunya kegiatan seni budaya ) 

Kekurangan : 

1. Untuk Posisi barat , tidak ada batasan atau patokan ( karena bekas sawah ) 
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 Tapak 2 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
  

   ( Gambar 2.9 Site tapak 2 ) 

( Site Berukuran 3,5 Ha ) 

Lokasi : Jalan Raya Saimbang, Kebonagung, Sukodono, Kebonagung, Kec. 
Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, 

Kelebihan site :  

1. Site Termasuk Strategis , Karena termasuk jalan raya utama  
2. Banyak Fasilitas umum di kawasan tersebut 
3. Site Mudah di kelola karena sebagian adalah lahan ladang  

Kekurangan : 

1. Lumayan jauh dari kota  
2. Kawasan tersebut bukan kawasan sosisal budaya 

 

( Gambar 2.10 tabel pemilihan tapak ) 
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2.4.  Studi Banding Obyek Sejenis  

2.4.1. Obyek 1 ( Taman Budaya Surabaya ) 

Taman Budaya ini didirikan pada tanggl 20 Mei 1978 dan diresmikan oleh 
menteri Pendidikan dan Kebudayan RI Dr. Daoed Joesoef. Bertugas untuk 
meningkatkan pengembangan kesenian dan budaya, Taman Budaya Jawa Timur, 
seperti halnya 25 taman budaya lainnya yang tersebar di wilayah Indonesia, 
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kebudayaan yang 
berkedudukan di Jakarta 

             Taman Budaya Jawa Timur merupakan sebuah bangunan cagar budaya 
yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Taman budaya ini terletak di Jl. 
Genteng Kali 85 Surabaya, tepat menghadap ke Sungai Kalimas. Berlokasi di lahan 
seluas 10.400 m2, taman budaya ini telah menjadi sarana berkumpulnya para 
penggiat dan penikmat seni budaya, khususnya di wilayah Jawa Timur. 

    

( Gambar 2.11 Taman budaya surabaya ) 

Ruang dalam : 

 

( Gambar 2.12 Pendopo jayengnoro ) 

 Banyak bangunan disana di taman budaya surabaya salah satunya . 
pendopo Jayengnoro , pendopo ini berfungsi sebagai tempat 
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digelarnya acara acara seni budaya . antara lain , seni tari dan 
wayang kulit . dan pada saat sore hari tempat tersebut dibuat untuk 
latihan anak anak tari remo 

 
(Gambar 2.13 Gedung Cak Durasim ) 

 Gedung cak Durasim . Gedung Cak Durasim ini terletak di sebelah 
kanan pendopo. Dibangun pada tahun 1976, gedung ini merupakan 
gedung teater tertutup yang berkapasitas 500-600 orang . Di bagian 
depan gedung terdapat patung dada Cak Durasim dengan prasasti 
yang berbunyi “Begupon omahe doro, melok Nippon tambah 
soro”. Parikan tersebut adalah kata-kata yang sering diucapkan 
Cak Durasim, yang berisikan ajakan untuk tidak bergabung dengan 
Jepang. 

 
 

(Gambar 2.14 Aula sawunggaling  ) 

 Aula Sawunggaling . Aula Sawunggaling merupakan ruang 
pameran seluas 6,5 x 17,5 meter. Aula ini sering dipakai untuk 
berbagai acara. Selain pameran foto, acara seperti lomba 
pembacaan puisi juga sering dilaksanakan di tempat ini. 
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(Gambar 2.15 pangung terbuka  ) 

 Panggung Terbuka . Di bagian belakang Aula Sawunggaling 
terdapat sebuah panggung terbuka yang juga sering digunakan 
untuk menggelar acara seni. Pada sore hari ketika tidak ada acara, 
kita bisa melihat remaja-remaja putri yang berlatih Tari Bali. 
 

 
 

(Gambar 2.16 wisma seniman ) 

 Wisma Seniman Sawungruno. Wisma ini terdiri dari 8 ruangan 
yang bisa mengakomodasi 8 orang. 

 
(Gambar 2.17 Ruang gamelan sawungsari ) 

 Ruang gamelan Sawungsari , Ruang gamelan Sawungsari . 
Bangunan baru ini menggantikan ruang gamelan di ruang paling 
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belakang gedung perkantoran, yang sekarang difungsikan sebagai 
ruang kerja (sub bagian Tata Usaha). Dalam bangunan seluas 9×20 
meter persegi ini terdapat seperangkat gamelan pelog-slendro serta 
seperangkat wayang dan kelirnya 
 

 
(Gambar 2.18 galeri seni dan kerajinan ) 

 Galeri seni dan kerajinan , Gedung seluas 9×18 meter persegi ini 
merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Republik Indonesia, sebagai sarana untuk 
menyelenggarakan pameran seni rupa yang selama ini memang 
belum tersedia di Taman Budaya Jawa Timur 
 

 Konsep Bangunan  
Bangunan di taman budaya surabaya . cenderung menggunakan 
style tradisional , dengan , menggunakan style tersebut membuat 
bangunan di sekitar sana menjadi khas . dan di tambah lagi kusen 
kusen pintu , jendela , serta pilar yang menggunakan material kayu 
membuat bangunan disana menjadi khas tersendiri 
 

2.4.2. Obyek 2 ( Gedung Kesenian Jakarata ) 

Gedung Kesenian Jakarta terletak di Jalan Gedung Kesenian 
Nomor 1, Jakarta Pusat. Ide munculnya gedung ini berasal dari Gubernur 
Jenderal Belanda, Daendels. Kemudian direalisasikan oleh Gubernur 
Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles pada 1814. Pada masa 
pendudukan tentara Dai Nippon, gedung ini dijadikan sebagai markas 
tentara. Sedangkan pada masa kemerdekaan, gedung ini difungsikan 
sebagai ruang kuliah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum 
Universitas Indonesia. Gedung ini juga sempat digunakan sebagai bioskop. 
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(Gambar 2.19 gedung kesenian jakarta ) 

 Ruang Dalam :  

 
 (Gambar 2.20 Teras gedung kesenian jakarta ) 

 Salah satu gedung seni yaitu gedung kesenian jakarta . Yang bertempat 
di jakarta pusat . Salah satu yang bisa diekspose antara lain ,Teras. 
bagian depan dari bangunan megah GKJ ini memiliki 2 (dua) pintu 
utama yang berukuran 181 x 250 cm, pintu ini dicat berwarna hitam. 
Dari proporsi ukuran pintu dengan keseluruhan tampak pada bagian 
depan teras ini terlihat kurang harmonis, karena beberapa elemen 
bangunan dan interior disekitar lokasi pintu tersebut seperti kolom 
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dengan kepala profil bergaya klasik begitu pula dengan list plafon 
yang berukuran besar bergaya klasik 
 

 
( Gambar 2.21 Ceilling lobby gedung kesenian jakarta ) 

 
 lobby area, ceiling plan pada lobby area Gedung Kesenian Jakarta 

terasa kurang sesuai , karena ketinggian ceiling pada lobby hanya 
setinggi 2,4 meter, sehingga memberi kesan menekan dan sempit. 
Padahal dalam bangunan klasik, ukuran tinggi floor to ceiling, berkisar 
pada jarak 3 sampai 4 meter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar 2.22 Pre Function area ) 

 Pre-function area, adalah ruang yang berfungsi sebagai ruang tunggu 

penonton (foyer kiri, foyer kanan), terletak disisi samping dari ruang 
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auditorium. Ruangan ini mempunyai ceiling yang cukup tinggi (4,5 

meter). Ruangan ini difungsikan sebagai ruang tunggu maupun untuk 

tea break atau ruang untuk mengudap pada saat istirahat diantara 

pertunjukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar 2.23  Auditorium gedung kesenian jakarta ) 

   Auditorium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu area penonton dan area 
panggung. Auditorium dengan kapasitas 395 kursi di bagian bawah, 
dan 77 kursi di bagian balkon. Ruang auditorium mempunyai 
ketinggian 10 meter sampai dengan posisi ceiling tertinggi, membuat 
ruangan ini berkesan megah dan luas. Lantai area penonton 
menggunakan carpet berwarna merah. Dinding ruangan ini sebagian 
besar ditutup panil yang difungsikan sebagai penyerap suara untuk 
efek akustik yang baik. Dinding tersebut secara dominan dicat warna 
putih. 

 Konsep dari bangunan tersebut yaitu NEO – KLASIK , dimana banyak 
ornament yang menempel dan pilar pilar yang besar serta tinggi khas 
belanda . Bangunan yang berwarna putih ini membuat menjadi terlihat 
klasik serta  Ornament ornament tersebut membuat daya Tarik 
tersendiri . Bangunan tersebut sebagai cagar budaya , bangunan yang 
dilindungi   
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2.4.3. Kesimpulan Studi Banding  

 Kedua bangunan tersebut memiliki Fungsi yang sama yaitu lebih ke 
gedung teater , tetapi perbedaan antara taman budaya surabaya dan gedung 
kesenian Jakarta yaitu dalam segi massa Taman budaya lebih banyak memiliki 
banyak massa ( banyak massa ) sedangkan Gedung Kesenian Jakarat memiliki 
hanya 1 massa ( massa tunggal ) . Perbedaan juga bisa diliat dari konsep bangunan 
tersebut , Taman budaya lebih khas Tradisional sedangkan Gedung kesenian 
Jakarta menggunakan konsep NEO-KLASIK 

2.5. Karakter Obyek 

 Karakter objek hasil dari analisa arsitektur studi banding adalah : 

1. Semi Publik, Kondisi objek memiliki fungsi sebagai tempat menampilkan 
/ mempertontonkan pertunjukan seni dan juga sebagai tempat latihan . Jadi 
tempat tersebut biasa di kunjungi penonton ketika ada jadwal seni 
pertunjukan . dan tidak jarang juga di buat latihan seni  

2. Mudah di akses , Kondisi objek memiliki fasilitas – fasilitas yang mudah 
di jangkau oleh penggiat seni , atau anak anak yang berlatih serta 
pengunjung . Sehingga penghuni didalam bangunan tersebut menjadi 
nyaman 

3. Menyajikan beberapa pertunjukan seni , objek tersebut sebagai tempat 
menyajikan beberapa seni tradisional , dengan pertunjukan tersebut 
pengunjung akan senang dan bernostalgia karena dapat suguhan berupa 
pertunjukan seni tradisional . 

2.6. Tinjauan Tema 

2.6.1. Pengertian Tema / Pendekatan Perancangan 

 Pada perancangan Fasilitas Seni Budaya ini menggunakan tema atau 
Konsep perpaduan antara arsitektur modern dan arsitektur Tradisional atau bisa 
disebut arsitektur VERNAKULAR . Konsep ini dirasa cocok untuk perancangan 
karena di satu sisi . Seni budaya adalah satu kosensep tradisional dan di tambah 
lagi dengan bangunan yang saat ini di bangun menggunakan konsep modern  

2.6.2. Interpretasi Tema / Pendekatan Perancangan  

 Arsitektur Vernakular sendiri yaitu gabungan dari Arsitektur Modern 
dan arsitektur Tradisional . tema tersebut biasa diangkat di beberapa bangunan , 
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karena harus mengangkat / ikon derah tersebut . Selama ini Konsep Vernakular di 
domimasi dengan penggunaan material dari sekitar mencolok .  

2.6.3. Studi Literatur Tema / Pendekatan Perancangan Sejenis  

 Istilah vernakular berasal dari kata vernaculus di Bahasa Latin, 
yang berarti "domestik, asli, pribumi", dan dari Verna, yang berarti "budak 
pribumi" atau "budak rumah-lahir". Dalam linguistik, vernakular mengacu 
pada penggunakan bahasa tertentu pada suatu tempat, waktu, atau kelompok. 
Dalam arsitektur, vernakular mengacu pada jenis arsitektur yang asli pada 
waktu atau tempat tertentu (tidak diimpor atau disalin dari tempat lain) 

Arsitektur Vernakular konteks dengan lingkungan sumberdaya setempat 
yang dibangun oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi sederhana untuk 
memenuhi kebutuhan karakteristik yang mengakomodasi nilai ekonomi dan tatanan 
budaya masyarakat dari masyarakat tersebut. Dalam pengertian umum, arsitektur 
Vernacular merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menunjuk arsitektur 
indigenous kesukaan, tribal, arsitektur kaum petani atau arsitektur tradisional.   

Pengertian Arsitektur Vernakular sering disamakan dengan Arsitektur 
Tradisional. Joseph Prijotomo berpendapat bahwa secara konotatif tradisi dapat 
diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma adat istiadat atau 
pewarisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya menerapkan elemen-elemen fisik 
yang diterapkan dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik seperti budaya, 
pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi dan lain-lain. 

Bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam pengulangan 
dari jumlah tipe-tipe yang terbatas dan dalam penyesuaiannya terhadap iklim lokal, 
material dan adat istiadat. (Leon Krier, 1971). 

Arsitektur Vernakular merupakan suatu paham dari aliran Arsitektur Post-
Modern yang lahir sebagai respon dan kritik atas modernisme yang mengutamakan 
nilai rasionalisme dan fungsionalisme yang dipengaruhi perkembangan teknologi 
industri. Arsitektur Vernakular merupakan arsitektur yang konsepnya pada 
prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, kosmologis, peran serta 
budaya lokal dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan antara bangunan, 
alam, dan lingkungan. 
            kelengkapan berikut ini : hampir selalu beratap bubungan, detrail terpotong, 
banyak keindahan dan menggunakan material bata-bata 
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Ciri – Ciri Arsitektur Vernakular 
Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of Post-Modern 

Architecture (1990)” maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur Neo-Vernakular 
sebagai berikut. 

a.    Selalu menggunakan atap bumbungan. 
Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke tanah 
sehingga lebih banyak atap yang diibaratkan sebagai elemen pelidung dan 
penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai elemen pertahanan yang 
menyimbolkan permusuhan. 

b.    Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal). 
Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya Victorian yang 
merupakan budaya dari arsitektur barat. 

c.    Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan 
proporsi yang lebih vertikal. 

d.   Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang 
terbuka di luar bangunan. 

e.    Warna-warna yang kuat dan kontras. 
Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernakular tidak 

ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lelbih pada 
keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan 
jelas dan tepat oleh Neo-Vernacular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian 
kembali. 

a.    Pemakaian atap miring 

b.    Batu bata sebagai elemen lokal 

c.    Susunan masa yang indah. 

Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran antara 
unsur setempat dengan teknologi modern, tapi masih mempertimbangkan unsur 
setempat, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

a.    Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat 
diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural  (tata letak denah, detail, struktur dan 
ornamen). 

b.    Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 
elemen non-fisik yaitu budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu 
pada makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

c.    Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan 
vernakular melainkan karya baru (mangutamakan penampilan visualnya). 
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. Prinsip – Prinsip Desain Arsitektur Vernakular 

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Vernakular secara 
terperinci adalah sebagai berikut. 

a.    Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap 
arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang. 

b.    Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat 
dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur. 

c.    Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterprestasikan lingkungan seperti 
kondisi fisik termasuk topografi dan iklim. 

d.   Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk ide 
yang relevan dengan program konsep arsitektur. 

e.    Hubungan Masa Depan, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang 
akan datang. 

 
2.6.3.1 Obyek 3 ( Art Centre Denpasar Bali ) 
 
  Taman Werdhi Budaya Art Center Denpasar Bali adalah tempat wisata 

yang banyak di kunjungi oleh para wisatawan yang dikenal sebagai pusat 
pertunjukan seni dan budaya Bali yang lokasinya berada di Jalan Nusa Indah no. 1 
Denpasar Timur, lokasinya tidak jauh dari tempat wisata di Kabupaten Badung, 
Tempat Wisata Kuta, Tempat Wisata Seminyak dan Tempat Wisata di Canggu 
yang jaraknya sekitar 18 kilometer atau waktu tempuh 37 menit. 

 

 
( Gambar 2.24 Art Centre Denpasar Bali ) 

 
  Ada banyak Fasilitas yang terdapat pada Art Centre Denpasar Bali , yaitu 

Komplek tenang , komplek suci , Komplek Ramai , Komplek setengah Ramai .  

 Komplek Tenang meliputi , Perpustakaan Widya Kusuma 
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 Komplek Suci meliputi , Pura Taman Beji, Bale Selonding, Bale Pepaosan, 
dll. 

 Komplek Ramai meliputi , kawasan yang setiap tahunnya selalu ramai dimana 
arealnya meliputi Panggung Terbuka Ardha Candra & Panggung tertutup 
Ksirarnawa (keduanya berada sebelah Selatan Sungai). fasilitas tempat duduk 
di panggung terbuka Ardha Candra dan areal tertutupnya sudah difasilitasi 
dengan deretan tempat duduk berupa kursi yang nyaman seperti di bioskop.  

 Komplek Setengah Ramai meliputi , Inilah kawasan di taman werdhi budaya 
art center yang meliputi Gedung Pameran Mahudara, Gedung Kriya, Studio 
Patung, Wisma Seni, wantilan 

 
 2.6.3.2. Obyek 4 ( Taman Budaya Yogyakarta ) 

  Taman Budaya Yogyakarta memiliki gedung dengan arsitektur 
Belanda yang khas. Tampak dari depan, bangunan ini memiliki pilar-pilar yang 
membuatnya tampak megah. Bangunannya sendiri begitu luas dan besar, dengan 
cat putih menyelimutinya. Halamannya pun begitu luas, yang terkadang tak luput 
sebagai area untuk menggelar pertunjukan atau pameran. 

Taman ini sendiri memiliki berbagai tempat di dalam maupun luar 
gedungnya. Tempat-tempat inilah yang sering digunakan sebagai tempat pagelaran 
budaya dan pameran. Dimana terdapat concert hall, gedung kesenian, amphiteater, 
dan ruang seminar. Serta bagian luar gedung yaitu panggung terbuka. Yang mana 
biasa digunakan untuk acara musik. 

Selain itu, terdapat juga ruang pemaren yang digunakan sebagai tempat 
memajang karya seni. Ada juga perpustakaan yang dapat diakses secara umum. 
Ditambah lagi, masyarakat umum dapat menyewa Taman Budaya Yogyakarta 
untuk menggelar pertunjukan seni 
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( Gambar 2.25 Gambar Taman budaya Yogyakarta ) 

 Concert Hall terletak di lantai dua. Tempat ini dibangun pada tahun 
anggaran 1999/2000 dengan arsitek Ir. Winarno. Memiliki luas panggung 
18,80 meter x 14,80 meter dengan kapasitas penonton 900 orang. Gedung 
ini dilengkapi dengan ruang rias, ruang tunggu pemain, lobi, ruang stem 
alat musik. Selain itu ada juga ruang VIP, tata lampu, tata suara, dan AC 
sentral. 

 

     ( Gambar 2.26 Gambar Concert hall ) 
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 Amphiteater , Amphiteater ini dibangun pada tahun 2007 dengan arsitek Ir. 
Eko Prawoto, M.Arch. Memiliki luas panggung 10 x 10 meter dengan 
kapasitas penonton sebanyak 200 orang. Ruangan ini dibuat menggunakan 
batu semen, dengan tempat duduk yang langsung dari semen tanpa alas. 

 

 (Gambar 2.27 Gambar Amphiteater ) 

 Ruang pameran ini dibangun pada tahun anggaran 1999/2000 oleh arsitek 
Ir. Winarno. Letaknya berada di lantai satu, di bawah concert hall. 
Ruangan ini memiliki luas 35 x 28 meter, lengkap dengan panel, spotlights, 
dan AC sentral. Dimana memiliki daya listrik 10.000 watt. Di sini kerap 
kali digunakan sebagai ruang pameran seni lukis atau kesenian lainnya. 
Terkadang, sang seniman juga berada di lokasi sehingga pengunjung dapat 
bertanya mengenai karya seninya. 
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     ( Gambar 2.28  Ruang Pameran  ) 

2.6.3.3. Kesimpulan Studi banding Tema Sejenis  

 Kedua Bangunan tersebut memiliki banyak massa , juga ditambah lagi 
dengan khas traditional . yang paling menonjol yaitu fasilitas Art Cente Denpasar 
Bali , Dengan mengandalkan Perpaduan Arsitektur Modern dan tradisional 
sehingga bangunan tersebut lebih khas di daerah tersebut .  

 

 

 

 

 

 

 

 


