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ABSTRAK
Perancangan pusat seni dan budaya di Jawa Barat dilatar belakangi oleh kekayaan seni budaya
yang unik dan beragam di Provinsi Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkanya suatu
tempat (bangunan) yang dapat menampung kegiatan seni dan budaya masyarakat Jawa Barat.
Adapun beberapa prinsip yang dapat dijadikan dasar pemikiran dalam perancangan pusat seni dan
budaya Jawa Barat ialah dengan mengangkat gagasan lokal Jawa Barat yang mendalam
menyangkut filosofi dalam ruang, massa, dan bentuk, serta mencerminkan wujud antara tradisional
dan modern pada bangunan. Dengan demikian desain tidak hanya memperlihatkan gagasan
modern saat kini namun juga semangat kearifan lokal, sehingga tercipta kesinambungan antara
pastpresent-future. Pada tulisan ini akan dikemukakan tentang Perancangan Pusat Seni dan
Budaya di Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Kontemporer. Hasil alternaril
perancangan diharapkan dapat mempresentasikan identitas atau karakter setempat. Metode yang
digunakan adalah kualitatif dengan penyajian tulisan secara deskriptif. Penelitian ini diharapkan
dapat mendukung dasar pemikiran perancangan, dengan menciptakan bangunan yang dapat
menggambarkan semangat perkembangan zaman dengan bentuk desain yang inovatif, kreatif dan
juga futuristik namun tetap memperhatikan filosofi lokal Jawa Barat. Prinsip-prinsip kedaerahan
yang diadopsi meliputi: filosofi penataan pola pemukiman sunda yang menyangkut unsur lemah
(tanah), cai (air) serta penerapan unsur bambu yang dapat menjadi ikon ataupun landmark
kebanggaan masyarakat Jawa Barat.
Kata kunci : pusat seni budaya, kontemporer, kearifan lokal.

ABSTRACT
The design of cultural arts center in West Java is motivated by uniqueness and diverse richness of
art and culture in West Java. This proves the need for a place (building) to accommodate arts and
cultural activities of the people of West Java. Based on several principles from West Java art and
cultural center term of references, the design have to complemented by local understanding of
West Java, related to philosophy in space, mass, and form, and reflects the appearance between
traditional and modern in buildings. Thus the design not only embodies the modern day but also
has passion for local wisdom, in order to create continuity between the past-the future. In this
paper we will discuss the Design of the Art and Culture Center in West Java using the Application
for Contemporary Architecture. Alternative design results expected to present the identity or
character of the place itself. The method used is qualitative with descriptive writing. This research
is expected to support the rationale design buildings that can develop the times with innovative,
creative and futuristic designs. Also paying attention to the local philosophies of West Java.
Regional principles adopted include: Sundanese settlement patterns that contain unsecured
elements (land) and also cai (water) and the application of bamboo which can become an icon or
landmark of the pride of the people of West Java.
Keywords : art cultural center, contemporary, local wisdom.
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A. PENDAHULUAN
Penerapan arsitektur kontemporer pada
bangunan pusat seni dan budaya di Jawa Barat
didasari pada pemikiran 5w+1h (what, when,
why, who, where dan how). Pemikiran 5w+1h
menjelaskan pengertian tentang apa arsitektur
kontemporer, asal mula terbentuknya arsitektur
kontemporer, hingga bagaimana cara penerapan
arsitektur kontemporer dalam perancangan
pusat seni dan budaya.
Arsitektur Kontemporer merupakan
gaya arsitektur yang mengutamakan kemajuan
teknologi dan juga kebebasan dalam
mengekspresikan
gaya
arsitektur
serta
menciptakan suatu keadaan berbeda dari
lingkungan sekitarnya. (Hilberseimer,1964).
Arsitektur kontemporer berkembang sekitar
awal 1920-an oleh sekumpulan arsitek Bauhaus
School of Design di Jerman yang merupakan
respon terhadap kemajuan teknologi dan
berubahnya keadan sosial masyarakat akibat
perang dunia. (Illustrated Dictionary of
Architecture, Ernest Burden, 1988). Beberapa
cara dalam menerepan arsitektur kontemporer
pada bangunan diantaranya ialah dengan
konsep ruang yang terbuka, bentuk gubahan
variatif serta harmonisasi ruang. (Egon
Schirmbeck, 1987). Dalam buku Indonesian
Architecture Now, arsitektur kontemporer di
Indonesia saat ini selalu terkait dengan sejarah,
tradisi dan iklim (Akmal, 2005).
Prinsip-prinsip
dalam
arsitektur
kontemporer sangat mendukung perancangan
gedung pusat seni dan budaya Jawa Barat yang
mana perlu mencerminkan gagasan futuristik,
inovatif, memperhatikan filosofi lokal, dan
dapat mengikuti semangat perkembangan
zaman. Maka dari itu pendekatan arsitektur
kontemporer merupakan pemilihan yang tepat
pada perancangan gedung pusat seni dan
budaya Jawa Barat (WJACC). Adapun
beberapa tujuan utama dari penulisan penilitian
ini adalah sebagai berikut:
1) Memahami prinsip-prinsip perancangan
arsitektur kontemporer.

2)

Mengetahui cara penerapan arsitektur
kontemporer pada bangunan dengan
prinsip-prinsip perancangan arsitektur
kontemporer.

B. STUDI PUSTAKA
B.1 PENGERTIAN PUSAT SENI BUDAYA
Pengertian dari bangunan pusat seni dan
budaya akan diterangkan dengan menjabarkan
arti dari pusat, seni, dan budaya itu sendiri.
Berikut ini adalah beberapa pengertian pusat,
seni, dan budaya dari para ahli:
1) Pusat adalah pokok pangkal atau
pumpunan berbagai hal dan urusan.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2) Seni budaya adalah sebuah keahlian dalam
mengekspresikan ide-ide dan pemikiran
estetika yang dapat menghadirkan rasa
indah . (Harry Sulastianto, 2010)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa pusat seni dan budaya adalah pokok
pangkal yang menjadi pumpunan dalam
aktivitas kesenian dan budaya. Termasuk
pemikiran estetika dan karya yang dapat
menghadirkan rasa indah serta dihasilkan oleh
manusia dalam kehidupan masyarakat.
B.2 PENGERTIAN ARSITEKTUR
KONTEMPORER
Sebelum membahas pada cara penerapan
arsitektur kontemporer yang baik dan benar,
kita perlu memahami pengertian dari arsitektur
kontemporer itu sendiri. Berikut ini adalah
beberapa pengertian arsitektur kontemporer
menurut para ahli:
1) Arsitektur Kontemporer adalah suatu gaya
aliran
arsitektur
yang
mencirikan
kebebasan berekspresi, keinginan untuk
menampilkan sesuatu yang berbeda.
(Hilberseimer, 1964).
2) Arsitektur Kontemporer adalah gaya
arsitektur
yang
mendemonstrasikan
kemajuan teknologi dan juga kebebasan
dalam mengekspresikan suatu gaya
arsitektur. (Konnemann, 1988).
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3)

Arsitektur kontemporer merupakan acuan
terhadap sejarah dan tradisi, guna
memperoleh elemen-elemen arsitektural
yang baru. (Aldo Rossi, 1990).
Dari 3 pernyataan para ahli di atas dapat
ditarik pada sebuah kesimpulan. Bahwa
Arsitektur kontemporer merupakan aliran
arsitektur yang mengedepankan ekspresi bentuk
dan kemajuan teknologi yang dapat disesuaikan
dengan nilai tradisi lokal.
B.3 PRINSIP - PRINSIP ARSITEKTUR
KONTEMPORER
Selain
pengertian
dari
arsitektur
kontemporer kita juga perlu memahami prinsipprinsip arsitektur kontemporer menurut para
ahli. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah
sebagai berikut:
1) Egon Schirmbeck (1987) dalam bukunya
yang berjudul “Idea, Form and
Architecture: Design Principles in
Contemporary
Architecture”
mengungkapkan 5 prinsip arsitektur
kontemporer sebagai berikut:
a. Struktur bangunan yang kokoh.
b. Bentuk bangunan ekspresif dan
dinamis.
c. Penggunaan material ramping sebagai
pelapis atau fasad.
d. Eksplorasi pada elemen lansekap.
2) Louis I. Khan (1962) dalam bukunya yang
berjudul “makers of Contemporary
Architecture” mengungkapkan 4 prinsip
arsitektur kontemporer sebagai berikut:
a. Bentuk bangunan mengundang untuk
dipakai
b. Keragaman dalam penggunaan bahan.
c. Penekanan bentuk sesuai dengan
karakter bangunan
d. Komposisi bangunan pada lansekap
3) Gunawan (2013) mengungkapkan 3
indikasi arsitektur kontemporer sebagai
berikut:
a. Ekspresi bangunan bersifat subjektif
b. Memiliki
image,
kesan,
dan

penghayatan yang kuat.
c. Kontras dengan lingkungan sekitar
Ketiga prinsip arsitektur kontemporer di atas
memiliki beberapa kesamaan yang dapat
disimpulkan menjadi 3 poin. 3 prinsip arsitektur
kontemporer tersebut antara lain ialah:
1) Ekspresi Bentuk: Bentuk bangunan
ekspresif,
dinamis,
serta
dapat
mencerminkan karakter fungsi bangunan
dan mengundang untuk dipakai.
2) Keragaman
struktur
dan
material:
Menggunakan perpaduan material dan juga
struktur yang ramah lingkungan.
3) Eksplorasi Lansekap: Eksplorasi elemen
lansekap dengan adanya keterkaitan antara
ruang luar dan dalam serta dapat merespon
lingkungan dalam skala luas (urban).
Dapat menjadi sebuah “tempat” yang
menciptakan makna pada pengunjung.
C. METODE
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini
didasari pada buku “Architectural Research
Method” oleh Linda Groat dan David Wang.
Berikut ini adalah beberapa metoda penelitian
yang diambil berdasarkan 7 metoda Groat dan
Wang (2013):
1) Interpretative historical research dengan
mengumpulkan data-data ataupun teori
yang sudah ada dari masa lalu.
2) Qualitative research dengan menjelaskan
topik dengan analisa ataupun kerangka
sistematis.
3) Case Study research dengan analisa studi
banding beberapa contoh kasus dengan
sebuah variabel.
D. HASIL STUDI/PEMBAHASAN
Hasil studi akan dibahas pada lembar
berikutnya melalui metoda Case Study research
dengan membandingkan 3 bangunan pusat seni
dan budaya bertema arsitektur kontemporer
pada 3 variabel prinsip arsitektur kontemporer
menurut para ahli.
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D.1 EKSPRESI BENTUK
Kasus 1 : Opera House Sydney

D.2 STRUKTUR DAN MATERIAL
Kasus 1 : Opera House Sydney

Gambar 1. Opera House Sydney
Sumber: https://www.quora.com/What-is-the-mathbehind-the-Sydney-Opera-House

Gambar 4. Struktur Opera House Sydney
Sumber: salmansatya.blogspot.com/2011/04/operahouse-sydney-struktur-lengkung.html

Sydney Opera House terinspirasi dari
cangkang kerang yang diletakkan di atas
permukaan air dengan bantuan pondasi beton
khusus. Masa Bangunan mengusung konsep
spherical solution dengan irama pengulangan
pada geometri yang menyerupai kerang
Kasus 2 : Heydar Aliyev Center

Struktur cangkang dengan beton precast dan
kerangka kabel baja pada bidang atapnya.
Bidang atap disangga dengan 32 kolom beton
dengan struktur curtain wall. Material atap
cangkang merupakan Ubin keramik berglasir
dari Swedia berwarna putih.
Kasus 2 : Heydar Aliyev Center

Gambar 2. Heydar Aliyev Center
Sumber: https://www.archdaily.com/448774/heydaraliyev-center-zaha-hadid-architects

Gambar 5. Struktur Heydar Aliyev Center
Sumber: https://id.scribd.com /326454786/HeydarAliyev-Cultural-Center

Konsep desain yang menyiratkan semangat
ambisi Azerbaijan untuk merengkuh zaman
baru. Bentuk bangunan berbentuk kurva sebagai
bidang aerodinamis untuk menahan hembusan
angin yang kuat.
Kasus 3 : Auditorio De Tenerife

Struktur Space frame dengan beton
bertulang, struktur rangka baja, balok komposit
dan dek sebagai kerangka utama bangunan.
Dindingnya terdiri dari panel GFRP dan GFRC
yang dapat menyesuaikan bentuk bangunan.
Kasus 3 : Auditorio De Tenerife

Gambar 3. Auditorio De Tenerife
Sumber: https://architizer.com/projects/auditorio-detenerife-santiago-calatrava-architects/

Gambar 6. Struktur Auditorio De Tenerife
Sumber: https://id.scribd.com/ 324314819/PresedenArsitektur-Auditorio-de-Tenerife
Struktur Cangkang dengan lapisan beton dan
juga beberapa kolom sebagai penopang bidang atap.
Balok penopang utama melengkung menumpu
balok-balok pembantu. Material dindingnya
menggunakan Beton Putih dengan Titanium Dioxide

Bangunan ini memiliki konsep ekspresionis
yang mengemosi sang arsitek. Gubahan yang
menyerupai metafora dari topi perang dan juga
ombak yang mengandung filosofi lokal dari
Kawasan spanyol
Temuan : Masa bangunan bersifat ekspresif
dengan penerapan unsur dinamis seperti
pengulangan irama geometri lengkung.

Temuan : Penggunaan Struktur space frame
maupun cangkang merupakan respon yang
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relevan pada bangunan kontemporer karna
dapat menyesuaikan bentuk yang dinamis.
D.3 EKSPLORASI LANSEKAP
Kasus 1 : Opera House Sydney

kontemporer pada rancangan pusat seni dan
budaya di Jawa Barat:

1)

Ekspresi bentuk

Gambar 7. Lansekap Opera House Sydney
Sumber: https://www.quora.com/What-is-the-mathbehind-the-Sydney-Opera-House

Elemen lansekap pada opera house sydney
merupakan perkerasan yang memiliki kontur
berundak mengarah kedalam bangunan.
Kasus 2 : Heydar Aliyev Center

Gambar 10. Perspektif kawasan rancangan
(Sumber: Data pribadi)

Penataan bentuk diolah pada bangunan
yang terdiri dari 2 gubahan yang disatukan
dengan perbedaan skala. Pada sisi bukaan
jendela bangunan terdapat susunan rangka
baja
dengan
pola
vertikal
yang
menciptakan irama pada bangunan.

Gambar 8. Lansekap Heydar Aliyev Center
Sumber: https://id.scribd.com /326454786/HeydarAliyev-Cultural-Center

Keserasian elemen lansekap diolah dengan
permainan kontur linear disepanjang halaman
depan bangunan.
Kasus 3 : Auditorio De Tenerife

Gambar 11. Transformasi bentuk rancangan
(Sumber: Data pribadi)

Gambar 9. Lansekap Auditorio De Tenerife
Sumber: https://id.scribd.com/ 324314819/PresedenArsitektur-Auditorio-de-Tenerife
Elemen lansekap didesain dengan konsep yang
mendukung pencahayaan alami pada bangunan.
Warna putih mendukung cahaya bercendar dan
membias ke dalam.

2)

Transformasi gubahan pada rancangan
pusat seni dan budaya Jawa Barat berasal
dari elemen lengkung dengan 2 geometri
oval yang disusun secara asimetris dengan
perbedaan skala. Selain sebagai bentuk
ekspresif pada bangunan, konfigurasi ini
bertujuan untuk menciptakan kesan
welcome pada pengunjung bangunan.
Keragaman struktur dan material

Temuan : Pengolaham lansekap yang terbuka
sebagai akses pedestrian baik berupa permainan
kontur ataupun perkerasan.
Dari studi komparasi diatas dapat ditemukan
berbagai cara dalam menerapkan prinsip
arsitektur kontemporer pada masing-masing
bangunan pusat seni dan budaya. Berikut ini
adalah hasil penerapan prinsip-prinsip arsitektur

Gambar 12. Tampak depan rancangan
(Sumber: Data pribadi)

Inovasi material pada bangunan
rancangan
diterapkan
dengan
menggunakan beton putih pada bidang
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atap cangkangnnya dan GFRC pada bagian
kanopinya, serta elemen beton precast
pada dinding dan kolomnya. Sedangkan
keragaman struktur dapat terlihat pada 3
komponen struktur utama yakni mega
struktur beton kantilever, kolom dan balok,
serta struktur cangkang yang ditopang
dengan space frame pada bidang atap.

Gambar 13. Kerangka struktur rancangan
(Sumber: Data pribadi)

3) Eksplorasi Lansekap
Konfigurasi lansekap disusun dengan
elemen lengkung yang kontras dengan
lingkungan sekitarnya. Perbedaan kontur
juga diterapkan untuk menciptakan
suasana dinamis dengan menonjolkan
elemen tanah dan aliran air sesuai dengan
konteks daerah Jawa Barat.

= Elemen lengkung skala besar
= Elemen lengkung skala kecil
Gambar 14. Site plan rancangan
(Sumber: Data pribadi)

Gambar 15. Unsur tanah dan air pada rancangan
(Sumber: Data pribadi)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan juga hasil
penelitian diatas dapat kita tarik sebuah
kesimpulan. Berikut ini adalah 2 kesimpulan
dari hasil dan pembahasan pada penelitian
penerapan arsitektur kontemporer pada pusat
seni dan budaya di Jawa Barat:
1) Arsitektur kontemporer memiliki 4 prinsip
utama yakni mengutamakan ekspresi dari
bentuk
bangunan,
memperlihatkan
komposisi struktur, memanfaatkan inovasi
material, dan juga eksplorasi lansekap
yang dinamis dan juga kontras dengan
lingkungan sekitarnya.
2) Penerapan arsitektur kontemporer kedalam
bangunan sesuai dengan 3 prinsip
perancangan arsitektur kontemporer dapat
diolah melalui:
a. Ekspresi
bentuk
berupa
Transformasi gubahan, bentuk yang
kontras, permainan irama dan skala,
bangunan yang melambangkan fungsi
didalamnya serta metafora yang dapat
melambangkan citra suatu kawasan.
b. Keragaman struktur dan material
berupa kombinasi berbagai jenis
struktur seperti struktur cangkang,
kantilever, space frame, dan lain-lain.
Serta pemanfaatan material-material
dengan produksi dan pemasangan
yang praktis serta berkelanjutan.
c. Eksplorasi lansekap berupa penataan
pola dan konfigurasi kawasan yang
kontras dengan lingkungan sekitar,
perbedaan kontur,serta penambahan
elemen tanah, batu, ataupun air pada
lansekapnya.
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