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1. Pendahuluan 
Seni bangunan sebenarnya adalah suatu bidang kesenian yang amat cocok untuk 

dapat mempertinggi rasa kebanggaan dan identitas suatu bangsa. Wujudnya sangat fisik dan 

lokasinya di kota-kota besar yang sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa dari seluruh penjuru 

mata angin, sehingga dapat tampak dari luar. Sifat khasnya bisa mudah ditonjolkan 

sedangkan mutunyapun mudah dapat diobservasi. 

Sumber untuk mengembangkan sifat-sifat khas dalam seni bangunan Indonesia 

dapat dicari di dalam seni bangunan dari suku-suku bangsa di daerah atau alam Indonesia 

seluruhnya, sedangkan pengembangan mutu ditentukan oleh standar ilmu arsitektur. Gaya 

nasional yang benar-benar bisa kita dibanggakan sebenarnya belum ditemukan oleh arsitek-

arsitek kita. Banyak gedung baru di berbagai kota di Indonesia belum memperlihatkan suatu 

kepribadian yang kuat walaupun usaha untuk mengolah unsur tertentu dari seni arsitektur 

Indonesia sudah dicoba (Koentjaraningrat, 1974). 

Pada kesempatan lain, Josef Prijotomo menyatakan bahwa suatu karya arsitektur 

dapat dirasakan dan dilihat sebagai karya yang bercorak Indonesia bila karya ini mampu 

untuk : 

a. Membangkitkan perasaan dan suasana ke-Indonesiaan lewat rasa dan suasana 

b. Menampilkan unsur dan komponen arsitektural yang nyata-nyata nampak corak 

kedaerahannya, tetapi tidak hadir sebagai tempelan atau tambahan (“topi”) saja. 

Perbincangan tentang arsitektur tidak dapat lepas dari perbincangan dua kutub 

arsitektur yaitu Arsitektur masa lampau (lama) dan Arsitektur masa kini (baru). Arsitektur 

masa lampau diwakili oleh arsitektur vernakular , tradisional, maupun klasik. Arsitektur masa 

kini diwakili oleh arsitektur modern, post-modern, dan lain-lainnya. 
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2. Lahirnya Regionalisme 
Bermula dari munculnya Arsitektur Modern yang berusaha meninggalkan masa 

lampaunya, meninggalkan ciri serta sifat-sifatnya. Pada periode berikutnya mulai timbul 

usaha untuk mempertautkan antara yang lama dan yang baru akibat adanya krisis identitas 

pada arsitektur. Aliran-aliran tersebut antara lain adalah tradisionalisme, regionalisme, dan 

post-modernisme. 

Regionalisme diperkirakan berkembang sekitar tahun 1960 (Jenks, 1977). Sebagai 

salah satu perkembangan Arsitektur Modern yang mempunyai perhatian besar pada ciri 

kedaerahan, aliran ini tumbuh terutama di negara berkembang. Ciri kedaerahan yang 

dimaksud berkaitan erat dengan budaya setempat, iklim, dan teknologi pada saatnya (Ozkan, 

1985). 

Secara prinsip, tradisionalisme timbul sebagai reaksi terhadap adanya tidak adanya 

kesinambungan antara yang lama dan yang baru (Curtis, 1985). Regionalsime merupakan 

peleburan/ penyatuan antara yang lama dan yang baru (Curtis,1985). Sedangkan Post-

modern berusaha menghadirkan yang lama dalam bentuk universal (Jenks, 1977) 

Menurut William Curtis, Regionalisme diharapkan dapat menghasilkan bangunan 

yang bersifat abadi, melebur atau menyatu antara yang lama dan yang baru, antara regional 

dan universal. Kenzo Tange menjelaskan bahwa Regionalisme selalu melihat ke belakang, 

tetapi tidak sekedar menggunakan karakteristik regional untuk mendekor tampak bangunan. 

Arsitektur Tradisional mempunyai lingkup regional sedangkan Arsitektur Modern 

mempunyai lingkup universal. Dengan demikian maka yang menjadi ciri utama regionalisme 

adalah menyatunya Arsitektur Tradisional dan Arsitektur Modern. 

 
3. Jenis dan Taksonomi Regionalisme 
Suha Ozkan membagi Regionalisme menjadi dua bagian yaitu : 

1. Concrete Regionalism  

Meliputi semua pendekatan kepada ekspresi daerah/regional dengan mencontoh 

kehebatannya, bagian-bagiannya, atau seluruh bangunan di daerah tersebut. 

Apabila bangunan-bangunan tadi sarat dengan nilai spiritual maupun perlambang yang 

sesuai, bangunan tersebut akan lebih dapat diterima di dalam bentuknya yang baru 

dengan memperlihatkan nilai-nilai yang melekat pada bentuk aslinya. Hal lain yang 

penting adalah mempertahankan kenyamanan pada bangunan baru, ditunjang oleh 

kwalitas bangunan lama. 

2. Abstract Regionalism 
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Hal yang utama adalah menggabungkan unsur-unsur kwalitas abstrak bangunan, 

misalnya massa, solid dan void, proporsi , sense of space, pencahayaan, dan prinsip-

prinsip struktur dalam bentuk yang diolah kembali. 

 

Regionalisme, yang harus dilihat bukan sebagai suatu ragam atau gaya melainkan 

sebagai cara berfikir tentang arsitektur, tidaklah berjalur tunggal tetapi menyebar dalam 

berbagai jalur (Budihardjo, 1997). Taksonomi Regionalisme selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 1. Taksonomi Regionalisme 
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Pola turunan atau derivatif yang oleh Broadbent sebagai Typologic Design mungkin 

merupakan tahapan yang harus dilalui untuk kemudian melangkah ke pola transformatif. Arus 

Regionalisme yang transformatif akan merangsang kreativitas dan inovasi arsitek agar bisa 

menciptakan karya arsitektur yang modern bila perlu dengan teknologi canggih dan bahan 

bangunan kontemporer, tetapi sekaligus juga menimbulkan getar-getar budaya (cultural 

resonances) yang menyiratkan kesinambungan dengan keadiluhungan  warisan masa silam 

(Budihardjo, 1997).  

 

4. Aplikasi Regionalisme dalam Disain Arsitektur 
Timbul suatu pertanyaan, apa saja yang mungkin dikaitkan sehingga Arsitektur 

Masa Lampau (AML) dan Arsitektur Masa Kini (AMK) keduanya secara visual luluh menjadi 
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satu kesatuan. Menurut Wondoamiseno, kemungkinan-kemungkinan pengkaitan tersebut 

adalah:  

a. Tempelan elemen AML pada AMK 

b. Elemen fisik AML menyatu di dalam AMK 

c. Elemen fisik AML tidak terlihat jelas dalam AMK 

d. Ujud AML mendominasi AMK 

e. Ekspresi ujud AML menyatu di dalam AML 

 

Untuk dapat mengatakan bahwa AML menyatu di dalam AMK, maka AML dan AMK 

secara visual harus merupakan kesatuan (unity). Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan 

dalam komposisi arsitektur. Apabila yang dimaksud menyatu bukan menyatu secara visual, 

misalnya kwalitas abstrak bangunan yang berhubungan dengan perilaku manusia, maka 

secara penilaian dapat dengan menggunakan observasi langsung maupun tidak langsung. 

Untuk mendapatkan kesatuan dalam komposisi arsitektur ada tiga syarat utama 

yaitu adanya : 

a. Dominasi 

Dominasi yaitu ada satu yang menguasai keseluruhan komposisi. Dominasi dapat 

dicapai dengan menggunakan warna, material, maupun obyek-obyek pembentuk 

komposisi itu sendiri. 

b. Pengulangan 

Pengulangan di dalam komposisi dapat dilakukan dengan mengulang bentuk, warna, 

tekstur, maupun proporsi. Didalam pengulangan dapat dilakukan dengan berbagai irama 

atau repetisi agar tidak terjadi kesenadaan (monotone). 

c.  Kesinambungan dalam komposisi 

Kesinambungan atau kemenerusan adalah adanya garis penghubung maya (imaginer) 

yang menghubungkan perletakan obyek-obyek pembentuk komposisi. 

 

5. Penutup 
Melalui regionalisme diharapkan dapat menghasilkan bangunan yang bersifat abadi, 

melebur atau menyatu antara yang lama dan yang baru, antara regional dan universal. 

Konsep ini merupakan alternatif terhadap tantangan bagi arsitek Indonesia dalam 

menciptakan arsitektur yang “berjati diri”.  

Kreatifitas arsitek dituntut untuk mampu mendisain bangunan yang mengakomodasi 

semangat lokal sekaligus global. Aplikasi disain yang mampu mencerminkan budaya 
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setempat sekaligus mengadopsi teknologi terbaru. Dengan demikian melalui arsitektur 

mampu ditumbuhkan rasa kebanggaan daerah sekaligus nasionalisme.   
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