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ABSTRAK 

 
PUSAT KEBUDAYAAN JEPANG DI JAKARTA 

(Penekanan Desain Arsitektur Neo Vernakular) 

Oleh : Alfiatur Rohmaniah 

Dosen Pembimbing : Moch. Fathoni Setiawan, ST, MT; Diharto ST, M,Si 

Prodi S1 Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik UNNES 

 
Negara Indonesia merupakan negara yang terbuka dalam hubungan kerjasama 

internasional dengan negara-negara lain, terutama sesama negara Asia, diantaranya 

adalah negara Jepang. Karena hal inilah budaya Jepang banyak yang masuk ke 

Indonesia dan mampu diterima dengan baik, bahkan peminatnyapun semakin 

meningkat ditiap tahunnya. Dan hal ini pulalah yang akan dimanfaatkan sebagai 

ajang pertukaran  budaya Indonesia-Jepang dengan membangun sebuah  Pusat 

Kebudayaan Jepang. Dan kota yang tepat untuk membangun Pusat Kebudayaan 

Jepang adalah Jakarta, karena Jakarta adalah ibukota negara yang merupakan kota 

yang paling mudah dimasuki dan mengakses budaya Jepang yang masuk ke 

Indonesia. 

 
Permasalahannya bagaimana merencana dan merancang Pusat Kebudayaan 

Jepang di Jakarta dengan penekanan desain arsitektur neo vernakular. Dengan 

tujuan memperkenalkan dan pertukaran budaya Jepang. Pembahasannya 

menggunakan kaidah ilmu arsitektural dan keilmuan lainnya sebagai pendukung. 

 
Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis dengan memilih 3 alternatif site. 

Site yang terpilih dari ketiganya memiliki luasan 22.875 m2. Dengan KDB 30% dan 

KLB 4 lantai. Luasan yang dibutuhkan untuk Pusat Kebudayaan Jepang adalah 

sebagai berikut: kelompok ruang pengunjung seluas 3460 m2, ruang pengelola seluas 

408 m2, ruang servis dan teknis seluas 357 m2 dan fasilitas outdoor dan parker seluas 

1915 m2. 

 
Bentuk bangunan menggunakan penekanan desain arsitektur neo vernacular dengan 

pendekatan rumah tradisional perkotaan Jepang atau yang biasa disebut Machiya 

yang akan ditampilkan dalam wujud yang lebih modern. Pondasi menggunakan 

pondasi tiang pancang, footplat dan pondasi lajur batukali, dinding menggunakan 

bata ringan, rangka atap menggunakan baja konvensional dan penutup atap dengan 

genteng beton. Sistem penghawaan menggunakan alami dan buatan dengan energy 

menggunakan PLN, dan dilengkapi sistem keamanan, pemadam kebakaran, 

penangkal petir, dan CCTV. 

 

 
Kata kunci : Jakarta, Jepang, Neo Vernakular, Pusat Kebudayaan, 
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1.1 Latar Belakang 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

Hubungan internasional antar bangsa di dunia dirasakan semakin 

menjadi suatu keharusan mengingat semakin tingginya tingkat 

ketergantungan antar sesama manusia. 

Dengan semakin canggihnya peralatan komunikasi, hubungan 

antar negara semakin mudah. Kemudahan ini pula yang menghantarkan 

berbagai informasi ke segala penjuru dunia dan menautkan berbagai 

budaya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia. 

Jepang merupakan salah satu negara besar yang memerlukan 

kerjasama dengan negara luar, baik dibidang ekonomi, social, budaya, 

maupun politik pertahanan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan 

dibukanya konsulat jendral Jepang di beberapa negara termasuk 

Indonesia terdapat 4 perwakilan konsulat jendral negara Jepang yang tiap 

konsulat juga memiliki Pusat Kebudayaan Jepang yaitu terdapat di 

Medan, Jakarta, Surabaya, Makasar dan satu cabang pembantu di Bali. 

Konsulat-konsulat Jendral ini merupakan salah satu implementasi 

kebijakan politik pemerintahan Jepang walaupun menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan non-diplomasi, oleh karena itu didirikanlah lembaga 

non-pemerintah Jepang yang bernama Japan Foundation untuk 

menangani kerjasama sosial, kebudayaan dan pendidikan. 

Japan Foundation pada awalnya sebuah lembaga resmi khusus 

yang menangani pertukaran budaya internasional tetapi berubah menjadi 

lembaga administrative independent sehingga bebas dari campur tangan 

pemerintah Jepang. Japan Foundation merupakan Pusat Kebudayaan 

Jepang yang perwakilannya di Indonesia bertempat di Jakarta, menyewa 

lantai 2-3 Gedung Summitmas II mengurusi hal-hal operasional 

pertukaran budaya non-politik luar negeri pemerintah Jepang seperti 

:Language Training Center, kerjasama seni budaya, pertukaran studi dan 

sumber daya manusia serta pusat informasi tentang Jepang. 

DKI Jakarta merupakan kota yang secara tidak langsung bertaut 

dengan negara dan kebudayaan Jepang baik yang telah terlihat terutama 
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dari segi ekonomi, pendidikan maupun social budaya karena Jakarta 

merupakan ibukota negara Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyak 

peserta program magang ke Jepang maupun pelatihan untuk pertukaran 

tenaga kerja maupun studi ke Jepang. Tanizaki Misuaki selaku duta besar 

Jepang Indonesia mengatakan dalam tulisannya pada perkenalan 

sebagai duta besar Jepang untuk Indonesia yang baru bahwa saat ini ada 

sekitar 2.500 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di 

Jepang dan jumlah warga Indonesia yang mengunjungi Jepang tahun 

2014 sekitar 137.000 orang. Angka-angka ini menunjukkan 

kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, jumlah calon 

perawat dan care-giver yang berangkat ke Jepang berdasarkan 

Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) juga mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Sementara itu, jumlah warga Jepang yang berkunjung ke 

Indonesia tahun lalu adalah sekitar 480.000 orang dan jumlah warga 

Jepang yang tinggal di Indonesia saat ini menjadi sekitar 16.000 orang. 

Dan untuk peminat bahasa Jepang juga mengalami peningkatan yang 

sangat tajam, dalam kurun 5 tahun peminat pengalami kenaikan dari 

270.000 peserta menjadi 720.000 peserta. 

Angka-angka ini pun cenderung mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap 

kebudayaan Jepang maupun peluang pertukaran kebudayaan antara 

kebudayaan Indonesia dan Jepang sangatlah tinggi. Sehingga kebutuhan 

akan ruang yang dapat mencukupi segala aktifitas yang bersangkutan 

dengan pengembangan dan pertukaran kebudayaan juga semakin tinggi. 

Akan tetapi, Japan Foundation Jakarta yang sekarang ini masih menyewa 

dan belum memiliki bangunannya sendiri. maka dari itu dibutuhkan 

bangunan baru Pusat Kebudayaan Jepang sebagai sarana penunjang 

kegiatan pertukaran kebudayaan. 

Pusat Kebudayaan Jepang haruslah mencerminkan jati diri dari 

Negara Jepang karena Pusat Kebudayaan Jepang merupakan 

penggambaran, perwakilan dan pameran dari Negara Jepang terhadap 

warga Indonesia yang hendak mengenal kebudayaan dari Negara 

Jepang. Maka gedung atau bangunan Pusat Kebudayaan Jepang 

membutuhkan     penyelesaian     desain     tersendiri     yang     mampu 
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menyampaikan pesan dan mencerminkan Negara Jepang, yakni dengan 

mengangkat nilai-nilai dan budaya Jepang yang disampaikan secara 

modern dengan Arsitektur Neo Vernakular yang menitik beratkan pada 

karakteristik Arsitektur Jepang. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

a. Menyediakan prasarana yang memberi peluang kepada masyarakat 

agar dapat mengembangkan bakat dan keingintahuan mereka tentang 

budaya asing, khususnya kebudayaan Jepang. 

b. Merangcang dan menyelaraskan segala aktifitas yang berhubungan 

dengan pertukaran budaya. 

c. Menggali, melestarikan, dan meningkatkan pemanfaatan potensi kota 

Jakarta. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) 

perencanaan dan perancangan Pengembangan Pusat Kebudayaan 

Jepang di Jakarta berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan. 

1.3 Manfaat 

Meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan pihak Jepang 

sehingga berimbas pada peningkatan pengetahuan, ekonomi, sosial, 

budaya, dan teknologi. Juga menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya pada bidang Arsitektur. 

1.4 Lingkup Pembahasan 
 

a. Ruang Lingkup Substansial 

Pengembangan Pusat Kebudayaan Jepang di Jakarta 

merupakan bangunan pusat informasi,  pelatihan dan ekspresi 

berbudaya dalam hal ini budaya Jepang yang melakukan kegiatan 

yang bersifat edukatif, informative dan rekreatif (dapat dimaksudkan 

bangunan perkantoran maupun pendidikan) yang tergolong bangunan 

tunggal yang memiliki fasilitas penunjang seperti kafetaria, gedung 

serbaguna, perpustakaan, dan lain sebagainya. 

b. Ruang Lingkup Spasial 
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Secara administratif lokasi perencanaan dan perancangan Pusat 

Kebudayaan Jepang ini akan berlokasi di Jakarta. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif 

analisis yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan 

data yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah. Pengumpulan data 

yang dilakukan meliputi data primer dan sekunder dengan cara : 

a. Data Primer 

1. Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan 

informasi yang solid. 

2. Observasi lapangan 

3. Studi banding, yaitu mempelajari kasus lain sejenis sebagai masukan 

dalam merancang. 

4. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari 

buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep, standar perencanaan dan 

perancangan fasilitas rekreasi, juga yang berkaitan dengan arah 

pengembangan dari lokasi yang akan digunakan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur disusun dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang perlunya pembangunan Pusat 

Kebudayaan Jepang di Kota Jakarta, tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai, manfaat, lingkup, metode, dan sistematika pembahasan, serta 

alur pikir. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Menguraikan tentang tinjauan umum Pusat Kebudayaan Jepang, 

tinjauan tentang kebudayaan Jepang serta studi banding, analisa dan 

kesimpulan dari studi banding itu. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 
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Menguraikan tentang kondisi umum kota Jakarta, meliputi kondisi 

fisik, kondisi non fisik dan peraturan pembangunan setempat, pustaka 

penekanan desain, serta gambaran umum tentang proyek perencanaan 

dan perancangan Pusat Kebudayaan Jepang di Jakarta. 

 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Menguraikan tentang Dasar Pendekatan yang meliputi dasar 

fungsional, pendekatan tapak meliputi: batas wilayah perencanaan, 

pencapaian dan transportasi. Pendekatan Kebutuhan Ruang meliputi: 

pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, kapasitas dan besaran ruang serta 

hubungan kelompok ruang. Pendekatan Persyaratan Bangunan meliputi 

utilitas, fisiologi bangunan, struktur, bahan bangunan dan sistem 

pengamanan, serta Pendekatan Arsitektural dalam hal ini yang digunakan 

adalah pendekatan Arsitektur Neo Vernakular. 

BAB V KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERANCANGAN 

Menguraikan tentang Konsep Dasar Perancangan, Faktor Penentu 

Perancangan meliputi pemilihan lokasi dan tapak, penentuan luas areal 

dan jenis kegiatan, Konsep Dasar Sistem Bangunan, meliputi kapasitas 

fisiologi ruang, sistem utilitas, sistem struktur, bahan bangunan, 

pengamanan kawasan, dan penerapan Arsitektur Neo Vernakular. 
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LATAR BELAKANG 
Aktualitas : 

� banyaknya peminat pertukaran pelajar maupun tenaga ahli Indonesia ke Jepang. 

� meningkatnya minta masyarakat terhadap kebudayaan Jepang, juga meningkatnya peserta didik 
kursus bahasa Jepang. 

� dibutuhkannya bangunan baru sebagai Pusat Kebudayaan Jepang, dikarenakan Pusat Kebudayaan 
Jepang yang ada saat ini masih menyewa rent office di Jakarta.. 
Urgensi : 

� peningkatan minat masyarakat terhadap bahasa, budaya, maupun kesenian Jepang tidak diimbangi 
dengan fasilitas yang memadai. 

� semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya Jepang perlu diimbangi dengan 
pengetahuan tentang kebudayaan yang memudahkan dalam belajar. 

� kegemaran dan antusiasme terhadap kebudayaan Jepang dapat meningkatkan pengetahuan dan 
dapat dijadikan sebagai hobi maupun profesi yang dapat menghasilkan nilai komersil. 

 

 

1.7 Alur Pikir 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

PERMASALAHAN 
Bagaimana merancang dan merencanakan sebuah Pusat Kebudayaan Jepang yang mampu 
memenuhi aspek edukasi, informasi dan rekreasi dengan memperhatikan fungsi dan aktifitas 
yang ada. Serta penekanan desain yang sesuai dengan perencanaan. 

STUDI LITERATUR 
- Tinjauan mengenai kebudayaan 
Jepang dan Pusat Kebudayaan 
Jepang. 
-Tinjauan mengenai kota Jakarta dan 
pembagiannya. 

Studi Banding 
 

Pusat Kebudayaan Jepang (Japan 

Foundation  Jakarta) 

 

Asakusa Tourist Center 

KonsepDasardan Program 
PerencanaandanPerancanganPusat 

Kebudayaan Jepang di Jakarta. 

ANALISA 
Analisa mengenai tinjauan pustaka, data dan studi banding untuk memperoleh pendekatan aspek 
fungsional, kontekstual, teknis, kinerja dan arsitektural. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1 Tinjauan Kebudayaan 

2.1.1 Pengertian Kebudayaan 

Kata kebudayaan berasal dari kata dasar “budaya” yang mana 

berasal dari bahasa Sanskerta, Budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi 

yang berarti budi atau akal. . Budaya juga dapat diartikan sebagai suatu 

cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan 

politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya 

seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak 

terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung 

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan 

menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya 

itu dipelajari. Dengan demikian budaya dapat diartikan hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan 

berkembang dari waktu ke waktu. 

Sedangkan Kebudayaan memiliki arti yang sedikit berbeda 

dengan pengertian dari budaya. Menurut Koentjoroningrat (1985:180) 

kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasi 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik dari manusia dengan belajar. 

Menurut Ki Hajar Dewantara kebudayaan merupakan buah dari 

budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh 

kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup 

manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam 

hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

merupakan hasil dari budaya yang mencakup keseluruhan pembentuk 
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budaya  yakni  cipta,  rasa  dan  karsa  dari  masyarakat  yang  terus 

berkembang sebagai reaksi dari pengaruh zaman dan alam. 

 
2.1.2 Unsur – Unsur Kebudayaan 

 
Menurut C. Kluckhohn mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan 

secara universal (universal categories of culture) yaitu: 

a. bahasa 

b. sistem pengetahuan 

c. sistem tekhnologi, dan peralatan 

d. sistem kesenian 

e. sistem mata pencarian hidup 

f. sistem religi 

g. sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan 

2.1.3 Wujud dan Komponen Kebudayaan 

a. Wujud 

 
Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 

tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak. 

 
1. Gagasan (Wujud ideal) 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang 

berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 

peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat 

diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam 

kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika 

masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam 

bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada 

dalam karangan, dan buku-buku hasil karya para penulis warga 

masyarakat tersebut. 

2. Aktivitas (tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula 

disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari 

aktivitas-aktivitas     manusia     yang     saling     berinteraksi, 
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mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya 

menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. 

Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat 

diamati, dan didokumentasikan. 

3. Artefak (karya) 

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil 

dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam 

masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, 

dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara 

ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan 

bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa 

dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: 

wujud kebudayaan ideal mengatur, dan memberi arah kepada 

tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. 

b. Komponen 

Berdasarkan wujudnya tersebut, Budaya memiliki beberapa 

elemen atau komponen, menurut ahli antropologi Cateora, yaitu : 

1. Kebudayaan material 

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan 

masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan 

material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu 

penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, 

dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang- 

barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, 

pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. 

2. Kebudayaan nonmaterial 

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak 

yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa 

dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. 

3. Lembaga social 

Lembaga social, dan pendidikan memberikan peran yang 

banyak dalam kontek berhubungan, dan berkomunikasi di alam 

masyarakat. Sistem social yang terbantuk dalam suatu Negara 

akan menjadi dasar, dan konsep yang berlaku pada tatanan 
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social masyarakat. Contoh Di Indonesia pada kota, dan desa 

dibeberapa wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi 

apalagi bekerja pada satu instansi atau perusahaan. Tetapi di 

kota – kota besar hal tersebut terbalik, wajar seorang wanita 

memilik karier 

4. Sistem kepercayaan 

Bagaimana masyarakat mengembangkan, dan 

membangun system kepercayaan atau keyakinan terhadap 

sesuatu, hal ini akan mempengaruhi system penilaian yang ada 

dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi 

dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup, dan 

kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara 

bagaimana berkomunikasi. 

5. Estetika 

Berhubungan dengan seni, dan kesenian, music, cerita, 

dongeng, hikayat, drama, dan tari –tarian, yang berlaku, dan 

berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia setiap 

masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini 

perlu dipahami dalam segala peran, agar pesan yang akan kita 

sampaikan dapat mencapai tujuan, dan efektif. Misalkan di 

beberapa wilayah, dan bersifat kedaerah, setiap akan 

membangu bagunan jenis apa saj harus meletakan janur kuning, 

dan buah – buahan, sebagai symbol yang arti disetiap derah 

berbeda. Tetapi di kota besar seperti Jakarta jarang mungkin 

tidak terlihat masyarakatnya menggunakan cara tersebut. 

6. Bahasa 

Bahasa merupakan alat pengatar dalam berkomunikasi, 

bahasa untuk setiap  walayah, bagian, dan Negara memiliki 

perbedaan yang sangat komplek. Dalam ilmu komunikasi 

bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. 

Bahasa memiliki sidat unik, dan komplek, yang hanya dapat 

dimengerti oleh pengguna bahasa tersebu. Jadi keunikan, dan 

kekomplekan bahasa ini harus dipelajari, dan dipahami agar 
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komunikasi lebih baik, dan  efektif dengan memperoleh nilai 

empati, dan simpati dari orang lain. 

2.2 Tinjauan Pusat Kebudayaan 

Pusat Kebudayaan merupakan tempat membina dan 

mengembangkan kebudayaan (KBBI). Pusat Kebudayaan secara singkat 

juga bisa dijelaskan sebagai tempat bagi orang-orang untuk mempelajari 

budaya, baik bahasa, literatur, dll, dari sebuah negara asing. Pusat 

Kebudayaan tentu memiliki fungsi, sifat, dan sistem kelembagaan tersendiri. 

2.2.1 Fungsi 

menurut Kuncoro (2014) suatu Pusat Kebudayaan memiliki tiga 

pokok fungsi, yaitu : 

a. Budaya 

Budaya merupakan fungsi utama dari sebuah bangunan Pusat 

Kebudayaan, karena sebagai pengenalan diri identitas negara 

supaya dapat di kenal warga Indonesia untuk dapat lebih mengenal 

budaya negara tersebut secara mendalam. Di dalam pengenalan 

budaya yang ditawarkan antara lain, sejarah, adat istiadat, pakaian, 

perkakas, bahasa, bangunan, dan karya seni. 

b. Pendidikan 

Selain budaya, dalam bangunan Pusat Kebudayaan juga harus 

mengutamakan pendidikan, karena melalui sebuah pendidikan kita 

bisa mengetahui bahasa, seni bela diri, seni musik, atau bahkan bisa 

mempelajari bagaimana suatu negara bisa menjadi negara yang 

maju secara ekonomi, bisnis, dan sains, melalui budaya yang mereka 

miliki. Karena sesungguhnya bangsa yang besar adalah bangsa 

yang tidak pernah melupakan akar sejarah budayanya sendiri. 

c. Hiburan 

Selain budaya dan pendidikan, fungsi lain bangunan 

“Pusat Kebudayaan” adalah adanya sebuah hiburan yang 

disajikan, karena hiburan sebagai suatu bentuk untuk 

menjadikan pengunjung “Pusat Kebudayaan” tersebut agar 

tidak jenuh  dalam  mengunjungi tempat wisata budaya dan 

pendidikan tersebut. Di dalam hiburan yang disajikan tersbut 
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harus mengutamakan kebudayaan yang dapat mendidik, salah 

satunya adalah hiburan pertunjukan seni musik, seni tari, seni 

bela diri dan pertunjukan film, yang disajikan dalam bentuk 

tradisional dan modern. 

2.2.2 Sistem Kelembagaan 

Sistem kelembagaan Pusat Kebudayaan terbagi dua sistem yaitu: 

a. Pusat Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah 

Pusat kebudayaan ini dikelola oleh suatu negara di negara lainnya 

dan memiliki keterkaitan yang erat dengan langkah-langah kebijakan 

politik luar negeri negara yang bersangkutan.status kelembagaan berada 

langsung dibawah kedutaan besar/ konsulat negara yang bersangkutan. 

b. Pusat kebudayaan yang dikelola oleh swasta 

Pusat kebudayaan yang dikelola oleh swasta dibentuk, didirikan, 

dan didanai oleh yayasan swata yang tertarik dengan bidang ini. Pusat 

kebudayaan yang dikelola oleh swasta tidak memiliki keterkaitan yang 

erat dengan konsulat jendral. Konsulat Jendral hanya berperan untuk 

mengawasi kegiatan apa saja yang dilakukan. 

 

2.2.3 Sifat Kegiatan yang Diselenggarakan 

Pada pusat kebudayaan tentu ada beberapa kegiatan yang 

diselenggarakan. Adapun kegiatan tersebut haruslah memenuhi tiga 

aspek yakni 

a. Informatif: segala kegiatan yang ada di pusat kebudayaan haruslah 

informatif karena pusat kebudayaan sendiri merupakan pusat 

informasi budaya-budaya negara asing yang hendak dipelajari. 

b. Edukatif: sesuai dengan tujuan dari pusat kebudayaan sendiri bahwa 

diantaranya adalah mencakup faktor edukasi. Tiga kegiatan pokok 

dari pusat kebudayaan sendiri adalah Pertukaran Kebudayaan, 

Pengembangan Pendidikan Bahasa asing, Pertukaran Intelektual 

dan pengembangan Studi. 

c. Rekreatif : kegiatan ini berupa kegiatan penunjang dari pusat 

kebudayaan. Kegiatan ini berupa kegiatan pertunjukan, pemutaran 

film dan pameran. 
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2.2.4 Aktivitas 

Aktifitas yang ada di pusat kebudayaan dibagi menjadi 3 bagian, 

yaitu 

a. Aktifitas utama : 

Kegiatan Ekshibisi yakni pameran budaya, publikasi 

Pertunjukan 

Dialog, seminar 

b. Aktifitas pendukung 

Resto 

Rumah teh 

c. Aktifitas pengelola 

Pengelolaan 

Pemeliharaan 

2.2.5 Pengunjung 

Pengunjung dari pusat kebudayaan dibedakan menjadi 2, yakni 

a. Pengunjung umum 

Pengunjung terdiri dari semua kalangan, baik individu maupun 

rombongan. Pengunjung disini memiliki tujuan untuk melihat dan 

mengamati pertujukan, galery ataupun pemutara film 

b. Pengunjung ilmiah 

Pengunjung ini berasal dari kalangan intelektual yang memiliki 

tujuan khusus, seperti peserta kursus, pencari informasi, dan 

penceramah. 
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2.3 Tinjauan Umum Negara Jepang 

2.3.1 Gambaran Umum Negara Jepang 
 

 

Gambar 2.1 Peta Negara Jepang 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang 
 

Jepang (bahasa Jepang: Nippon atau Nihon; nama resmi: 

Nipponkoku atau Nihonkoku, nama harfiah: "Negara Jepang") adalah 

sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat 

Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan 

Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. 

Jepang terdiri dari 6.852 pulau yang menjadikanya sebagai negara 

kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, 

Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah 

daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar 

pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya 

merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung 

Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk  Jepang 

berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara 

berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota 

Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya 

adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur 
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sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya 

berpenduduk lebih dari 30 juta orang. 

 

2.3.2 Sejarah Jepang 

Dalam sejarah Jepang dibagi menjadi dua bagian. Paruh pertama 

disebut abad pertengahan (chūsei) dari zaman Kamakura hingga zaman 

Muromachi, sementara paruh kedua disebut abad modern (kinsei) dari 

zaman Azuchi-Momoyama hingga zaman Edo. 

Zaman feodal di Jepang berlangsung dari abad ke-12 hingga abad 

ke-19, ditandai oleh pemerintahan daerah oleh keluarga-keluarga daimyo 

di bawah kendali pemerintahan militer keshogunan. Kaisar hanya 

berperan sebagai kepala negara de jure sementara kekuasaan berada di 

tangan shogun. 

a. Zaman Kamakura 

 
Keshogunan Kamakura berkuasa di Jepang dari tahun 1185 hingga 

1333 yang disebut zaman Kamakura yang merupakan zaman transisi 

menuju abad pertengahan Jepang. Abad pertengahan berlangsung 

selama hampir 700 tahun ketika pemerintah pusat, istana, dan Kaisar 

Jepang umumnya hanya menjalankan fungsi-fungsi seremonial. Urusan 

sipil, militer, dan kehakiman dikendalikan oleh kelas samurai. Secara de 

facto, penguasa negeri kekuasaan politik berada di tangan shogun yang 

berasal dari klan samurai yang terkuat. 

b. Zaman Muromachi 

 
Tahun-tahun awal zaman Muromachi juga disebut zaman Nanboku- 

cho atau zaman Istana Utara-Istana Selatan ketika kekuasaan istana 

terbelah dua menjadi Istana Utara dan Istana Selatan. Sejak tahun 1467 

hingga berakhirnya zaman Muromachi disebut sebagai zaman Sengoku 

atau "zaman negara-negara bagian yang berperang". Pada zaman 

Sengoku terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan antar provinsi. 

Pada masa ini pula terjadi kontak pertama Jepang dengan orang-orang. 
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c. Zaman Azuchi-Momoyama 

 
Dari tahun 1568 hingga 1600 di Jepang disebut zaman Azuchi- 

Momoyama. Jepang bersatu secara militer dan negara menjadi stabil. 

Setelah berhasil menyatukan Jepang, Hideyoshi berusaha memperluas 

wilayah dengan melakukan invasi ke Korea. Dua kali usaha penaklukan 

Korea berakhir dengan ditarik mundurnya pasukan Hideyoshi dari 

Semenanjung Korea pada tahun 1598 akibat dikalahkan pasukan 

gabungan Korea dan Cina, serta wafatnya Hideyoshi. 

d. Zaman Edo 

 
Pada zaman Edo adalah pemerintahan otonomi daerah berada di 

tangan lebih dari dua ratus pejabat daimyo. Zaman Edo adalah zaman 

keemasan seni lukis ukiyo-e dan seni teater kabuki dan bunraku. 

Sejumlah komposisi terkenal untuk koto dan shakuhachi berasal dari 

zaman Edo. 

2.4 Kebudayaan dan Arsitektur Jepang 

2.4.1 Kebudayaan Jepang 

Kebudayaan Jepang begitu banyak dan beragam, sejarah 

perkembangannya sudah berlangsung sejak lama, dari semenjak zaman 

pra-sejarah, ketika periode Jōmon (sebelum 300 SM) hingga ke 

kebudayaan kontemporer masa kini. Pengaruh-pengaruh dari luar, juga 

turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan di Jepang. 

Budaya-budaya tradisional Jepang banyak yang berakar dari 

budaya tradisional Cina, walaupun secara historis kebudayaan Jepang 

dan kebudayaan Cina berbeda, ada beberapa hal yang secara historis 

memperluas perbedaan budaya yang ada di dua negara tersebut. 

Sedangkan kebudayaan Jepang kontemporer masa kini, sudah 

merupakan perpaduan dari pengaruh-pengaruh kebudayaan Asia dan 

kebudayaan Barat. 

a. Bahasa Jepang 

Bahasa Jepang adalah bahasa nasional Jepang yang sudah ada 

sejak jaman prasejarah, dan termasuk keluarga bahasa Altaic. Sistem 

penulisan Jepang terdiri dari 3 set karakter yang berbeda, yaitu : 

Hiragana, Katakana dan Kanji. Selain itu, huruf alphabet atau rōmaji, juga 
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seringkali digunakan, terutama untuk logo, nama perusahaan dan 

periklanan. Tulisan Jepang dapat ditulis dengan 2 cara, dengan cara 

western yaitu secara baris horizontal dari atas hingga bawah halaman, 

dan juga dengan cara tradisional Jepang, yaitu secara kolom vertikal dari 

sisi kanan hingga sisi kiri halaman. 

b. Literatur Jepang 

Pada awalnya, literatur Jepang sangat dipengaruhi oleh literatur 

Cina dan kontak kebudayaan dengan Cina. Selain itu ada juga pengaruh 

dari literatur India, yang masuk melalui penyebaran Budhisme di Jepang. 

Namun pada akhirnya Jepang mengembangkan gaya dan kualitas 

literaturnya sendiri.  Di abad  ke  19 literatur Jepang mulai  mendapat 

pengaruh yang sangat kuat dari literatur Barat, yang masuk melalui 

dibukanya kembali jalur perdagangan dan diplomasi ke Barat oleh 

Jepang. 

c. Music Jepang 

Pada awalnya musik Jepang masih begitu sederhana, mulai dari 

penggunaanya yang hanya sebatas lagu-lagu rakyat saja sampai pada 

instrumen yang digunakan juga masih begitu minim. Musik Jepang mulai 

menjadi kompleks ketika musik-musik dari Korea dan Cina mulai masuk, 

yaitu pada abad ke-6. Namun apabila ditinjau secara historis, musik Cina 

adalah yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap musik 

Jepang, hal ini dikarenakan instrumen-instrumen musik tradisional yang 

populer di Jepang awal mulanya berasal dari Cina. 

d. Seni pertunjukan Jepang 

Jepang memiliki 4 macam teater tradisional terkenal, yaitu Noh, 

Kyōgen, Kabuki dan Bunraku. Masing-masing diantaranya memiliki ciri 

khas dan keunikan yang berbeda. 

Noh adalah drama musikal Jepang yang telah dimainkan sejak 

abad ke 14, dalam pertunjukannya teater Noh mengkombinasikan seni 

pertunjukkan Cina, tarian Jepang dan berbagai kesenian rakyat lainnya. 

Sedangkan Kyōgen juga merupakan teater tradisional Jepang yang 

sudah dimainkan sejak abad ke 14, Kyōgen dimainkan untuk memberikan 

jeda ketika permainan Noh berlangsung. Salah satu yang membedakan 
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antara Noh dengan Kyōgen adalah, pemain Noh menggunakan topeng 

sedangkan Kyōgen tidak. 

Teater Kabuki pertama kali dimainkan pada tahun 1603, teater ini 

mengkombinasikan drama, tarian dan musik, cerita yang ditampilkan 

dalam teater Kabuki begitu hidup dan memiliki unsur komedi yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Teater Bunraku muncul bersamaan dengan Noh, teater ini 

menggunakan boneka dalam pertunjukkannya. Boneka yang digunakan 

dalam pertunjukkan Bunraku biasanya berukuran sekitar 3 hingga 4 kaki, 

dikendalikan oleh pemain boneka yang berpakaian serba hitam. 

Penggunaan musik dan nyanyian juga populer dalam pertunjukkan 

Bunraku. 

e. Masakan Jepang 

Nasi adalah makanan pokok di Jepang, biasanya disajikan bersama 

sup Miso dan hidangan-hidangan lain, seperti ikan dan sayuran. Selain 

itu ada juga masakan-masakan tradisional lain yang berbahan mie, ikan, 

sayuran atau daging, seperti Udon, Oden, Nikujaga, Tempura, dll. 

Makanan-makanan Barat seperti steak dan hamburger juga banyak 

ditemukan di Jepang. 

Secara historis, masakan Jepang banyak terpengaruh oleh Korea 

dan Cina. Pada abad ke 3 SM Korea mengembangkan tehnik menanam 

padi, yang kemudian diteruskan oleh orang-orang Jepang pada periode 

Yayoi (300 SM – 300 M). Pada masa itu pula teh, sumpit dan beberapa 

makanan lainnya diperkenalkan oleh Cina. 

f. Beladiri Jepang 

Seni bela diri di Jepang secara umum dikategorikan menjadi 2, 

berdasarkan waktu terbentuknya, yaitu Koryū dan Gendai Budō. 
 

2.4.2 Arsitektur Jepang 

Arsitektur Jepang Secara tradisional ditandai oleh struktur kayu, 

bentuk bangunan panggung, dengan atap genteng tanah atau jerami. Ciri 

khas Pintu Jepang dengan sistem geser/slading atau fusuma yang 

memungkinkan konfigurasi internal ruang untuk disesuaikan dengan 

kesempatan yang berbeda. Orang-orang biasanya duduk di atas bantal 
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atau di lantai, dan kebiasaan ini dilakukan hingga sekarang. Sejak abad 

ke-19. 

Arsitektur Jepang telah memasukkan unsur-unsur arsitektur gaya 

Barat, modern, dan post-modern kedalam desain dan konstruksinya, dan 

saat ini merupakan acuan dalam desain arsitektur mutakhir dan teknologi. 

Pengenalan Buddhisme ke Jepang di abad-6 adalah katalis untuk 

bangunan candi dalam skala besar dengan menggunakan teknik yang 

rumit dalam konstruksi kayu. Pengenalan upacara minum teh 

menekankan kesederhanaan dan desain sederhana sebagai ciri khas dari 

arsitektur Jepang. 

a. Fitur Umum Arsitektur Tradisional Jepang 

Arsitektur tradisional Jepang banyak dipengaruhi oleh China dan 

budaya Asia lainnya selama berabad-abad. Arsitektur tradisional Jepang 

dan sejarahnya didominasi oleh teknik/gaya Cina dan Asia, bahkan hadir 

di Kuil Ise yang dianggap intisari arsitektur Jepang dengan variasi gaya 

asli Jepang pada tema-tema di sisi tertentu. 

Struktur umum hampir selalu sama dengan atap besar dan 

melengkung, sementara dinding dengan rangka kayu yang dilapisi kertas 

tipis. Untuk desain interiornya, dinding-dindingnya bersifat fleksibel, yang 

dapat digeser sesuai dengan keperluan. 

Atap adalah komponen yang paling mengesankan secara visual, 

ukurannya hampir setengah ukuran seluruh bangunan. Atap sedikit 

melengkung memperpanjang jauh melampaui dinding, meliputi beranda 

seperti pada bangunan candi dan kuil. Atap besar dengan lengkungan 

yang halus memberikan karakteristik yang khas pada bangunan Jepang, 

yang memberikan kontribusi ke atmosfer bangunan. Interior bangunan 

biasanya terdiri dari satu kamar di pusat disebut moya. Ukuran ruangan 

dapat dimodifikasi melalui penggunaan layar atau dinding kertas yang 

dapat digeser. Penggunaan kertas pada dinding-dinding ini rumah 

Jepang terkesan ringan. 
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b. Sifat dari Arsitektur Jepang: 

1. Memiliki sifat ringan dan halus 

2. Konstruksi kayu lebih menonjol dan diolah sangat halus dengan 

bentuk-bentuk lengkung dan kesederhanaan. 

3. Bentuk bangunan diatur dalam simetris yang seimbang. 

4. Arsitektur tanaman, naturalis dan tidak dapat dipisahkan dengan 

design bangunan (satu kesatuan) 

5. Terlihat kesederhanaan bentuk dan garis. 

6. Pada pengolahan taman lebih wajar, dan tidak banyak pengolahan 

tangan manusia (lebih wajar) 

7. Penghematan terhadap ruang lebih terlihat. 

8. Sedikit penggunaan warna, kecendrungan ke arah warna politur dan 

lak. 

c. Estetika tradisional Jepang 

1. Kesederhanaan 

2. Kepolosan 

3. kelurusan 

4. ketenangan batin 

Apa yang umumnya diidentifikasi sebagai estetika Jepang dari cita- 

cita Taoisme, yang datang dari Cina pada zaman kuno. Budaya Jepang 

sangat beragam, namun meskipun demikian keindahan eksterior tetap 

mengacu pada kesederhanaan, kepolosan, dan minimalis. 

Desain Jepang didasarkan kuat pada keahlian, kecantikan, 

elaborasi, dan kelezatan. Desain interior sangat sederhana tapi dibuat 

dengan perhatian terhadap detail dan kerumitan. 

d. Pengukuran pada Arsitektur Jepang 

Tatami menjadi modul desain kedua yang penting di abad ke-16 

dan abad ke-17. Keseluruhan lantai ruangan tertutup dengan tatami, 

kolom adalah diposisikan menurut dimensi dan aransemen dari tatami. 

Kebalikan dari prosedur sebelumnya, adalah meletakkan tatami di antara 

kolom-kolom yang ada. Area dari ruang umumnya diekspresikan dalam 

hubungan dari jumlah tatami. Hal ini, menandai adanya satu perubahan 

dari modul struktur ke modul spasial dalam desain di Jepang. Pendapat 

tersebut diperjelas oleh Nishi & Hozumi, (1986:77), bahwa modul lain 
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yang menyumbang interval harmoni adalah tatami, mempunyai bentuk 

empat persegi panjang dengan ukuran sekitar satu kali dua meter yang 

menutup lantai rumah tinggal. 

 
 

Gambar 2.2 modul tatami 

Sumber: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatami 

 

e. Taman Jepang 

Taman Jepang ( Nihon teien) adalah taman yang dibangun 

dengan gaya tradisional Jepang. Prinsip dasar taman Jepang adalah 

miniaturisasi dari lanskap atau pemandangan alam empat musim di 

Jepang. Elemen dasar seperti batu-batu dan kolam dipakai untuk 

melambangkan lanskap alam berukuran besar.Taman sempit bergaya 

Jepang di halaman rumah milik rakyat biasa disebut tsuboniwa (taman 

halaman kecil) atau nakaniwa (halaman dalam). Tiga taman Jepang yang 

paling terkenal adalah Kenroku-en di Kanazawa, Kōraku-en di Okayama, 

dan Kairaku-en di Mito, Prefektur Ibaraki. 
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Gambar 2.3 Kenroku-en di Kanazawa 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 

 

Dalam taman Jepang tidak dikenal garis-garis lurus atau simetris. 

Taman Jepang sengaja dirancang asimetris agar tidak ada satu pun 

elemen yang menjadi dominan. Bila ada titik fokus, maka titik fokus 

digeser agar tidak tepat berada di tengah. 

Secara garis besar, taman Jepang mengenal dua ekstremitas: 

sakral dan profan. Di halaman bangunan sakral seperti kuil Shinto, kuil 

Buddha, dan istana kaisar hanya disebar pasir dan kerikil. Salah satu 

contohnya adalah halaman Kuil Ise. 

 

Gambar 2.4 Halaman Kuil Ise 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 
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Sebaliknya, taman yang bersifat profan merupakan taman yang 

dilengkapi kolam besar dan ditanami pepohonan, perdu, serta tanaman 

bunga dibangun di halaman bangunan yang dimaksudkan sebagai 

tempat memuaskan estetika keduniawian, misalnya rumah peristirahatan 

dan kediaman resmi. Taman seperti ini diperindah dengan dekorasi 

seperti batu-batuan, lentera batu, dan gazebo. Berada di tengah- 

tengahnya antara sakral dan profan adalah taman yang menggabungkan 

nilai-nilai sakral dan estetika profan, misalnya Vila Kekaisaran Katsura di 

Kyoto. 

 

Gambar 2.5 Taman Vila Kekaisaran Katsura di Kyoto 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 

 

Taman Jepang berukuran besar dilengkapi dengan bangunan kecil 

seperti rumah teh, gazebo, dan bangunan pemujaan (kuil). Di antara 

gedung dan taman kadang-kadang dibangun ruang transisi berupa 

beranda sebagai tempat orang duduk-duduk. Dari beranda, pengunjung 

dapat menikmati keindahan taman dari kejauhan. 

Tidak semua taman Jepang dirancang untuk dimasuki atau diinjak 

orang. Sejumlah taman dimaksudkan untuk dipandang dari kejauhan 

seperti dari dalam gedung atau beranda. Di taman yang dibangun untuk 

dipandang dari jauh, orang dapat melihat secara sekaligus semua elemen 

yang ada di dalam taman. 
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Taman Jepang mengenal permainan perspektif sebagai salah satu 

teknik untuk membuat taman terlihat lebih besar dari luas sebenarnya. 

Teknik pertama dari beberapa teknik yang biasa digunakan adalah 

penciptaan ilusi jarak. Taman akan terlihat lebih luas bila di latar depan 

diletakkan batu-batuan dan pepohonan yang lebih besar daripada batu- 

batuan dan pepohonan di latar belakang. Dalam teknik kedua berupa 

"tersembunyi dari penglihatan" (miegakure), tidak semua pemandangan 

di dalam taman dapat dilihat sekaligus. Tanaman, pagar, dan bangunan 

digunakan untuk menghalangi pandangan isi taman seperti air terjun, 

lentera batu, dan gazebo. Orang harus berjalan masuk sebelum dapat 

melihat isi taman. Dalam teknik ketiga yang disebut lanskap pinjaman 

(shakkei), pemandangan taman meminjam pemandangan alam di latar 

belakang seperti pegunungan, sungai, atau hutan yang berada di 

kejauhan. Bangunan seperti istana di luar taman juga dapat dijadikan 

bagian integral dari taman. 

1) Elemen Taman Jepang 

a) Air 

Elemen dasar dalam taman Jepang adalah air, batu, dan 

tanaman. Selain sebagai sumber kehidupan, air digunakan untuk 

menyucikan benda dari dunia profan sebelum memasuki kawasan 

sakral. Air dialirkan dari sungai untuk membuat kolam dan air 

terjun. 

b) Tanaman 

Bertolak belakang dari batu yang melambangkan 

keabadian, pohon, perdu, bambu, rumpun bambu, lumut, dan 

rumput adalah benda hidup yang tumbuh seiring dengan musim 

sebelum menjadi tua dan mati. Bertolak belakang dengan taman 

gaya Eropa yang berfokus pada warna-warni semak dan bunga, 

taman di kuil Zen hanya berupa hamparan pasir. Taman rumah 

teh hanya menggunakan tanaman berdaun hijau dan pohon maple 

yang daunnya menjadi merah di musim gugur. 

Perbedaan antara lereng gunung, padang rumput, dan 

lembah dinyatakan dalam pemakaian berbagai macam spesies 

pohon   dan   perdu   yang   dipotong   dan   dipangkas   hingga 
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menyerupai berbagai bentuk. Pohon dan perdu juga dipakai 

sebagai penghubung antardua lokasi pemandangan di dalam 

taman. Bukit-bukit buatan dibangun dari gundukan tanah. 

c) Batu 

Batu-batu disusun untuk menyerupai bentuk-bentuk alam 

seperti pegunungan, air terjun, dan pemandangan laut, dan dipilih 

berdasarkan bentuk, ukuran, warna, dan tekstur. Batu adalah 

elemen terpenting dalam taman karena dapat dipakai untuk 

melambangkan pegunungan, garis pantai, dan air terjun. Di taman 

yang memiliki pulau kura-kura dan pulau burung jenjang di tengah 

kolam, batu-batu diletakkan untuk memberi kesan adanya kepala 

dan ekor. 

Batu-batu berukuran sedang digunakan sebagai batu 

pijakan (tobiishi, arti harfiah batu loncatan) yang dipasang bersela- 

sela di jalan setapak. Batu-batu yang menutup jalan setapak 

disebut batu ubin (shikiishi). Ketika berjalan di atasnya saat hari 

hujan, pakaian dan alas kaki akan terhindar dari percikan air, 

tanah, dan lumpur. 

Di taman batu Jepang, hamparan pasir dan kerikil diratakan 

dengan penggaruk menjadi pola-pola yang melambangkan benda 

yang mengalir seperti awan dan arus air. Butiran pasir dan kerikil 

yang dipakai tidak berukuran terlalu halus karena mudah 

diterbangkan angin atau dihanyutkan oleh air hujan. Sebaliknya, 

butiran pasir dan kerikil yang berukuran terlalu besar akan sulit 

ditata dengan penggaruk. Pemilihan pasir dan kerikil juga 

mempertimbangkan warna. Pasir berwarna putih memberi kesan 

murni dan cemerlang di bawah sinar matahari, sedangkan pasir 

berwarna gelap mengesankan keheningan. 

Batu untuk taman berasal dari pegunungan, pinggir laut, 

atau pinggir sungai, dan digolongkan menjadi tiga jenis: batuan 

sedimen, batuan beku, dan batuan malihan. Batuan sedimen 

biasanya memiliki permukaan yang halus dan bulat karena terkikis 

air. Batuan seperti ini dipasang di pinggir kolam dan sebagai batu 

pijakan di jalan setapak. Batuan beku berasal dari gunung berapi 
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dan biasanya memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Batu seperti 

ini dipakai sebagai batu pijakan atau sebagai elemen yang 

menonjol, misalnya diletakkan untuk melambangkan puncak 

gunung. Batuan malihan adalah batu keras yang biasanya 

dipasang di sekeliling air terjun atau aliran air. Batu potong dari 

batuan sedimen juga populer untuk membangun jembatan, wadah 

batu berisi air, dan lentera batu. 

d) Pagar 

Di taman rumah teh dan taman Jepang model kolam di 

tengah (shisen kaiyū), pagar dan bangunan gerbang merupakan 

elemen penting dalam lanskap. Pagar secara garis besar terdiri 

dari pagar hidup (ikigaki) dari tanaman perdu yang dipangkas dan 

pagar buatan dari kayu atau bambu.[3]
 

Pagar hidup berfungsi sebagai pembatas, penghalang 

pandangan, pelindung dari angin, api, dan debu, serta 

penghambat suara. Pagar bambu tembus cahaya (sukashigaki) 

disusun dari batang-batang bambu yang lebar-lebar jaraknya 

hingga pemandangan di balik pagar masih terlihat. Sebaliknya, 

pagar pembatas (shaheigaki) dibangun dari susunan bambu yang 

rapat dan membatasi pemandangan di baliknya. 

Di dalam taman tidak digunakan dinding dari tanah yang 

dikeraskan, kayu, atau batu. Dinding hanya dipakai sebagai 

dinding luar pembatas taman. 
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Gambar 2.6 Pagar Taman 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 

e) Lentera 

Lentera (tōrō)  berasal dari tradisi Cina untuk 

menyumbangkan lentera ke kuil Buddha. Sejak zaman Heian, 

lentera juga disumbangkan ke kuil Shinto untuk penerangan di 

malam hari dan sebagai hiasan. Lentera batu mulai dijadikan 

dekorasi standar di taman rumah teh sejak zaman Muromachi. 

Setelah menjadi mode di taman-taman rumah teh, lentera batu 

akhirnya dipasang di berbagai taman Jepang karena keindahan 

dan kegunaannya. 

 
 

 

Gambar 2.7 Lentera Taman Jepang 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 
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f) Wadah Air 

Wadah batu berisi air (tsukubai) adalah perlengkapan 

standar taman rumah teh. Air dari tsukubai dipakai untuk mencuci 

tangan tamu sebelum mengikuti upacara minum teh. Tradisi 

menyediakan wadah batu berisi air di taman rumah teh berasal 

dari tradisi menyediakan wadah batu berisi air dalam agama 

Buddha dan Shinto. Sebelum berdoa di kuil, orang berkumur dan 

membersihkan diri dengan air dari wadah batu yang disebut 

chōzubachi. Wadah batu yang diletakkan di tanah disebut 

tsukubai chōzubachi (disingkat tsukubai) karena orang yang 

mengambil air harus berjongkok (tsukubau).[5]Setelah banyak 

dipasang di taman-taman, tsukubai akhirnya dijadikan 

perlengkapan standar di taman-taman rumah teh. 

 

Gambar 2.8 : Wadah Air (tsukubai) di Tōfuku-ji. 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 

 

Selain tsukubai terdapat dua bentuk lain wadah air dari batu. 

Wadah batu yang memungkinkan orang mengambil air sambil 

berdiri disebut tachi chōzubachi (chōzubachi berdiri). Wadah air 

yang diletakkan berdekatan dengan beranda bangunan disebut 

ensaki chōzubachi (chōzubachi beranda). 



29  

 

 
 

g) Jembatan 
 

 

Gambar 2.9 Jembatan di Taman Ritsurin, Takamatsu 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Jepang 

 

Dalam desain taman dengan air sebagai subjek utama, 

jembatan adalah elemen dasar yang menambah harmoni dalam 

lanskap. Jembatan juga berfungsi sebagai penghubung bagian- 

bagian taman yang dipisahkan oleh air. Di taman batu Jepang, 

jembatan batu dibangun untuk memberi kesan bahwa di bawah 

jembatan ada "air" yang mengalir. 

Di taman gaya Jōdo, jembatan melambangkan jembatan 

Sungai Sanzu yang harus diseberangi arwah orang yang 

meninggal untuk sampai ke akhirat.[6] Selain itu, jembatan 

berfungsi sebagai pemisah, seperti halnya fungsi gerbang tengah 

(chūmon) di taman teh yang memisahkan taman dalam (kawasan 

sakral) dan taman luar (kawasan profan). 

h) Rumah Teh 

Upacara minum teh ( sadō, chadō, jalan teh) adalah 

 

ritual tradisional Jepang dalam menyajikan teh untuk tamu. Pada 

zaman dulu disebut chatō ( ) atau cha no yu. Upacara minum 

teh yang diadakan di luar ruangan disebut nodate. 

Teh disiapkan secara khusus oleh orang yang mendalami 

seni upacara minum teh dan dinikmati sekelompok tamu di 

ruangan khusus untuk minum teh yang disebut chashitsu. Tuan 

rumah juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan situasi 

yang menyenangkan untuk tamu seperti memilih lukisan dinding 
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(kakejiku), bunga (chabana), dan mangkuk keramik yang sesuai 

dengan musim dan status tamu yang diundang. 

Rumah teh memiliki beberapa ruangan yang memiliki fungsi 

tertentu, seperti pada gambar dibawah ini. Seperti katte adalah 

ruangan yang berfungsi semacam teras, tokomona adalah 

penghubung antara katte dan ruangan utama biasanya digunakan 

sebagai tempat melepas alas kaki, berikutnya adalah ruang 

ohashitsu yang merupakan ruang serbaguna bisa digunakan 

sebagai ruang utama dalam menjamu tamu, juga dapat digunakan 

ruang untuk istirahat atau tidur drngan menggelar futon. 

 

Gambar 2.10 Rumah Teh 
Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_house 

 

2.5 Tinjauan Arsitektur Neo Vernakular 

2.5.1 Pengertian Arsitektur Neo Vernakular 

Kata NEO atau NEW berarti baru atau hal yang baru, sedangkan 

kata vernacular berasal dari kata vernaculus (bahasa latin) yang berarti 

asli. Maka arsitektur vernakular dapat diartikan sebagai arsitektur asli 

yang dibangun oleh masyarakat setempat. 

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 Vernakular 
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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. 

 
2.5.2 Sejarah Arsitektur Neo Vernakular 

Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran 

yang berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang 

muncul pada pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir disebabkan 

pada era modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang 

berkesan monoton (bangunan berbentuk kotak-kotak). Oleh sebab itu, 

lahirlah aliran-aliran baru yaitu Post Modern. 

Ada 6 (enam) aliran yang muncul pada era Post Modern menurut 

Charles A. Jenck diantaranya, historiscism, straight revivalism, neo 

vernakular, contextualism, methapor dan post modern space. Dimana 

menurut Budi A Sukada, (1988) dari semua aliran yang berkembang pada 

Era Post Modern ini memiliki 10 ciri-ciri arsitektur sebagai berikut: 

a. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

b. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

c. Berkonteks urban. 

d. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

e. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya). 

f. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain). 

g. Dihasilkan dari partisipasi. 

h. Mencerminkan aspirasi umum. 

i. Bersifat plural. 

j. Bersifat ekletik. 
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Charles Jenks seorang tokoh pencetus lahirnya post modern 

menyebutkan tiga alasan yang mendasari timbulnya era post modern, 

yaitu. 

a. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke dunia 

tanpa batas, ini disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginya 

daya tiru manusia. 

b. Canggihnya teknologi menghasilkan produk-produk yang bersifat 

pribadi. 

c. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional 

atau daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk menoleh ke 

belakang. 

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  arsitektur  post 

modern dan aliran-alirannya merupakan arsitektur yang menggabungkan 

antara  tradisional  dengan  non  tradisinal,  modern  dengan  setengah 

nonmodern, perpaduan yang lama dengan yang baru. Dalam timeline 

arsitektur modern, vernakular berada pada posisi arsitektur modern awal 

dan berkembang menjadi Neo Vernakular pada masa modern akhir 

setelah terjadi eklektisme dan kritikan-kritikan terhadap arsitektur modern. 

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular 

adalah 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 nonfisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata 

letak yang mengacu pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep 

dan kriteria perancangan. 

c. pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan 

vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan 

visualnya). 



33  

 

 
 

2.5.3 Ciri – Ciri Arsitektur Neo-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. 
 
 

2.5.4 Prinsip – Prinsip Desain Arsitektur Neo-Vernakular 

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Neo- 

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. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Arsitektur Ttradisional, Vernakular dan Neo Vernakular. 
 

Perbandingan Tradisional Vernakular Neo Vernakular 
Ideologi Terbentuk  oleh 

tradisi yang 

diwariskan secara 

turun-temurun, 

berdasarkan 

kultur dan kondisi 

lokal. 

Terbentuk oleh tradisi 

turun temurun tetapi 

terdapat pengaruh dari luar 

baik fisik maupun nonfisik, 

bentuk perkembangan 

arsitektur tradisional. 

Penerapan elemen 

arsitektur yang sudah 

ada dan kemudian 

sedikit atau 

banyaknya mengalami 

pembaruan menuju 

suatu karya yang 

modern. 

Prinsip Tertutup  dari 

perubahan 

zaman, terpaut 

pada  satu  kultur 

kedaerahan,  dan 

mempunyai 

peraturan  dan 

norma-norma 

keagamaan yang 

kental 

Berkembang setiap waktu 

untuk merefleksikan 

lingkungan, budaya dan 

sejarah dari daerah 

dimana arsitektur tersebut 

berada. Transformasi dari 

situasi kultur homogen ke 

situasi yang lebih 

heterogen. 

Arsitektur    yang 

bertujuan melestarikan

  unsur- unsur     

lokal yang telah 

terbentuk   secara 

empiris  oleh  tradisi 

dan mengembang-  

kannya  menjadi suatu 

langgam    yang 

modern.  Kelanjutan 

dari   arsitektur 

vernakular 

Ide Desain Lebih 

mementingkan 

fasat atau bentuk, 

ornamen sebagai 

suatu keharusan. 

Ornamen sebagai 

pelengkap,  tidak 

meninggalkan nilai- nilai 

setempat tetapi dapat 

melayani aktifitas 

masyarakat didalam. 

Bentuk desain lebih 

modern. 

Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumaly 
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2.6 Studi Kasus 

2.6.1 Studi Kasus Arsitektur Neo Vernakular ( Asakusa Tourist 

Information Center) 

Asakusa Tourist Information Center merupakan karya Kengo Kuma, 

yang merupakan sayembara desain Tourist Hotpsot yang diadakan pada 

tahun 2008 oleh pemerintah Distrik Taito dan diikuti oleh 300 peserta. 

Bangunan ini terletak di seberang kuil Shinto di Jepang, Kuil Kinruzan 

Sensoji yang merupakan objek wisata utama di Asakusa, Tokyo. Asakusa 

terkenal sebagai kota dengan atmosfer shitamachi ( distrik perdagangan 

dan pusat hiburan) yang kental. Kuil Sensoji terkenal dengan lampion 

berukuran besar yang diletakkan pada gerbang. 

 

Gambar 2.11 Asakusa Tourist Information Center 

Sumber : Pablo gil cornaro, 2012 

 

Karya kengo kuma ini merupakan reinterpretasi arsitektur neo- 

vernacular dari bangunan Machiya. Machiya merupakan townhouse 

tradisional Jepang, berupa rumah yang terbuat dari material kayu dengan 

fasad sempit dan berupa massa memanjang kebelakang. 
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Gambar 2.12 Denah Lantai 1 dan 2 

Sumber : Pablo gil cornaro, 2012 
 

 

Lantai satu dan dua pada bangunan ini digunakan sebagai pusat 

informasi dan pada lantai ini pengunjung akan merasakan atap miring 

pada kedua sisi. 

 
 

 
Gambar 2.13 Denah Lantai 6 

Sumber : Pablo gil cornaro, 2012 

Lantai enam digunakan sebagai galery multifungsi maupun 

kegiatan lainnya. Hal ini memanfaatkan atap yang miring sehingga 

seluruh bagian dari ruang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai 

teater. 
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Gambar 2.14 Tampak Bangunan 

Sumber : Pablo gil cornaro, 2012 

Dari fasadnya bangunan ini mengadopsi dari bangunan tradisional 

Jepang yang disampaikan dengan bahan baru dan desain baru tanpa 

meninggalkan bentuk lama yang sudah ada diantaranya adalah 

penggunaan atap miring. 

 

Gambar 2.15  Potongan 

Sumber : Pablo gil cornaro, 2012 

Dari gambar potongan diatas terlihat sekali bahwa bangunan ini 

mengambil bentuk dari machiya yaitu rumah penginapan yang 

memanjang, namun dalam pemyampaiannya bangunan ini lebih modern. 

Dan sesuai dengan sifat dari arsitektur Jepang tiap ruangan dari 

bangunan ini terlihat luas meskipun menggunakan ketinggian yang rata- 
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rata, hal ini disebabkan oleh ruang diagonal yang tercipta antara lantai 

dan atap sehingga menimbulkan volume yang lebih besar. Selain itu tiap 

ruang memiliki keterkaitannya tersendiri terhadap ruang luar sehingga 

memberikan karakteristik sendiri tiap ruangnya. 

 

2.6.2 Tinjauan Studi Kasus Non Fisik ( Japan Foundation Jakarta) 

The Japan Foundation (JF) merupakan Pusat Kebudayaan Jepang 

yang didirikan pada tahun 1972 sebagai sebuah badan hukum yang 

bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pertukaran kebudayaan antara 

Jepang dengan negara-negara lain di dunia. Dasar pendirian untuk the 

Japan Foundation adalah Ketetapan Khusus dari Diet (Parlemen 

Jepang). Struktur organisasi JF dibagi dalam tiga divisi utama, yaitu : 

Divisi Kebudayaan, Divisi Bahasa, dan Divisi Studi Jepang dan 

Pertukaran Intelektual. 

 
 

 

Gambar 2.16  Lokasi Japan Foundation Jakarta 

Sumber : http://www.jasso.go.jp 

 
The Japan Foundation Jakarta terletak di Gedung Summitmas I Lt. 

2-3 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 61-62 Jakarta 12190. The Japan 

Foundation, Jakarta didirikan pada tahun 1974 dengan tujuan 

membangun persahabatan yang harmonis antara Indonesia dengan 

Jepang melalui pendalaman pemahaman tentang Jepang melalui 

program yang telah ditetapkan oleh kantor pusat di Tokyo serta juga 

beragam kegiatan yang dirancang oleh JF, Jakarta dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 
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2.6.3 Tujuan 

Tiga kegiatan utama JF: 

a. Pertukaran Kebudayaan 

b. Pengembangan Pendidikan Bahasa Jepang 

c. Pertukaran Intelektual dan pengembangan Studi Jepang 

Sesuai dengan kegiatan utama berdirinya japan fondation maka 

tujuan utama dari Pusat Kebudayaan Jepang adalah untuk memberikan 

konstribusi pada lingkungan internasional yang lebih baik tentang 

pertukaran budaya, memelihara keharmonisan antar negara dan 

mengeratkan hubungan persahabatan antar negara. 

2.6.4 Kontekstual 

The Japan Foundation Jakarta terletak di Gedung Summitmas I 

Lt. 2-3 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 61-62 Jakarta 12190. The Japan 

Foundation, Jakarta didirikan pada tahun 1974 dengan tujuan 

membangun persahabatan yang harmonis antara Indonesia dengan 

Jepang melalui pendalaman pemahaman tentang Jepang melalui 

program yang telah ditetapkan oleh kantor pusat di Tokyo serta juga 

beragam kegiatan yang dirancang oleh JF, Jakarta dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

 

Gambar 2.17 Denah Lantai 1 

Sumber : dokumen pribadi 

 

Pada lantai satu terdapat beberapa ruang diantaranya adalah: 

a. Ruang kelas 

b. JF office 

c. Ruang Sensei 

d. lobby 
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Gambar 2.18 Denah Lantai 2 
Sumber : dokumen pribadi 

 

Sedangkan pada lantai 2 terdapat beberapa ruangan diantaranya 

adalah 

a. Perpustakaan 

b. Converence room 

c. Lobby 

d. Hall 

e. gallery 

f. resepsionis 

Lantai satu Japan Foundation Jakarta dimanfaatkan sebagai 

ruang pertunjukan dan juga perpustakaan, sedangkan untuk lantai 

kedua dimanfaatkan sebagai ruang kursus bahasa. 



41  

 

 

2.6.5 Struktur Organisasi 
 

 

Gambar 2.19 Bagan Struktur Organisasi 
Sumber : Diana, Humas JF Jakarta,2015 

 

Keterangan : 

Directur General :penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, 

baik budaya, bahasa maupun pustaka. 

Deputy Directur :perwakilan   dalam   pelaksanaan   kegiatan 

Pusat  Kebudayaan  Jepang  di  Indonesia 

terutama dibidang budaya. 

Assinstant Directur :asisten deputy directur dalam menjalankan 

fungsinya  mengawasi  kegiatan  divisi  kerja 

bawahnya 

Chief Program Office :ketua  yang  mengkoordinir  suatu  kegiatan 

dari divisi kerja. 

Temporary Staff :staf  karyawan  yang  direkrut  dari  dalam 

maupun luar pusat kebudayaan untuk 

menangani kegiatan maupun acara tententu. 

Spesial AD :penanggung jawab kegiatan maupun koleksi 

perpustakaan 

Ka. Perpustakaan :pengurus perpustakaan secara operasional. 
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2.6.6 Fasilitas yang Ada 

Fasilitas yang ada pada Japan Foundation Jakarta hanya mampu 

mewadahi aktifitas-aktifitas utama saja karena fasilitas yang ada masih 

terbatas. Fasilitas yang ada diantaranya adalah: 

a. Fasilitas Pengunjung 

Tabel 2.2 Fasilitas Pengunjung 
 

No. Fasilitas Kapasitas keterangan 
1. Lobby 

 

 

30 orang lobby ini hanya 

disediakan untuk 

para peserta kursus 

yang      menunggu 

kelas dimulai. 
Sedangkan untuk 

tamu  sudah 

disediakan tempat 

tersendiri. 

2. Reseptionis 

 

2 orang ruang  ini  berfungsi 
sebagai pusat 

informasi dari 

Japan Foundation. 

3. Hall/ ruang pameran 

 

120 orang 

(mengguna 
kan kursi). 

200 orang 
(mengguna 

kan tatami) 

ruangan ini  juga 

dimanfaatkan 
sebagai  ruang 

pameran, dan 
ruang pertunjukan 

saat ada teater 

maupun kabuki. 
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4. Gallery 35 orang gallery yang ada 

belum begitu 

menunjukkan fungsi 

yang semestinya. 

Sehingga ruangan 

ini justru digunakan 
sebagai ruang 

tunggu. 

5. Perpustakaan 

 
 

50 orang perpustakaan yang 

ada disini seperti 

perpustakaan pada 

umumnya, belum 
ada perpustakaan 

audio. 

6. Ruang Kelas 

 
 
 

25 orang terdapat empat 

ruang kelas disini 
yang dimanfaatkan 

sebagai        tempat 

kursus bahasa 

maupun kesenian. 

Ruang kelas ini 

bersifat fleksibe;l 
sehingga tatanan 

dapat diubah-ubah 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

7. Conference Room 50 orang ini adalah ruangan 

yang       digunakan 
untuk kegiatan 

seminar, workshop, 

dan ruang 
pertemuan. 
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Sumber : Diana, Humas JF Jakarta,2015 

 
 

b. Fasilitas Pengelola 

Tabel 2.3 Fasilitas pengelola 
 

No. Fasilitas Kapasitas Keterangan 

1. Jf office 
 

 
 

 

25 orang ruang office ini tidak 

memiliki dinding sekat 

yang masiv, melainkan 

menggunakan partisi yang 
lebih fleksibel. Selain itu ini 

juga memakai ciri khas 

ruang-ruang office di 

Jepang yang memang 

terbuka dengan alasan 
agar atasan lebih leluasa 

melihat apa yang 

dilakukan oleh para 

karyawannya 

2. Sensei Room 25 orang ini adalah ruang yang 

disediakan oleh JF 

Jakarta untuk para guru, 

baik guru bahasa maupun 
guru seni. Didalam ruang 

sensei ini terdapat 

perpustakaan kecil. Disini 

juga penataannya hampir 

mirip dengan ruang office 

yang ada. 

Sumber : Diana, Humas JF Jakarta,2015 
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2.6.7 Pelaku dan Aktivitas (Japan Foundation Jakarta) 

a. Akivitas Pengelola 

Tabel 2.4 Aktivitas Pengelola 
 

No Pelaku Aktivitas 

1 Ka. Pusat Kebudayaan Jepang Bekerja, Rapat 
2 Wakil Ka. Pusat Kebudayaan Jepang Bekerja, Rapat 

3 Asisten direktur Bekerja, Rapat 

4 Ka. Koordinir Bekerja, Rapat 
5 Staff Karyawan Bekerja 
6 Koordinir Bahasa Bekerja, Rapat 
7 Pengajar Bahasa Bekerja 
8 Spesial Asisten Direktur Bekerja, Rapat 
9 Ka. perpustakaan Bekerja, Rapat 

10 Staff Keamanan Pengamanan 

11 Staff Kebersihan Pembersihan 

12 Staff Konsumsi Konsumsi 
Sumber : Analisis Pribadi, 2015 

 

b.  Akivitas Pengunjung 

 
Tabel 2.5 Aktivitas Pengelola 

 

No Aktivitas 
1 Masuk 
2 Berkumpul 
3 Mencari informasi 
4 Menunggu 
5 Melihat koleksi 
6 Menonton pertunjukan 
7 Belajar bahasa 
8 Membaca 
9 Menonton film 

Sumber : Analisis Pribadi, 2015 
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BAB V 

LANDASAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

 
5.1 Konsep Dasar Perencanaan 

Konsep dasar perancangan ini merupakan landasan pokok dalam 

proses desain fisik Pusat Kebudayaan Jepang dengan penekanan desain Neo 

Vernakular, sehingga perancangan bangunan meskipun terlihat modern akan 

tetapi tetap memiliki hirarki ataupun nilai-nilai dari budaya Jepang. 

a. Konsep Dasar Fungsional 

Bangunan Pusat Kebudayaan Jepang merupakan fasilitas untuk 

semua kalangan yang ingin mengasah maupun menggali lebih dalam 

tentang kebudayaan Jepang dan belajar berbahasa Jepang. Bangunan ini 

memiliki tiga fungsi utama yaitu budaya, edukasi dan rekreasi. 

b. Konsep Dasar Keruangan 

Keruangan pada Pusat Kebudayaan Jepang mengacu pada 

pengukuran pada tatami, juga merupakan perhitungan dari beberapa studi 

baik secara literature maupun studi observasi. Ruang-ruang juga 

dikelompokkan berdasarkan fungsi dan pengguna. 

c. Konsep Dasar Struktural 

Pada bangunan Pusat Kebudayaa Jepang menggunakan beberapa 

alternative struktur yang cocok digunakan di site terpilih, dengan berbagai 

macam pertimbangan seperti kekuatan tanah, keamanan dan ketersediaan 

bahan yang ada disekitar site. 

d. Konsep Dasar Utilitas 

Sistem utilitas pada Pusat Kebudayaan Jepang meliputi sistem 

instalasi listrik, air bersih, air kotor, penangkal petir, dan pemadam 

kebakaran. 

e. Konsep Dasar Arsitektural 

Pusat Kebudayaan Jepang merupakan bangunan yang bermanfaat guna 

mengenalkan budaya Jepang terhadap peminatnya, maka bangunan ini 

haruslah mampu menyampaikan  dan menjadi  perwakilan dari negara 

Jepang dengan cara menunjukkan dari desain bangunan dan fasad 

bangunan. Yakni dengan menekankan desain bangunan [ada arsitektur 
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neo  vernakular  dengan  mengedepankan  verkalura  jepang  sebagai 

fokusnya. 

 

5.2 Konsep Tapak 

5.2.1 Lokasi Tapak 
 

  

Gambar 5.1 Site Terpilih 
Sumber : Wikimapia.Com Dengan 

Penggambaran Penulis 
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site yang terpilih terletak pada Jalan Setiabudi yang merupakan 

jalan kedua dari jalan Jendral Sudirman. Terletak pada kecamatan 

Setiabudi tepatnya pada Kelurahan Karet yang merupakan Zona 

Perwakilan Asing, Zona Pemerintahan Daerah, Zona Perkantoran 

Perdagangan dan Jasa dengan KDB rendah. 

 
a. Kondisi Eksisting Site 

Luas Site = 22.875 m2
 

Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) = 30 % 

= 30% x 22875 m2
 

= 6862,5 m2
 

Koofisien Lantai Bangunan (KLB) = 2,4 

Ketinggian Bangunan = 4 Lantai 

b. Karakteristik Site 

1) Pencapaian menuju site mudah karena dekat dengan jalan jendral 

sudirman yang merupakan jalur utama transportasi. 

2) Topografi site relatif datar 

Gambar 5.2 Batas Site Terpilih 
Sumber : wikimapia.com dengan Penggambaran Penulis 
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3) Jaringan  utilitas  seperti  listrik,  telepon  dan  air  bersih  sudah 

mencapai pada site 

4) Kondisi tapak saat ini berupa lahan kosong siap bangun. 

5) Dekat dengan Kedutaan Besar Jepang. 

c. Batasan Site : 

Utara : jalan setiabudi 

Selatan : permukiman 

Barat : chase plaza 

Timur : permukiman 
 
 

5.2.2 Kondisi Eksisting 

Terdapat beberapa analisa mengenai kondisi existing tapak yaitu 

sebagai berikut : 

a. Aksesibilitas tapak 

Konsep pencapaian tapak yang direncanakan pada bangunan 

Pusat Kebudayaan Jepang ini adalah main entrance utama main 

entrance untuk pejalan kaki dan entrance untuk servis dan keadaan 

darurat. 

Aksesibilitas pada tapak dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Sirkulasi kendaraan 

Sirkulasi kendaraan diarahkan pada area drop – off, area 

shelter khusus untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan 

umum, dengan elemen pembentuk sirkulasi kendaraan berupa 

paving maupun tanaman. 

2) Sirkulasi pejalan kaki 

Jalur pejalan kaki berupa pedestrian didesain untuk 

menghindari terjadinya cross antara pejalan kaki dengan 

kendaraan. 

b. Orientasi 

Dalam menentukan arah orientasi bangunan, terdapat beberapa 

pertimbangan sebagai berikut : 

1) Kondisi  lingkungan,  sangat  berpengaruh  pada  arah  orientasi 

karena dengan memperhatikan kondisi lingkungan tapak 
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bangunan  yang  dirancang,  maka  akan  tercipta  keselarasan 

lingkungan dalam satu kawasan. 

2) Kondisi klimatologis, berpengaruh pada tingkat pencahayaan 

bangunan, yang didasarkan pada sirkulasi dan arah penyinaran 

matahari. Pertimbangan orientasi klimatologis kurang dapat 

dijadikan standar yang tepat, karena sebagai antisipasi dapat 

dilakukan berbagai cara antara lain dengan pemasangan kaca 

tabir surya danpengurangan sudut datang sinar matahari. 

3) Terhadap Jalan Utama pada Tapak Bangunan, dengan 

mempertimbangkan pencapaian utama, maka orientasi bangunan 

dihadapkan pada jalan utama. 

5.2.3 Zonasi Tapak 

Organsasi ruang  Pusat Kebudayaan  Jepang dikelompokkan 

menjadi tiga Kelompok yaitu zona publik , semi publik dan Privat. Yang 

termasuk dalam zona publik antara lain zona penerima, zona pengunjung 

dan zona parkir. Sedangkan yang termasuk dalam zona semi publik 

antara lain ruang pengelola dan ruang kelas. Untuk zona privat meliputi 

ruang teknik dan servis. 
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Gambar 5.3 Zonasi Tapak 

Sumber : Analisis 

 

Keterangan :  

: Area Parkir 

: Zona Publik 

: Zona Semi Publik 

: Zona Privat ( servis dan teknis ) 

: Zona Penunjang 
 
 

5.2.4 Konsep Tata Ruang Luar 

Konsep tata  ruang luar bangunan Pusat Kebudayaan Jepang 

menyeimbangkan antara bangunan dan ruang luar, dengan 

mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang terjadi antara bangunan dan 

ruang luar. Ruang luar selain digunakan sebagai ruang publik juga 

dimanfaatkan sebagai fasilitas penunjang yakni ruang luar sebagai wadah 

rumah teh dan ruang luar sebagai tempat penyelenggaraan event-event 

tertentu. 

Sekeliling site akan digunakan sebagai jalur sirkulasi, mengingat 

massa bangunan yang merupakan massa tunggal, maka banyak ruang 

dalam yang sulit berinteraksi dengan ruang luar sehingga memerlukan 

perlakuan khusus. 

Beberapa material yang akan berguna dan digunakan pada 

penataan ruang luar bangunan: 
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a. Material Aluminium Composite Panel guna memperkuat 

tampilan fasade bangunan, tekstur yang halus dan mengkilap 

akan meredam panas matahari yang mengenai permukaan 

material, serta dimalam hari tekstur mengkilap akan 

memantulkan cahaya sekitar site. 

b. Material kaca tetap digunakan untuk mengubungkan ruang luar 

dan dalam, serta memungkinkan sinar matahari masuk ke ruang 

dalam, 

c. Penataan Vegetasi Ruang Luar 

Jenis vegetasi yang akan digunakan adalah pohon palem, 

papyrus, dan beberapa tanaman berukuran kecil. Vegetasi 

direncanakan akan ditanam melingkari site dan beberapa taman 

kecil yang berfungsi sebagai barrier, penghijauan dan pembatas 

sirkulasi kendaraan. 

 

5.2.5 Pola Tata Hijau Dan Lansekap 

Tata hujau atau lansekap sangat berperan penting dalam bangunan 

Pusat Kebudayaan Jepang, hal ini dikarenakan budaya Jepang sangat 

terkenal akan tata hujaunya atau seni dalam bidang tanaman. 

Pengolahan lansekap akan dibuat dengan nilai-nilai yang ada pada 

tatanan taman Jepang dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

lingkungan dan alam. Juga akan ditampilkan dengan wujud yang lebih 

kekinian. 

Untuk taman Jepang menggunakan 4 elemen dasar yakni, elemen 

air, tanaman, batu, dan pagar. Berikut adalah penjelasannya: 

a. Elemen yang pertama yaitu elemen air yang digunakan untuk 

menyucikan benda dari dunia profane sebelum masuk ke 

kawasan sakral. Yang peletakannya biasanya air dialirkan dari 

sungai dan dibentuk kolam serta air terjun dalam kawasan 

taman. 

b. Elemen yang kedua yaitu elemen tanaman, baik itu pohon perdu, 

bambu, lumut, maupun rumput juga perlu ada dalam Taman 

Jepang. Tanaman perdu digunakan untuk menggambarkan 

lereng  gunung,  padang  rumput,dan  lembah  sekaligus  untuk 
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membedakan diantaranya. Pohon perdu juga digunakan sebagai 

penghubung antar pemandangan di dalam taman. 

c. Elemen yang ketiga yaitu elemen Batu. Bebatuan yang ada 

dalam Taman Jepang melambangkan pegunungan, garis pantai, 

dan air terjun. Biasanya batu-batu yang digunakan berasal dati 

pegunungan, pinggir laut ataupun pinggir sungai, terdapat 

penggolongannya pula yaitu termasuk batu sedimen, batu beku, 

atau batu malihan. 

d. Elemen yang terakhir dalam pembuatan Taman Jepang adalah 

elemen pagar dan bangunan gerbang dan ini adalah elemen 

penting dalam lanskap. Pagar bisa terbuat dari tanaman perdu 

sebagai pagar hidup, atau bisa juga dengan pagar buatan yang 

terbuat dari bambu yang disusun rapi sedemikian rupa sehingga 

terkesan indah. Pagar hidup ini berfungsi sebagai pembatas, 

penghalang, dan juga bermanfaat sebagai pelindung. 

 

5.3 Konsep Keruangan 

5.3.1 Program Ruang 

 
Table 5.1 Program Ruang Pengunjung 

 

No Ruang Jumlah 
ruang 

Kapasitas Standar Luas 

1 Lobby/ penerimaan 1 100 Orang 1,5 m2/ org 150 m2 
2 Resepsionis 4 6 Orang 3 m2/ org 72 m2 
3 - Ruang Pameran 

Budaya 
- Gudang 

1 
 

1 

100 Orang 
 

1 

2 m2/ org 
 

12 m2 

200 m2
 

 

12 m2 
4 -Ruang pameran 

Lukisan 
- Gudang 

1 
 

1 

100 Orang 
 

1 

2 m2/ org 
 

12 m2 

200 m2
 

 

12 m2 
5 - Ruang pameran 

ikebana 
- Gudang 

1 
 
1 

50 Orang 
 
1 

2,5 m2/ org 
 
12 m2 

125 m2
 

 
12 m2 

6 - Ruang pameran 
Sejarah 
- Gudang 

1 
 
1 

100 Orang 
 
1 

2 m2/ org 
 
12 m2 

200 m2
 

 
12 m2 

7 - Ruang pameran 
teknologi 
-Gudang 

1 
 
1 

50 Orang 
 
1 

2,5 m2/ org 
 
12 m2 

125 m2
 

 
12 m2 
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8 - Ruang pameran 
Arsitektural 
- Gudang 

1 
 

1 

50 Orang 
 

1 

3 m2/ org 
 

12 m2 

150 m2
 

 

12 m2 
9 - Ruang pameran 1 100 Orang 2 m2/ org 200 m2 

Fashion     
- Gudang 1 1 12 m2 12 m2 

10 - Ruang pameran 1 50 Orang 3 m2/ org 150 m2 
Tari     
- Gudang 1 1 12 m2 12 m2 

11 Ruang kelas 5 25 Orang 2 m2/ org 250 m2 
12 perpustakaan 1 10.000 

buku 
300 m2/ 
10rb buku 

300 m2 

13 Dojo 1 50 Orang 4 m2/ org 200 m2 
R ganti 2 3 Orang 2 m2/ org 12 m2 
R penyimpanan 1 1 12 m2 12 m2 

14 Bioskop 
Ruang teknis 

1 
1 

60 
1 

3 m2/oran 
g 

12 m2 

180 m2
 

12 m2 

15 Restaurant 1 80 2 m2/orang 160 m2 
16 Toilet 5 6 Orang 3 m2/org 90 m2 

 2884 

 576 

 3460 
Sumber : Analisis 

 

Tabel 5.2 Program Ruang Pengelola 
 

No Ruang Jumlah 
ruang 

Kapasitas Standar Luas 

1 R. Ka. Pusat 
kebudayaan 
Jepang 

1 1 Orang 20 m2/org 20 m2 

2 R. wakil Kepala 1 1 Orang 15 m2/org 15 m2 
3 Ruang Kabag 1 6 Orang 15 m2/org 90 m2 
4 Ruang karyawan 1 16 Orang 3,75 

m2/org 
60 m2 

5 Ruang istirahat 1 45 Orang 1,5 m2/org 67,5 m2 
6 Ruang rapat 1 25 Orang 2 m2/org 50 m2 
7 Pantri 1 1 20 20 m2 
8 Toilet 1 6 Orang 3 m2/org 18 m2 

 340,5 

 68 

 408 
Sumber : Analisis 
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Tabel 5.3 Program Ruang Aktivitas Servis/ Teknik 
 

No Ruang Jumlah 
ruang 

Kapasitas Standar Luas 

1 Ruang genset 1 1 unit 16 m2/unit 16 m2 
2 Mushola 1 60 Orang 1 m2/org 60 m2 
3 Ruang pompa 2 1 unit 9 m2/unit 18 m2 
4 Loading dock 1 2 truk 18 36 
5 Ruang 

penyimpanan 
1 1 30 m2 30 m2 

6 Ruang 
penerimaan 
barang & 
preparasi 

2 1 60 m2 120 m2 

7 Toilet 1 6 Orang 3 m2/org 18 m2 
 298 

 59 

 357 
Sumber : Analisis 

 
Tabel 5.4 Program Ruang Fasilitas Outdoor dan Parkir 

 
No Jenis Ruang Kap. 

(org) 
Standar 

(m2) 
Sumber Luas (m2) 

Parkir Pengelola 
1 Mobil 15 15 DA 225 
2 Motor 15 2 DA 30 

Jumlah Parkir Pengelola 255 
Parkir Pengunjung 
1 Mobil 60 15 DA 900 
2 Motor 80 2 DA 160 

Jumlah Parkir Pengunjung 1060 
Fasilitas outdoor 
1 Emptytheater 300 1 A 300 
2 Taman Jepang - 300 A 300 

Jumlah fasilitas outdoor 600 
Total Luasan 1915 

Sumber : Analisis 
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Berdasarkan perhitungan analisa besaran ruang di atas, total 

besaran ruang yangdirencanakan dalam Pusat Kebudayaan Jepang di 

Jakarta dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular adalah : 

 
Tabel 5.5 Rekapitulasi Program Ruang 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Analisis 

0 m2
 

 

5.3.2 Organisasi Ruang 

Organisasi ruang yang dipakai pada bangunan Pusat Kebudayaan 

Jepang ini adala organisasi radial. Organisasi ruang berbentuk radial 

mengombinasikan elemen-elemen organisasi linier maupun terpusat. 

Organisasi ini terdiri dari sebuah ruang pusat yang dominan yang darinya 

menjulurlah sejumlah organisasi linier secara radial. Jika sebuah 

organisasi terpusat adalah suatu skema tertutup yang terfokus ke dalam 

ruang pusatnya, maka organisasi radial merupakan sebuah denah 

terbuka yang menggapai keluar dari lingkungannya. Dengan lengan- 

lengan liniernya, organisasi ini dapat memanjang dan menempelkan 

dirinya ke elemen atau fitur-fitur khusus tapaknya. 

Seperti halnya organisasi terpusat, ruang pusat sebuah organisasi 

radial umunya memiliki bentuk yang teratur. Lengan-lengan liniernya, 

yang saling menuju ruang sentral sebagai titik pertemuan, bisa serupa 

bentuk dan panjangnya antara satu sama lain serta mempertahankan 

keteraturan bentuk organisasinya secara keseluruhan. Lengan-lengan 

yang menjulur itu juga dapat berbeda satu sama lain demi merespon 

kebutuhan-kebutuhan individual fungsi dan lingkungan. 

No Kelompok Ruang Luas 
1 Pengunjung 3460 m2 
2 Pengelola 408 m2 
3 Servis/ teknis 357 m2 
4 Parkir 1315 m2 
5 Fasilitas outdoor 600 m2 
Total 6,14  
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Organisasi Linier 

Organisasi 
Terpusat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arah Lengan 
Ruang Linier 

 
 

Gambar 5.4 Ilustrasi Organisasi Ruang 

Sumber : Analisis 

 
 

Organisasi linier 
yang mengelilingi 
organisasi 

 
 
 
 

Organisasi 
Terpusat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.5 Ilustrasi Oerganisasi Ruang 

Sumber : Analisis 

 

5.4 Konsep Struktur Bangunan 

Struktur bangunan Pusat Kebudayaan Jepang dipengaruhi beberapa 

faktor yaitu lokasi, bentuk serta fungsi bangunan. Dalam rancangan struktur 

bangunan harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang akan 

mempengaruhi konsep struktur yang akan dirancang, berikut merupakan 

beberapa pertimbangan dalam perancangan konsep strukturbangunan : 
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a. Pengaruh struktur terhadap bentuk masa bangunan. 

b. Fleksibilitas bangunan yang terkait dengan kualitas visual ruang. 

c. Keamanan struktur terhadap gaya-gaya yang bersifat merusak(berat 

bangunan, beban manusia atau barang, gaya angin dan gempa) 

d. Keamanan struktur terhadap bahaya kebakaran. 

5.4.1 Sub structure 

Pondasi yang digunakan adalah pondasi titik berupa pondasi 

tiang pancang dan pondasi foot plat. Sedang pondasi menerus 

menggunakan pondasi batu kali. Pondasi pada bagunan genset 

menggunakan pondasi khusus yang dapat meredam getaran yang 

diakibatkan oleh mesin generator. 

a. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi ini digunakan pada bangunan yang memliki beban 

yang cukup berat atau bangunan dengan tinggi lebih dari dua 

lantai. Misalkan pada bangunan yang mengangkat beban besar 

seperti perpustakaan ataupun biskop dan beberapa ruang 

pameran dengan antisipasi jumlah pengunjung yang meningkat. 

 
 

 

Gambar 5.6 Pondasi Tiang Pancang 

Sumber : www.google.com 
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b. Pondasi Footplat 

Pondasi footplat digunakan pada seluruh bangunan, 

pondasi ini berfungsi untuk mengurangi dan menahan daya 

tekan beban bangunan terhadap tanah sehingga mengurangi 

resiko elevasi bangunan semakin turun dikarenakan beban 

tekan yang terlalu besar. 

 

Gambar 5.7 Pondasi  Foot Plat 

Sumber : www.google.com 

 

c. Pondasi Batu Kali 

Pondasi batu kali digunakan sebagai pondasi lajur yang 

merupakan tumpuan sloof, juga berguna untuk membagi beban 

bangunan agar tersebar merata pada tanah. 

 

Gambar 5.8 Pondasi Batu Kali 

Sumber : www.google.com 
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5.4.2 Mid structure 

Sistem kolom balok disesuaikan dengan bentuk dan tampilan 

bangunan, sehingga nantinya struktur kolom balok yang akan 

diterapkan pada bangunan sangat fleksibel mengikuti bentuk 

bangunan. Kolom tidak menggunakan bentuk grid melainkan 

menggunkan bentuk diagonal untuk mengantisipasi bentang yang luas 

dan tidak memakan tempat. 

 

5.4.3 Upper Structure 

Bangunan ini merupakan bangunan fasilitas pendidikan, rekreasi 

dan budaya yang lokasinya berada pada lokasi perdagangan, jasa dan 

perkantoran. Bangunan ini memiliki beberapa massa sehingga 

membutuhkan struktur yang bias diaplikasikan pada beberapa jenis 

atap dan berbagai bentang. Sehingga alternatif struktur konstruksi atap 

Baja IWF, Konvensional ataupun Spaceframe dipilih karena memang 

memungkinkan untuk bentang yang lebar juga tersedia untuk bentang 

yag kecil. 

 

5.5 Konsep Utilitas Bangunan 

5.5.1 Konsep Sistem Pengkondisian Udara 

Sistem pengkondisian udara pada Pusat Kebudayaan Jepang ini 

meliputi sistem alami dan buatan. Sistem pengkondisian udara secara 

alami diciptakan melalui bukaan-bukaan secara maksimal. Sedang 

pengkondisian udara secara buatan diciptakan melalui penggunaan AC. 

Sistem pendistribusian penghawaan buatan dengan AC yang digunakan 

adalah AC Split 

5.5.2 Konsep Sistem Jaringan Listrik 

Tenaga listrik yang dipakai pada Pusat Kebudayaan Jepang 

bersumber pada PLN dan Generator. Berikut ini adalah distribusi listrik 

pada sekolah Pusat Kebudayaan Jepang. 
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Gambar 5.6 Skematik Pendistribusian Listrik 
Sumber : Dokumen Penulis 

 

5.5.3 Konsep Sistem Jaringan Plumbing 

Sistem plambing adalah suatu sistem penyediaan ataupengeluaran 

air (baik air bersih maupun air kotor) yang dikehendakitanpa ada 

gangguan atau pencemaran terhadap daerah-daerah yang dilaluinya. 

Jenis peralatan plambing pada Pusat Kebudayaan Jepang ini meliputi 

peralatan untuk penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor. 

Kebutuhan air bersih ini meliputi kebutuhan dapur pada kantin, dan 

keperluan MCK pada lavatori. Sistem distribusi air bersih pada Pusat 

Kebudayaan Jepang ini menggunakan Down FeedSystem. 

 

5.5.4 Konsep Sistem Pemadam Kebakaran 

Untuk menjaga keamanan bangunan akan terjadinya kebakaran, 

diperlukan suatu cara atau sistem pencegahan kebakaran karena 

kebakaran dapat menimbulkan kerugian berupa korban manusia,harta 

benda, dan lain-lain. Sistem pemadam kebakaran pada Pusat 

Kebudayaan Jepang yang paling efektif digunakan adalah berupa 

sprinkler. 

5.5.5 Konsep Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada Pusat 

Kebudayaan Jepang ini adalah tangga, ramp danlift. Tangga meliputi 

tangga umum dan tangga darurat. Ramp dan lift digunakan untuk 

memfasilitasi pengunjung dan pengunjung divable. 
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5.6 Konsep Arsitektural 

5.6.1 Gubahan Massa 

Pusat Kebudayaan Jepang merupakan bangunan yang 

mencerminkan kebudayaan negara Jepang, sehingga bangunan 

menonjolkan ciri khas dari negara Jepang agar setiap pengunjung yang 

datang mampu merasakan suasana dan pemandangan yang identik 

dengan negara sakura tersebut. 

Dalam hal ini ciri khas dari negara Jepang yang diambil adalah 

bentuk dari rumah tradisional perkotaan yakni Machiya. Machiya sendiri 

merupakan rumah memanjang yang biasanya digunakan sebagai rumah 

tinggal sekaligus tempat berdagang. Bentuknya memanjang kebelakang 

dengan sisi bangunan berselasar, selasar ini biasa disebut dengan istilah 

Roka. 
 

 
 

Gambar 5.7 Denah Machiya 

Sumber : Pablo gil cornaro, 2012 

Bentuk inilah yang digunakan sebagai gubahan massa. Selain 

bentuknya yang sederhana, bentuk geometri ini juga sangat mudah diolah 

dan efisien. Hal ini sesuai dengan arsitektur Jepang yang selalu 

mengedepankan kesederhanaan dan efisiensi ruang. 

 
5.6.2 Konsep Desain Arsitektur Neo Vernakular 

Konsep arsitektur neo vernakular yang diterapkan pada Pusat 

Kebudayaan Jepang di Jakarta adalah Arsitektur Neo Vernakular yang 

mencerminkan budaya Jepang, mengangkat nilai-nilai filososfi Jepang. 

Salah satunya adalah dengan bentu bangunan yang sederhana dan tidak 

menonjolkan salah satu titik sehingga pandangan akan menyebar pada 

seluruh bagian bangunan. 
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Ciri dari arsitektur vernakular diantaranya adalah 

a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim 

setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak 

denah, detail, struktur dan ornamen). 

Dalam hal ini unsur budaya yang dipakai adalah 

kesederhanaan dan keefisienan ruang. Seperti menciptakan 

hubungan dalam ruang dengan area luar ruangan sehingga 

menimbulkan kesan yang luas. 

 
 

 

Gambar 5.8 Hubungan Ruang Dalam Dan Luar 

Sumber : http://id.415931.com/AboutUs.html 
 

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 dengan mengusung bentuk lama yang 

ditransformasikan kedalam bentuk yang baru. 

 

5.6.3 Rencana Kawasan 

Pusat Kebudayaan Jepang merupakan tempat yang dapat 

menampung berbagai macam kegiatan. Diantaranya adalah rekreasi, 

edukasi dan juga kegiatan office. Maka dari itu site atau kawasan dibagi 
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menjadi beberapa zona guna mengelompokkan bangunan sesuasi 

dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. 

 
 

 
 
 

Gambar 5.9 Rencana Kawasan 
Sumber : Analisis 

 

5.6.4 Lansekaping 

Dalam  merancang  lansekap  untuk  pusat  Kebudayaan  Jepang 

mengacu pada lansekap taman Jepang. Taman Jepang ( Nihon 

teien) adalah taman yang dibangun dengan gaya tradisional Jepang. 

Prinsip dasar taman Jepang adalah miniaturisasi dari lanskap atau 

pemandangan alam empat musim di Jepang. Elemen dasar seperti batu- 

batu dan kolam dipakai untuk melambangkan lanskap alam berukuran 

besar. 

 

 

Zona Parkir 

Zona Pengunjung 
Umum 

Zona Pengunjung 
Khusus 

Zona Pengelola 



122  

 

 
 

Berikut adalah elemen pada taman Jepang yang diterapkandipakai 

dalam lansekap Pusat Kebudayaan Jepang: 

a. Air 

Elemen ini merupakan elemen yang sangta penting dalam 

penataan lansekap, terlebih lagi pendekatan yang diambil adalah 

taman Jepang yang selalu mennjolkan unsur-unsur alamdalam 

setiap desain tamannya. 

b. Elemen Kayu 

Elemen ini digunakan sebagai media penunjang juga sebagai 

asessoris pada fasad bangunan agar terlihat lebih natural dan 

sederhana. Elemen kayu juga dapat dimanfaatkan pada rumah teh 

guna memaksimalkan kesan dan budaya Jepang dengan kuat 

c. Elemen Tanah dan Batu 

Elemen ini juga merupakan salah satu elemen utama pad 

ataman Jepang sehingga elemen ini juga digunakan pada penataan 

lansekap Pusat Kebudayaan Jepang di Jakarta. 

d. Elemen Tanaman 

Tanaman yang digunakan sangat bervariasi diantaranya 

adalah semak, perdu, pohon tinggi, pohon rendah, palem, dan 

bebeapa jenis bunga. Ada beberapa tanaman yang disusun 

bergerombol dan mencampurkannya dengan elemen lain seperti 

tanah dan batu. 

5.6.5 Konsep Fasad dan Interior 

Konsep fasade pada bangunan Pusat Kebudayaan Jepang ini 

mengambil dari fasad rumah Machiya yang memanfaatkan pencahayaan 

alami. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan pemilihan material 

maupun warna.Pemilihan material berupa material alami seperti kayu, 

batu alam, atau bahan berupa kaca.  Sedangkan pada warna dapat 

menggunakan warna – warna natural untuk mengedepankan citra 

sederhana dan efisien yang sesuai dengan konsep dasar rumah 

tradisional Jepang. 
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a. Bukaan 

Bukaan yang lebar digunakan untuk mengurangi kesan sesak, 

namun ini digunakan pada beberapa tempat yang membutuhkan 

pencahayaan cukup banyak. Untuk ruang pameran menggunakan 

bukaan besar namun bagian luar bukaan menggunakan kisi - kisi 

untuk menghalau cahaya yag berlebih dan mengurangi fokus 

pengunjung keluar bangunan agar lebih menikmati pameran yang 

ada. 

b. Warna 

Warna yang digunakan dalam bangunan eksterior maupun interior 

didominasi oleh warna netral dan natural, elemen seperti kayu, atau 

batu alam dibiarkan seperti aslinya. 

c. Material 

Material kayu paling mendominasi baik di eksterior maupun interior, 

hal ini bertujuan untuk menekankan kesan sedernaha namun tetap 

elegan. Pada eksterior, material ini lebih banyak dimunculkan pada 

sisi bangunan yang berpotensi memiliki fasad yang menarik. 

Sedangkan untuk interior material ini digunakan untuk lantai dan 

beberapa variasi untuk menambah daya tarik. Sedangkan pada sisi 

lain hanya mengunakan pewarnaan dan kaca. 
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