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Arsitektur merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan yang lahir dan berkembang seiring 
dengan perkembangan peradaban manusia. Arsitektur sudah ada sejak manusia pertama hidup di 
bumi ini, untuk melindungi dirinya dari alam, baik itu terhadap perubahan iklim dan cuaca,  
terhadap serangan binatang, ataupun terhadap serangan manusia dari kelompok lainnya. 
Arsitektur bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia, yang terkait dengan 
berbagai segi kehidupan seperti : seni, teknologi geografi, dan sejarah. Dari segi seni, arsitektur 
adalah seni untuk mendirikan bangunan dengan berbagai macam bentuk dan ragam hiasannya. 
Dari segi teknologi, arsitektur adalah proses perencanaan dan perancangan serta sistem dalam 
mendirikan bangunan. Dari segi geografi dan sejarah, arsitektur adalah ungkapan fisik dari 
peninggalan budaya suatu masyarakat dalam batasan tempat dan waktu tertentu. Inti dari 
semuanya adalah kita tidak akan dapat memahami secara menyeluruh sebuah karya arsitektur 
tanpa beberapa latar belakang pengetahuan yang mendukung. Perkembangan dan perubahan 
Sosial Politik; Ketersediaan akan material dan bahan bangunan; Kemajuan pengetahuan dan 
teknologi; Perubahan dalam mode dan fungsi pendukung; dan Pengaruh kebudayaan asing. 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan arsitektur di Eropa sedikit banyak memberikan 
pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan arsitektur didunia, dari masa antik Yunani dan 
Klasik Romawi yang memberikan pengaruh hingga beberapa abad, hingga masa revolusi industri 
diakhir abad 18 yang menjadi momentum awal dari gerakan modernisme di hampir seluruh bidang 
(Teknologi, Sosial Ekonomi dan Budaya). Pada masa ini Modernisme dianggap sebagai 
kecenderungan yang mengakar pada ide atau gagasan yang mengatakan bahwa bentuk 
―tradisional‖ dari seni, arsitektur, kesusasteraan, agama/kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, 
kehidupan sehari-hari, sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman (outdated) sehingga harus 
ditinggalkan. Di bidang  Arsitektur para arsiteknya mengatakan bahwa segala desain harus 
berdasarkan pada rasional dan logika, dimana segala sesuatu harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara fungsi maupun asas gunanya. Keadaan ini berlangsung hingga sekitar tahun 60-
an hingga gaya klasik kembali dirindukan bahkan kemudian diungkapkan kembali yang kemudian 
diikuti dengan penetapan dasar filsafat dan bahasa formal yang lebih baru dan lebih luas 
batasannya sebagai suatu desain. Hal ini kemudian melahirkan langgam baru yang dinamakan 
Posmodern dan Dekonstruksi. 

 
 

 
Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat dikatakan bahwa langgam atau gaya arsitektur yang 
muncul akan menjadi suatu perwakilan (identitas) dari suatu rentang waktu tertentu ataupun pada 
suatu wilayah/negara tertentu, yang suatu saat dapat hilang ataupun dapat muncul kembali dalam 
bentuk yang baru. Tiap-tiap langgam tersebut biasanya didukung oleh teori dan konsep 
perancangan yang terbentuk baik secara kebiasaan (adat-istiadat atau tradisi) yang kemudian 
dibakukan, ataupun merupakan reaksi dan kritik terhadap keterbakuan tersebut. 

1 PENDAHULUAN 
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Kebudayaan sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur, mencakup interaksi antar 
kebudayaan manusia dengan alam, dalam hal ini termasuk iklim, topografi, dan faktor lingkungan 
lainnya. Oleh karena itu dalam mempelajarinya, dibagi ke dalam periode, tempat, siapa, atau 
masyarakat mana yang membangun 
 
Pada mata kuliah Sejarah Arsitektur Perumahan, akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan: 

 ARSITEKTUR PRA PERADABAN 
o Neolithic architecture 10,000 BC-3000 BC 
o Sumerian architecture 5300 BC-2000 BC 
o Ancient Egyptian architecture 3000 BC-373 AD 

 ARSITEKTUR KLASIK 600 BC-323 AD  
o Ancient Greek architecture 776 BC-265 BC 
o Roman architecture 753 BC–663 AD 

 ARSITEKTUR MEDIEVAL 
o Byzantine architecture 527 (Sofia)-1520 
o Romanesque architecture 1050-1100 
o Gothic architecture  
o RENAISANS (abad XIV-XIX) 
o Barok 
o Rokoko 

 ARSITEKTUR MODERN 1888-1911 Catalonian Art Nouveau 
o Modern movement 1927–1960s 
o International style (architecture) 1930–present Europe & USA 
o Streamline Moderne 1930–1937 
o Constructivism 1925–1932 USSR 
o Postconstructivism 1930–1935 USSR 
o Structural_Expressionism 1980s-present 

 ARSITEKTUR POST MODERN 1980s 

 Deconstructivism 1982–present 
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Prasejarah atau nirleka (nir: tidak ada, leka: tulisan) adalah istilah yang digunakan untuk 
merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman prasejarah 
dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan 
untuk mengacu kepada masa di mana terdapat kehidupan di muka Bumi dimana manusia mulai 
hidup. 

Batas antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini 
menimbulkan suatu pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, 
sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman prasejarah atau 
dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dari peradaban 
bangsa tersebut. Salah satu contoh yaitu bangsa Mesir sekitar tahun 4000 SM masyarakatnya 
sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu, bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. 
Zaman prasejarah di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar 
abad ke-5; dibuktikan dengan adanya prasasti yang berbentuk yupa yang ditemukan di tepi 
Sungai Mahakam, Kalimantan Timur baru memasuki era sejarah. 

Karena tidak terdapat peninggalan catatan tertulis dari zaman prasejarah, keterangan mengenai 
zaman ini diperoleh melalui bidang-bidang seperti paleontologi, astronomi, biologi, geologi, 
antropologi, arkeologi. Dalam artian bahwa bukti-bukti pra-sejarah hanya didapat dari barang-
barang dan tulang-tulang di daerah penggalian situs sejarah. 

2.1. PERIODESASI 
1. Geologi 

Berdasarkan geologi, terjadinya bumi sampai sekarang dibagi ke dalam empat zaman. Zaman-
zaman tersebut merupakan periodisasi atau pembabakan prasejarah yang terdiri dari: 
 Arkhaikum 

Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun, pada saat itu kulit bumi masih panas, 
sehingga tidak ada kehidupan. 

 Paleozoikum 
Paleozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman primer atau zaman hidup tua 
berlangsung selama 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti 
mikro organisme, ikan, ampibi, reptil dan binatang yang tidak bertulang punggung. 

 Mesozoikum 
Mesozoikum atau sering pula disebut sebagai zaman sekunder atau zaman hidup 
pertengahan berlangsung selama kira-kira 140 juta tahun, antara 251 hingga 65 juta 
tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan ini, reptil berkembang dan menyebar ke seluruh 
dunia sehingga pada zaman ini sering pula disebut sebagai zaman reptil. 

 Neozoikum 
Neozoikum atau zaman hidup pertengahan dibagi menjadi menjadi dua zaman, yaitu 
zaman Tersier dan zaman Kuartier. Zaman Tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun. 
Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui. 
Sementara itu, Zaman Kuartier ditandai dengan munculnya manusia sehingga merupakan 
zaman terpenting. Zaman ini kemudian dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman 
Pleitosen dan Holosin. Zaman Pleitosen (Dilluvium) berlangsung kira-kira 600.000 tahun 
yang ditandai dengan adanya manusia purba. 

 Zaman pleistosen ditandai dengan meluasnya lapisan es di kedua kutub Bumi (zaman 
glacial) dan diseling dengan zaman ketika es kembali mencair (zaman interglacial). 
Keadaan ini silih berganti selama zaman pleistosin sampai empat kali. Di daerah tropika 
zaman glacial ini berupa zaman hujan (zaman pluvial) yang diseling dengan zaman kering 
(interpluvial). 
Pada zaman glacial permukaan air laut telah menurun dengan drastis sehingga hanyak 
dasar laut yang kering menjadi daratan. Di Indonesia bagian barat dasar laut yang 
mengering itu disebut Dataran Sunda, sedangkan di Indonesia bagian timur disebut 
Dataran Sahul. Dataran Sunda telah menyebabkan kepulauan Indonesia bagian barat 
menjadi satu dengan Benua Asia, sedangkan Dataran Sahul telah pula menghubungkan 
kepulauan Indonesia bagian timur dengan Benua Australia. Itulah sebabnya fauna dan 
flora Indonesia barat mirip dengan fauna dan flora Asia dan sebaliknya fauna dan flora 

2 ARSITEKTUR ASAL MULA/PRA PERADABAN 
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Indonesia timur mirip dengan Australia. Manusia yang hidup zaman pleistosin adalah 
spesies homo erectus, yang menjadi pendukung kebudayaan batu tua (Palaeolithicum). 
Zaman pleistosin berakhir 10.000 tahun Sebelum Masehi kemudian diikuti oleh datangnya 
zaman Alluvium atau zaman Holosin yang masih berlangsung sampai sekarang. Dari 
zaman ini muncullah nenek moyang manusia sekarang, yaitu spesies homo sapiens atau 
makhluk cerdas. 

2. Arkeologi 
 Zaman Batu 

Zaman Batu terjadi sebelum logam dikenal dan alat-alat kebudayaan terutama dibuat 
dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu ini dapat dibagi lagi atas: 
o Zaman batu tua (Paleolitikum) 

Zaman batu tua (palaeolitikum), Disebut demikian sebab alat-alat batu buatan 
manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Apabila dilihat dari 
sudut mata pencariannya periode ini disebut masa berburu dan meramu makanan 
tingkat sederhana. Pendukung kebudayaan ini adalah Homo Erectus yang terdiri. 

o Zaman batu tengah (mesolitikum) 
Pada Zaman batu tengah (mesolitikum), alat-alat batu zaman ini sebagian sudah 
dihaluskan terutama bagian yang dipergunakan. Tembikar juga sudah dikenal. Periode 
ini juga disebut masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Pendukung 
kebudayaan ini adalah homo sapiens (manusia sekarang), yaitu ras 
Austromelanosoide (mayoritas) dan Mongoloide (minoritas). 

o Zaman batu baru (Neolitikum) 
Alat-alat batu buatan manusia Zaman batu baru (Neolithicum) sudah diasah atau 
dipolis sehingga halus dan indah. Di samping tembikar tenun dan batik juga sudah 
dikenal. Periode ini disebut masa bercocok tanam. Pendukung kebudayaan ini adalah 
homo sapiens dengan ras Mongoloide (mayoritas) dan ras Austromelanosoide 
(minoritas). 

 Zaman Logam 
Pada zaman Logam orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat 
dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat 
yang diinginkannya. Teknik pembuatan alat logam ada dua macam, yaitu dengan cetakan 
batu yang disebut bivalve dan dengan cetakan tanah liat dan lilin yang disebut acire 
perdue. Periode ini juga disebut masa perundagian karena dalam masyarakat timbul 
golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam ini dibagi atas: 
o Zaman tembaga 

Orang menggunakan tembaga sebagai alat kebudayaan. Alat kebudayaan ini hanya 
dikenal di beberapa bagian dunia saja. Di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) tidak 
dikenal istilah zaman tembaga. 

o Zaman perunggu 
Pada zaman ini orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan 
perbandingan 3 : 10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. 

o Zaman besi 
Pada zaman ini orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi 
alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan 
tembaga maupun perunggu sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat 
tinggi, yaitu ±3500 °C. 

 
Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam juga 
disebut zaman perunggu. Alat-alat besi yang ditemukan pada zaman logam jumlahnya sedikit dan 
bentuknya seperti alat-alat perunggu, sebab kebanyakan alat-alat besi, ditemukan pada zaman 
sejarah. 
Antara zaman neolithicum dan zaman logam telah berkembang kebudayaan megalithicum, yaitu 
kebudayaan yang menggunakan media batu-batu besar sebagai alatnya, bahkan puncak 
kebudayaan megalithicum justru pada zaman logam. 
 
2.2. ARSITEKTUR NEOLITIKUM 

Arsitektur Neolitik adalah arsitektur dari periode Neolitikum. Di Asia barat daya, budaya 
Neolitikum muncul pada tahun 10.000 SM, awalnya di Levant (Pre-Pottery Neolithic A dan Pre-
Pottery Neolithic B) dan dari sana menyebar ke arah timur dan barat. Ditemukan budaya 
Neolitikum awal di Anatolia, Suriah dan Irak pada tahun 8.000 SM, dan budaya masyarakat 
memproduksi makanan pertama kali muncul di tenggara Eropa tahun 7000 SM, dan Eropa Tengah 
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pada  5500 SM (yang paling awal kompleks budaya termasuk Starčevo-Koros (Cris), 
Linearbandkeramic, dan Vinca).  

Budaya Neolitikum  di Levant, Anatolia, Suriah, utara Mesopotamia dan Asia Tengah merupakan 
pembangun hebat, menggunakan lumpur-bata untuk membangun rumah-rumah dan desa. Di 
Çatalhöyük, rumah-rumah diplester dan dicat dengan adegan rumit manusia dan hewan. Di Eropa, 
rumah-rumah panjang dibangun dari anyaman. Ditemukan juga kuburan untuk orang mati. 
Makam ini sangat banyak terdapat di Irlandia, dan sampai saat ini masih terdapat beribu makam 
disana.  

 

Sebagian besar megalith ditemukan di Eropa Barat dan Mediterania juga didirikan pada periode 
Neolitik. Struktur megalitik yang paling terkenal adalah Stonehenge di Inggris, meskipun banyak 
lagi yang dikenal di seluruh dunia. Monumen-monumen ini mencakup makam megalitik, kuil dan 
struktur yang tidak diketahui tujuannya (mungkin agama atau astronomi). Megalitik tertua candi 
Ggantija di Pulau Gozo.  

In Romania, Moldova, and Ukraine, Neolithic settlements included wattle-and-daub structures with 
thatched roofs and floors made of logs covered in clay. Di Rumania, Moldova, dan Ukraina, 
pemukiman Neolitik berupa hunian dari anyamanan lantai yang terbuat dari kayu ditutupi tanah 
liat. Termasuk ketika gaya konstruksi rumah bawah tanah burdei dikembangkan, yang masih 
digunakan oleh Rumania dan Ukraina sampai abad ke-20.  

Permukiman Neolitik meliputi:  

 Yerikho di Levant, Neolitikum dari sekitar 8.350 SM 

  Çatalhöyük di Turki, 7500 SM  

 Mehrgarh di Asia Selatan, 7000 SM  

 Göbekli Tepe di Turki,  9.000 SM.  

 Nevali Cori di Turki 8.000 SM.  

 Knap of Howar dan Skara Brae, di Kepulauan Orkney, Skotlandia, dari 3500 SM.  

2.2.1. STONEHENGE DI INGGRIS 

Stonehenge merupakan sebuah monumen batu peninggalan 
manusia purba pada zaman Megalitikum yang terletak di Salisbury Plain,Propinsi 
Wilshire,Inggris.Stonehenge sendiri terdiri dari tiga puluh batu tegak (sarsens) dengan ukuran 
yang sangat besar (masing-masing batu pada mulanya seragam tingginya,yaitu 10 meter dengan 
masing-masing batu mempunyai berat 26 ton),semua batu tegak tsb disusun dengan bentuk 
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tegak melingkar. Didalam 30 lingkaran batu besar tadi,juga masih terdapat sekitar 30 batu dengan 
ukuran yang lebih kecil yang dinamakan Lintels,yang disusun dengan bentuk melingkar juga.Tapi 
sayang, pada saat ini kebanyakan batu-batu tegak tadi telah terkikis dan jatuh. 
Sampai saat ini fungsi dari Stonehenge masih merupakan misteri, Menurut Arkeolog inggris , 
Richard Jhon Coplan Atkinson (1950) ,Stonehenge kira-kira dibangun sekitar 5000 tahun 
silam,pembangunannya sendiri dibagi menjadi beberapa fase (I,II,IIIa,IIIb, dan IIIc).Tentunya 
dengan banyaknya tahapan fase dalam pembangunan Stonehenge, menunjukkan bahwa 
bangunan tsb memerlukan waktu yang sangat lama dalam pengerjaannya,mulai dari 
pengangkutan batunya sendiri sampai tahap pengukiran pada setiap batunya.Penemuan diketahui 
adanya ukiran disetiap batu Stonehenge,hal ini baru diketahui oleh para peneliti baru-baru 
ini.Menurut Seorang Arkeolog, Tom Goskar, dengan metode scaning laser,ukiran-ukiran pada batu 
tersebut baru akan terlihat,Jika dengan mata telanjang tidak akan terlihat.tentunya dengan 
ditemukannya bentuk-bentuk ukiran pada bebatuan,setidaknya bisa memberikan secercah 
harapan untuk menguak kegunaan Stonehenge pada masa lalu. 
Para Arkeolog dan beberapa Insinyur yang turut meneliti, dibuat kagum oleh teknik pembuatan 
bangunan Stonehenge,mereka tidak bisa membayangkan betapa majunya pemikiran manusia 
pada masa itu dalam hal arsitektur bangunan. Sebuah argumen yang mengejutkan tentang 
sejarah Stonehenge di kemukakan oleh seorang ahli Sejarah dan Topografi Irlandia, Gerald 
Wales...Dia menyebutkan bahwa Manusia Raksasa telah membawa batu-batu maha besar tersebut 
dari Afrika ke Inggris.Dari struktur geologi pada batu-batu penyusun Stonehenge sendiri memang 
menunjukkan bahwa batu-batu maha besar itu bukanlah berasal dari wilayah Eropa,karena 
strukturnya sangat berbeda,namun mirip dengan batu-batuan dari wilayah Afrika.Tapi benarkah 
Manusia raksasa itu memang ada,seperti yang kita ketahui,pembangunan The Great Pyramid Giza 
Mesir,katanya juga ada sangkut pautnya dengan para Manusia Raksasa.Bagaimana cara mereka 
membawa batu-batu berat tersebut?Mungkin hal ini posible jika Manusia Raksasa dengan tinggi 7-
10 meter yang mengangkut sekaligus menyusun bebatuan tsb. 

 
Kini,batu2 terkenal itu banyak dikunjungi oleh jutaan orang ditiap tahunnya dan hingga saat ini 
belum ada kepastian apa sebenarnya kegunaan Stonehenge pada masa lalu? apakah Kuil? 
Ramalan Cuaca? Pekuburan? atau suatu alat untuk menentukan musim,atau ada sangkut pautnya 
dengan pengukuran periode gerhana matahari dan bulan?yups,semuanya masih menjadi misteri 
yang belum terpecahkan hingga saat ini.Tapi,ada setitik keterangan,yakni jika manusia raksasa itu 
memang benar-benar ada,maka bagi mereka mudah banget untuk mendirikan batu-batu yang 
besar dan maha berat itu 
Stonehenge merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman Perunggu dan Neolitikum. Ia 
terletak berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 kilometer (8 batu) barat 
laut Salisbury. Stonehenge mencakup bangunan tambak tanah yang mengelilingi batu besar 
berdiri tegak dalam bulatan, yang dikenal sebagai megalitikum. Terdapat pertikaian mengenai usia 
sebenarnya lingkaran batu itu, tetapi kebanyakan arkeolog memperkirakan bahwa sebagian besar 
bangunan Stonehenge dibuat antara 2500 SM sampai 2000 SM. Bundaran tambak tanah dan parit 
membentuk fase pembanguan monumen Stonehenge yang lebih awal yang berasal dari waktu 
sekitar 3100 SM. 
Stonehenge merupakan nama yang diberikan kepada kelas peringatan yang dikenal sebagai henge 
yang terdiri dari kurungan lingkaran tambak dengan parit di dalam. Sebagaimana yang sering 
terjadi dalam istilah arkeologi ini merupakan istilah warisan dari pengunaan zaman kuno dan 
sepatutnya Stonehenge tidak boleh dikelompokkan sebagai henge sebenarnya disebabkan 
tambaknya berada di bagian sebelah dalam parit. Walaupun seusia dengan henges zaman 
Neolithikum yang menyerupai Stonehenge, Stonehenge mungkin memiliki keterkaitan dengan 
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bulatan batu lain yang terdapat di British Isle seperti Cincin Brodgar namun ukuran trilitonnya 
sebagai contoh menjadikannya unik. Tempat ini dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia UNESCO 
pada tahun 1986. 
 
Prasejarah 
Kompleks Stonehenge dibangun dalam beberapa fase pembangunan selama 2.000 tahun dan 
sepanjang kurun waktu itu aktivitas terus berjalan. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya 
sesosok mayat seorang Saxon yang dipancung dan dikebumikan di tugu peringatan tersebut, dan 
kemungkinan mayat tersebut berasal dari abad ke-7 M. 
Stonehenge I 
Monumen pertama terdiri dari kurungan tebing bulat dan parit berukuran 115 meter (320 kaki) 
diameter dan dengan satu pintu masuk di bagian timur laut. Fase ini adalah sekitar 3100 SM. Di 
bagian luar kawasan kurungan terdapat 59 lubang, dikenal sebagai lubang Aubrey untuk 
memperingati John Aubrey, arkeolog abad ketujuh belas yang merupakan orang pertama yang 
mengenal lubang-lubang tersebut. Dua puluh lima dari lubang Aubrey diketahui mempunyai 
pemakaman abu bertanggal dua abad sesudah pembangunan Stonehenge. Tiga puluh abu mayat 
diletakkan di dalam parit kawasan kurungan dan bagian lain dalam kawasan Stonehenge. 
Tembikar Neolitikum Akhir telah ditemukan bersama-sama ini memberikan bukti tanggal. Sebuah 
batu tunggal monolit besar yang tidak dilicinkan dikenal sebagai 'Batu Tumit' (Heel Stone) terletak 
di luar pintu masuk. 
Stonehenge II 
Bukti fase kedua tidak lagi kelihatan. Bagaimanapun bukti dari beberapa lubang tiang dari waktu 
masa ini membuktikan terdapatnya beberapa bangunan kayu yang dibangun dalam kawasan 
lingkaran sekitar awal millennium ketiga SM. Beberapa kesan papan yang didapati diletakkan pada 
pintu masuk. Fase ini sama dengan tempat Woodhenge yang terletak berdekatan. 
Stonehenge IIIa 
Ekskavasi arkeologi menunjukkan bahwa sekitar 2600 SM, dua lengkungan bulan sabit dibuat dari 
lubang (dikenal sebagai lubang Q dan R) yang digali di tengah-tengan lokasi. Lubang tersebut 
mengandung 80 batu biru tegak yang dibawa dari bukit Preseli, 250 batu di Wales. Batu-batu 
tersebut dibentuk menjadi tiang dengan teliti, kebanyakan terdiri dari batu jenis dolerite bertanda 
tetapi turut termasuk contoh batu rhyolite, tufa gunung berapi, dan myolite dan seberat 4 ton. 
Pintu masuk dilebarkan pada masa ini menjadikannya selaras dengan arah matahari naik 
pertengahan musim panas dan matahari terbenam pertengahan musim sejuk masa tersebut. 
Monumen tersebut ditinggalkan tanpa disiapkan, sementara batu biru kelihatannya dipindah dan 
lubang Q dan R ditutup. Ini kemungkinan dilakukan pada masa fase Stonehenge IIIb. Monumen ini 
kelihatannya melebihi tempat di Avebury dari segi kepentingannya pada akhir masa ini dan 
Amesbury Archer, dijumpai pada tahun 2002 tiga batu ke selatan, membayangkan bagaimana 
Stonehenge kelihatan pada masa ini. Stonehenge IIIa dikatakan dibangun oleh orang Beaker. 
Stonehenge IIIb 
Pada aktivitas fase berikutnya pada akhir millennium ketiga 74 SM mendapati batu Sarsen yang 
besar dibawa dari kueri 20 batu di utara di lokasi Marlborough Downs. Batu-batu tersebut 
dikemaskan dan dibentuk dengan sambungan pasak dan ruas sebelum 30 didirikan membentuk 
bulatan tiang batu berukuran 30 meter diameter dengan 29 atap batu (lintel) di atas. Setiap 
bongkah batu seberat 25 ton dan jelas dibentuk dengan tujuan mengagumkan jika siap. 
Batu orthostat lebar sedikit di bagian atas agar memberikan gambaran ia kelihatan lurus dari 
bawah ke atas sementara batu alang melengkung sedikit untuk menyambung gambaran bundar 
monumen lebih awal. 
Di dalam bulatan ini terletak lima trilithon batu sarsen diproses dan disusun dalam bentuk ladam. 
Batu besar ini, sepuluh menegak dan lima batu alang, dengan berat sehingga 50 tan setiap satu 
yang disambungkan dengan sambungan rumit. Ukiran pisau belati dan kepala kapak terdapat di 
sarsen. Dalam masa ini, jalan sepanjang 500 meter dibangun, menuju ke arah timur laut dari 
pintu masuk dan mengandung dua pasang tambak selaras yang berparit di tengahnya. Akhir sekali 
dua batu portal besar dipasangkan di pintu masuk yang kini hanya tinggal satu, Batu 
Penyembelihan (Slaughter Stone) 4,9 meter (16 kaki) panjang. Fase yang bercita-cita tinggi ini 
dipercayai hasil kerja kebudayaan Wessex Zaman Perunggu awal, sekitar 2000 SM. 
Stonehenge IIIc 
Selepasnya pada Zaman Perunggu, batu biru kelihatannya telah ditegakkan semula, dalam bulatan 
antara dua tiang sarsen dan juga dalam bentuk ladam ditengah, mengikuti tata rajah layout 
sarsen. Walaupun ia kelihatannya satu fasa kerja yang menakjubkan, pembinaan Stonehenge IIIc 
dibina kurang teliti berbanding Stonehenge IIIb, batu biru yang ditegakkan kelihatannya 
mempunyai pondasi yang tidak kokoh dan mulai tumbang. Salah satu dari batu yang tumbang 
telah diberi nama yang kurang tepat sebagai Batu Penyembahan (Altar Stone). Dua bulatan 
lubang juga digali di luar bulatan batu yang dikenal sebagai lubang Y dan Z. Lubang-lubang ini 



 

                                                                                                                               Sejarah Arsitektur Perumahan – TA 111       8 

 

tidak pernah diisi dengan batu dan pembangunan lokasi peringatan ini kelihatannya terbiarkan 
sekitar 1500 SM. 
Stonehenge IV 
Sekitar 1100 SM, jalan raya (Avenue) disambung sejauh lebih dari dua batu sampai ke Sungai 
Avon walaupun tidak jelas siapakah yang terlibat dalam kerja pembangunan tambahan ini. 
 
Teori mengenai Stonehenge 
Usaha serius pertama untuk memahami monumen ini dilakukan sekitar 1740 oleh William 
Stukeley. Stukeley menyatakan bahawa lokasi ini dibangun oleh Druid, tetapi sumbangannya yang 
paling penting adalah mengambil gambaran yang diukur mengenai lokasi Stonehenge yang 
membenarkan analisis yang lebih tepat tentang bentuk dan kepentingannya. Dari hasil kerja ini 
dia dapat menunjukkan bahwa henge dan batunya disusun dalam bentuk tertentu yang 
mempunyai kepentingan astronomi. 
Aturan bagaimana batu biru diangkut dari Wales telah banyak didiskusikan dan berdasarkan 
pemikiran, batu itu mungkin merupakan sebagian dari batu awal di Pembrokeshire dan dibawa ke 
Dataran Salisbury (Salisbury Plain). Banyak arkeolog percaya bahwa Stonehenge merupakan 
percobaan mengekalkan dalam bentuk batu, bangunan papan yang bertaburan di Dataran 
Salisbury seperti Tembok Durrington. 
Monumen ini diselaraskan timur laut - barat daya dan sering dicadangkan bahwa keutamaan 
diletakkan oleh pembangunnya pada titik balik matahari dan equinox agar sebagai contohnya, 
pada pertengahan pagi musim panas, matahari muncul tepat di puncak batu tumit (heel stone), 
dan cahaya pertama matahari pergi terus ke tengah Stonehenge antara dua susunan batu 
berbentuk ladam. Tidak mungkin aturan itu terjadi secara kebetulan. Matahari timbul pada arah 
berlainan pada permukaan geografi tempat berlainan. Untuk penyelarasan itu tepat, ia mesti 
diperkirakan tepat untuk garis lintang Stonehenge pada 51° 11'. Penyelarasan ini, tentunya dasar 
bagi reka dan bentuk dan tempat bagi Stonehenge. Alexander Thom berpendapat bahawa lokasi 
tersebut diatur menurut ukuran yar megalitikum. 
Disebabkan ini, sebagian pendapat mendakwa bahwa Stonehenge melambangkan tempat 
observatorium kuno, walaupun berapa jauh penggunaan Stonehenge untuk tujuan tersebut 
dipertentangkan. Sebagian pendapat pula mengemukakan teori bahwa ia melambangkan palus 
besar[1], komputer atau juga lokasi pendaratan makhluk asing. 
Banyak perkiraan mengenai pencapaian mesin diperlukan untuk membangun Stonehenge. 
Mengandaikan bahwa batu biru ini dibawa dari Wales dengan tenaga manusia dan bukannya oleh 
gletser sebagaimana didakwa oleh Aubrey Burl, pelbagai aturan untuk memindahkan mereka 
dengan menggunakan tali dan kayu telah dicadangkan. Dalam satu latihan arkeologi percobaan 
pada 2001, suatu percobaan untuk mengalihkan satu batu besar sepanjang jalan darat dan laut 
yang mungkin dari Wales ke Stonehenge. Sukarelawan menariknya di atas luncur (sledge ) kayu 
di daratan tetapi jika dipindahkan ke replika bot prasejarah, batu tersebut tenggelam di laut 
bergelora di Selat Bristol. 
Ia telah dijangkakan bahwa kayu balak frame A ditegakkan untuk menegakkan batu dan dan satu 
pasukan kemudian menegakkannya dengan menggunakan tali. Batu alang mungkin diangkat 
secara berangsur-angsur dengan menggunakan bangku panjang kayu dan diluncurkan ke tempat 
sekarang. Sambungan menyerupai hasil kerja kayu membayangkan mereka mahir dengan kerja 
kayu dan mereka mudah mendapatkan pengetahuan untuk mendirikan monumen dengan 
menggunakan aturan seumpamanya. 
Ukiran senjata pada sarsen adalah unik pada seni megalitikum di Kepulauan Britania (British Isles) 
di mana desain lebih abstrak lebih digemari, begitu juga dengan aturan batu berbentuk ladam 
kuda adalah luar biasa bagi kebudayaan yang selalunya mengatur batu dalam bentuk bundar. 
Motif sebegitu bagaimanapun biasa bagi penduduk Britania pada masa itu dan telah dicadangkan 
bahwa dua fase Stonehenge telah dibangun di bawah pengaruh tanah besar continental influence. 
Ini dapat menjelaskan pada satu tahap, tentang reka dan bentuk monumen, tetapi pada 
keseluruhannya, Stonehenge masih tidak dapat dijelaskan luar biasa dari sembarang konteks 
kebudayaan Eropa prasejarah. 
Perkiraan mengenai tenaga manusia yang diperlukan untuk membangun pelbagai fase Stonehenge 
meletakkan jumlah keseluruhan yang terlibat atas berjuta jam manusia bekerja. Stonehenge I 
kemungkinan memerlukan sekitar 11.000 jam manusia, Stonehenge II sekitar 360.000 dan 
pelbagai bagian bagi Stonehenge III mungkin melibatkan sehingga 1.75 juta jam manusia. 
Membentuk batu-batu ini diperkirakan memerlukan 20 juta jam manusia menggunakan perkakas 
primitif yang terdapat pada masa itu. Pastinya ketetapan hati untuk menghasilkan monumen 
sedemikian amat kuat dan bolehlah dianggap organisasi kemasyarakatan yang maju diperlukan 
untuk membangun dan melestarikannya. 
 
Mitos dan legenda 
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Batu Tumit (The Heel Stone) pada suatu masa dikenal sebagai Friar's Heel. Cerita rakyat, yang 
tidak dapat dipastikan asalnya lebih awal dari abad ke tujuh belas, menceritakan asal nama batu 
ini. 
Seekor jembalang telah membawa batu ini dari wanita di Irlandia, membalutnya, dan 
membawanya ke dataran Salisbury. Salah satu dari batu tersebut jatuh ke dalam Sungai Avon, 
bakinya dibawa ke dataran. Jembalang tersebut kemudian menjerit, "Tak seorang pun akan tahu 
bagaimana batu ini di bawa ke sini." Seorang pendeta menjawab, "Itu yang kaupikirkan!" Dengan 
itu jembalang tersebut melontarkan batu kepadanya dan mengenai tumitnya. Batu tersebut 
tersebut melekat di tanah dan tetap di situ. 
Sebagian pendapat mengklaim Tumit Friar ( "Friar's Heel" ) adalah perubahan nama "Freya's He-
ol" atau "Freya Sul", dari nama Dewa Jerman Freya dan (didakwa) perkataan Welsh bagi "laluan" 
dan "hari matahari" menurut turutan. 
Stonehenge dikaitkan dengan legenda Raja Arthur. Geoffrey dari Monmouth berkata bahwa tukang 
sihir Merlin telah mengurus pemindahan Stonehenge dari Irlandia, di mana ia telah dibangun di 
Gunung Killaraus oleh raksasa yang membawa batu-batu tersebut dari Afrika. Selepas ia didirikan 
kembali berdekatan Amesbury, Geoffrey menceritakan dengan lebih lanjut bagaimana Uther 
Pendragon, kemudian Konstantinus III, dikebumikan di dalam bulatan batu tersebut. Dalam 
karangannya Historia Regum Britanniae, Geoffrey mencampurkan legenda Inggris dan 
khayalannya pada banyak tempat; menarik bahwa dia mengaitkan Ambrosius Aurelianus dengan 
monumen prasejarah ini, melihatkan bagaimana terdapat bukti nama yang sama antara 
Ambrosius dengan Amesbury yang berdekatan. 
 

2.2.2.CATALHOYUK 7500-6000 SM 

  
 Luas  desa 12 ha,dihuni sekitar 2000 KK (5000-10000 orang) 
 Dikelilingi tebing vulkanik seluas 85.000km2 (dari timur,tengah dan barat anatoli) 
 Terletak diantara gunung Hasan Dag dan Kara Dag. 
 Bangunan terbuat dari campuran tanah liat  dan rumput yang dikeringkan  
 Kepercayaan menyembah Dewi  

   

file:///D:/UPI/SEJARAH/Materikuliah/prasejarah/catal3.htm
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2.2.3.SKARA BRAE 3200-2200 SM 

Skara Brae terletak di pantai selatan Teluk o 'Skaill, di daratan Barat Parish Sandwick, dianggap 
oleh banyak orang sebagai salah satu monumen yang paling luar biasa di Eropa.  
Skerrabra atau Skara Brae merupakan sekelompok hunian sebagai delapan tempat tinggal, 
dihubungkan bersama-sama. Wilayah Skara brae telah terkubur oleh pasir selama beribu tahun. 
Karena itu bangunan didalamnya masih terawat dengan baik. Tidak hanya dinding-dinding struktur 
masih berdiri, dan lorong-lorong beratap dengan lempengan batu asli , tetapi interior rumah, alat 
kelengkapan masih bisa menggambarkan kehidupan yang mengesankan pada masa Neolitik di 
Orkney.  

Setiap rumah memiliki desain dasar yang sama - ruangan persegi besar, dengan sebuah pusat 
perapian, tempat tidur di kedua sisi dan sebuah rak lemari di dinding di seberang pintu.  
Desa tetap berada di bawah ancaman konstan oleh erosi pantai dan laut. 
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3.1. ARSITEKTEKTUR AFRIKA KUNO (MESIR, MESOPOTAMIA, PERSIA) 
3.1.1. ARSITEKTUR MESIR 
Peradaban lembah sungai Nil di Mesir, Afrika, lahir disebabkan kesuburan tanah disekitar 
lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Hal inilah yang menarik 
perhatian manusia untuk mulai hidup dan membangun peradaban ditempat tersebut. 
Peradaban lembah sungai Nil dibangun oleh masyarakat mesir kuno. 

  
 
Kehidupan masyarakat Mesir kuno 
Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yaitu mencapai 6400 kilometer. Sungai Nil 
bersumber dari mata air di dataran tinggi (pegunungan) Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil 
mengalir dari arah selatan ke utara bermuara ke Laut Tengah. Ada empat negara yang dilewati 
sungai Nil yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia dan Mesir. 
Setiap tahun sungai Nil selalu banjir . Luapan banjir itu menggenangi daerah di kiri kanan sungai, 
sehingga menjadi lembah yang subur selebar antara 15 sampai 50 kilometer. Di sekeliling lembah 
sungai adalah gurun. Batas timur adalah gurun Arabia di tepi Laut Merah. Batas selatan terdapat 
gurun Nubia di Sudan, batas barat adalah gurun Libia. Kemudian batas utara Mesir adalah Laut 
Tengah. 
Menurut mitos, air sungai yang mengalir terus tersebut adalah air mata Dewi Isis yang selalu sibuk 
menangis dan menyusuri sungai Nil untuk mencari jenazah puteranya yang gugur dalam 
pertempuran. 
Namun secara ilmiah, air tersebut berasal dari gletsyer yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro 
sebagai hulu sungai Nil. 
Peranan sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. 
Maka tepatlah jika Herodotus menyebutkan ―Mesir adalah hadiah sungai Nil‖ (Egypt is the gift of 
the Nile) 
Lembah sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air sungai Nil dimanfaatkan 
untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan-terusan dan waduk. Air sungai dialirkan ke 
ladang-ladang milik penduduk dengan distribusi yang merata. Untuk keperluan irigasi dibuatlah 
organisasi pengairan yang biasanya diketuai oleh para tuan tanah atau golongan feodal. Hasil 
pertanian Mesir adalah gandum, sekoi atau jamawut dan jelai yaitu padi-padian yang biji atau 
buahnya keras seperti jagung. 
Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang serta untuk menjual hasil produksi rakyat Mesir, maka 
dijalinlah hubungan dagang dengan Funisia, Mesopotamia dan Yunani di kawasan Laut Tengah. 
Peranan sungai Nil adalah sebagai sarana transportasi perdagangan. Banyak perahu-perahu 
dagang yang melintasi sungai Nil. 
 
Sistem kekuasaan raja-raja Mesir kuno 
Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas-komunitas di desa-desa sebagai 
kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan desa. Desa itu disebut nomen. Dari desa-desa kecil 
berkembanglah menjadi kota yang kemudian disatukan menjadi kerajaan Mesir Hilir dan Mesir 
Hulu. Proses tersebut berawal dari tahun 4000 SM namun pada tahun 3400 SM seorang penguasa 
bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerjaan Mesir yang besar. 
Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Ia berkuasa 
secara mutlak. Firaun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putera Dewa Osiris. Seluruh 
kekuasaan berada ditangannya baik sipil, militer maupun agama. 

3 ARSITEKTUR KUNO/PURBA 
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Sebagai penguasa, Firaun mengklaim atas seluruh tanah kerajaan. Rakyat yang tinggal di wilayah 
kerajaan harus membayar pajak. Untuk keperluan tersebut Firaun memerintahkan untuk sensus 
penduduk, tanah dan binatang ternak. Ia membuat undang-undang dan karena itu menguasai 
pengadilan. Sebagai penguasa militer Firaun berperan sebagai panglima perang, sedangkan pada 
waktu damai ia memerintahkan tentaranya untuk membangun kanal-kanal dan jalan raya. 
Untuk menjalankan pemerintahannya Firaun mengangkat para pejabat yang pada umumnya 
berasal dari golongan bangsawan. Ada pejabat gubernur yang memerintah propinsi, panglima 
ketentaraan, hakim di pengadilan dan pendeta untuk melaksanakan upacara keagamaan. Salah 
satu jabatan penting adalah Wazir atau Perdana Menteri yang umumnya dijabat oleh putra 
mahkota. 
Sejak tahun 3400 SM sejarah Mesir diperintah oleh 30 dinasti yang berbeda yang terdiri dari tiga 
zaman yaitu Kerajaan Mesir Tua yang berpusat di Memphis, Kerajaan Tengah di Awaris dan Mesir 
Baru di Thebe. 
 
Secara garis besar keadaan pemerintahan raja-raja Mesir adalah sebagai berikut. 
Kerajaan Mesir Tua (2660 – 2180 SM) 

Lahirnya kerajaan Mesir Tua setelah Menes berhasil mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir 
Hilir. Sebagai pemersatu ia digelari Nesutbiti dan digambarkan memakai mahkota kembar. 
Kerajaan Mesir Tua disebut zaman piramida karena pada masa inilah dibangun piramida-
piramida terkenal misalnya piramida Sakarah dari Firaun Joser. 
Piramida di Gizeh adalah makam Firaun Cheops, Chifren dan Menkawa. 
Runtuhnya Mesir Tua disebabkan karena sejak tahun 2500 SM pemerintahan mengalami 
kekacauan. Bangsa-bangsa dari luar misalnya dari Asia Kecil melancarkan serangan ke 
Mesir. Para bangsawan banyak yang melepaskan diri dan ingin berkuasa sendiri-sendiri. 
Akhirnya terjadilah perpecahan antara Mesir Hilir dan Mesir Hulu. 

Kerajaan Mesir Tengah (1640 – 1570 SM) 
Kerajaan Mesir Tengah dikenal dengan tampilnya Sesotris III. Ia berhasil memulihkan 
persatuan dan membangun kembali Mesir. Tindakannya antara lain membuka tanah 
pertanian, membangun proyek irigasi, pembuatan waduk dan lain-lain. Ia meningkatkan 
perdagangan serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Syria dan pulau Kreta. 
Sesotris III juga berhasil memperluas wilayah ke selatan sampai Nubia (kini Ethiopia). Sejak 
tahun 1800 SM kerajaan Mesir Tengah diserbu dan ditaklukkan oleh bangsa Hyksos.Pada 
waktu itu kerajaan Mesir Tengah sedang mengalami kehancuran yang sangat signifikan. 

Kerajaan Mesir Baru (1570 - 1075 SM) 
Sesudah diduduki bangsa Hyksos, Mesir memasuki zaman kerajaan baru atau zaman 
imperium. Disebut zaman imperium karena para Firaun Mesir berhasil merebut 
wilayah/daerah di Asia barat termasuk Palestina, Funisia dan Syria. 
Raja-raja yang memerintah zaman Mesir Baru antara lain: 
1. Ahmosis I. Ia berhasil mengusir bangsa Hyksos dari Mesir sehingga berkuasalah 

dinasti ke 18, ke 19 dan ke 20. 
2. Thutmosis I. Pada masa pemerintahannya Mesir berhasil menguasai Mesopotamia 

yang subur. 
3. Thutmosis III. Merupakan raja terbesar di Mesir. Ia memerintah bersama istrinya 

Hatshepsut. Batas wilayah kekuasaannya di timur sampai Syria, di selatan sampai 
Nubia, di barat sampai Lybia dan di utara sampai pulau Kreta dan Sicilia. Karena 
tindakannya tersebut ia digelari ―Napoleon dari Mesir‖. Thutmosis III juga dikenal 
karena memerintahkan pembangunan Kuil Karnak dan Luxor. 

4. Amen Hotep IV. Kaisar ini dikenal seorang raja yang pertama kali memperkenalkan 
kepercayaan yang bersifat monotheis kepada rakyat Mesir kuno yaitu hanya 
menyembah dewa Aton (dewa matahari) yang merupakan roh dan tidak berbentuk. Ia 
juga menyatakan sebagai manusia biasa dan bukan dewa. 

5. Ramses II. Ramses II dikenal membangun bangunan besar bernama Ramesseum dan 
Kuil serta makamnya di Abusimbel. Ia juga pernah memerintahkan penggalian sebuah 
terusan yang menghubungkan daerah sungai Nil dengan Laut Merah namun belum 
berhasil. 
Masa Ramses II diperkirakan sezaman dengan kehidupan nabi Musa. 
Setelah pemerintahan Ramses II kekuasaan di Mesir mengalami kemunduran. Mesir 
ditaklukkan Assyria pada tahun 670 SM dan pada tahun 525 SM Mesir menjadi bagian 
imperium Persia. Setelah Persia, Mesir dikuasai oleh Iskandar Zulkarnaen dan para 
penggantinya dari Yunani dengan dinasti terakhir Ptolemeus. Salah satu keturunan 
dinasti Ptolemeus adalah Ratu Cleopatra dan sejak tahun 27 SM Mesir menjadi wilayah 
Romawi. 
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Sistem kepercayaan bangsa Mesir kuno 

Masyarakat Mesir mengenal pemujaan terhadap dewa-dewa. 
Ada dewa yang bersifat nasional yaitu Ra (Dewa Matahari), 
Amon (Dewa Bulan) kemudian menjadi Amon Ra. 
Sebagai lambang pemujaan kepada Ra didirikan obelisk yaitu 
tiang batu yang ujungnya runcing. Obelisk juga dipakai sebagai 
tempat mencatat kejadian-kejadian. Untuk pemujaan terhadap 
dewa Amon Ra dibangunlah Kuil Karnak yang sangat indah 
pada masa Raja Thutmosis III. 
Selain dewa nasional maka ada dewa-dewa lokal yang dipuja 
pada daerah-daerah tertentu seperti Dewa Osiris yaitu hakim 

alam baka, Dewi Isis yaitu dewi kecantikan isteri Osiris, Dewa Aris sebagai dewa kesuburan dan 
dewa Anubis yaitu dewa kematian. 
Wujud kepercayaan yang berkembang di Mesir berdasarkan pemahaman sebagai berikut: 

1. Penyembahan terhadap dewa berangkat dari ide/gagasan bahwa manusia tidak berdaya 
dalam menaklukkan alam. 

2. Yang disembah adalah dewa/dewi yang menakutkan seperti dewa Anubis atau yang 
memberi sumber kehidupan. 

Jadi dengan taat menyembah pada dewa masyarakat lembah sungai Nil mengharap jangan 
menjadi sasaran maut. 
Kepercayaan yang kedua berkaitan dengan pengawetan jenazah yang disebut mummi. Dasarnya 
membuat mummi adalah bahwa manusia tidak dapat menghindari dari kehendak dewa maut. 
Menganut pola keabadian (kematian adalah kelanjutan kehidupan di alam lain). Percaya pada dua 
keberadaan : materi tubuh dan spirit jiwa. Manusia ingin tetap hidup abadi. Agar roh tetap hidup 
maka jasad sebagai lambang roh harus tetap utuh. 
Kepercayaan melahirkan ritus yang rumit: mati di mummy, makam dilengkapi barang kesukaan 
dan bahkan terdiri dari ruang-ruang fungsional lengkap dengan perabotan 
Dalam kematian terus dipuja, dibuat patung relief dan lukisan di dinding makam yang 
mengisahkan sang arwah (Sistem ini untuk membawa mayat dalam kehidupan yang abadi). Arwah 
bertemu dengan Dewa Amon Ra 
 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
 Tulisan 

Masyarakat Mesir mengenal bentuk tulisan yang disebu Hieroglyph berbentuk gambar. Tulisan 
Hieroglyph ditemukan di dinding piramida, tugu obelisk maupun daun papirus. Huruf 
Hieroglyph terdiri dari gambar dan lambang berbentuk manusia, hewan dan benda-benda. 
Setiap lambang memiliki makna. Tulisan Hieroglyph berkembang menjadi lebih sederhana 
kemudian dikenal dengan tulisan hieratik dan demotis. Tulisan hieratik atau tulisan suci 
dipergunakan oleh para pendeta. Demotis adalah tulisan rakyat yang dipergunakan untuk 
urusan keduniawian misalnya jual beli. 
Huruf-huruf Mesir itu semula menimbulkan teka-teki karena tidak diketahui maknanya. 
Secara kebetulan pada waktu Napoleon menyerbu Mesir pada tahun 1799 salah satu anggota 
pasukannya menemukan sebuah batu besar berwarna hitam di daerah Rosetta. 
Batu itu kemudian dikenal dengan batu Rosetta memuat inskripsi dalam tiga bahasa. Pada 
tahun 1822 J.F. Champollion telah menemukan arti dari isi tulisan batu Rosetta dengan 
membandingkan tiga bentuk tulisan yang digunakan yaitu Hieroglyph, Demotik dan Yunani. 
Dengan terbacanya isi batu Rosetta terbukalah tabir mengenai pengetahuan Mesir kuno 
(Egyptologi) yang Anda kenal sampai sekarang. 
Selain di batu, tulisan Hieroglyph juga ditemukan di kertas yang terbuat dari batang Papirus. 
Dokumen Papirus sudah digunakan sejak dinasti yang pertama. Cara membuat kertas dari 
gelagah papirus adalah dengan memotongnya. Kemudian kulitnya dikupas dan intinya 
diiris/disayat tipis-tipis. 
 

 Sistem kalender 
Masyarakat Mesir mula-mula membuat kalender bulan berdasarkan siklus (peredaran) bulan 
selama 291/2 hari. Karena dianggap kurang tetap kemudian mereka menetapkan kalender 
berdasarkan kemunculan bintang anjing (Sirius) yang muncul setiap tahun. Mereka 
menghitung satu tahun adalah 12 bulan, satu bulan 30 hari dan lamanya setahun adalah 365 
hari yaitu 12 x 30 hari lalu ditambahkan 5 hari. Mereka juga mengenal tahun kabisat. 
Penghitungan ini sama dengan kalender yang kita gunakan sekarang yang disebut Tahun 
Syamsiah (sistem Solar). 
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Penghitungan kalender Mesir dengan sistem Solar kemudian diadopsi (diambil alih) oleh 
bangsa Romawi menjadi kalender Romawi dengan sistem Gregorian. Sedangkan bangsa Arab 
kuno mengambil alih penghitungan sistem lunar (peredaran bulan) menjadi tarik Hijriah. 

 
 Seni bangunan (arsitektur) 

 
Dari peninggalan bangunan-bangunan yang masih bisa disaksikan sampai sekarang 
menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah memiliki kemampuan yang menonjol di bidang 
matematika, geometri dan arsitektur. 
Peninggalan bangunan Mesir yang terkenal adalah piramida dan kuil yang erat kaitannya 
dengan kehidupan keagamaan. 
Piramida dibangun untuk tempat pemakaman Firaun. Arsitek terkenal pembuat piramida 
adalah Imhotep. Bangunan ini biasanya memiliki kamar bawah tanah, pekarangan dan kuil 
kecil di bagian luarnya. 
Tiang-tiang dan dindingnya dihiasi dengan hiasan yang indah. Di bagian dalam terdapat 
lorong-lorong, lubang angin dan ruang jenazah raja. Di depan piramida terdapat spinx yaitu 
patung singa berkepala manusia. Fungsi spinx adalah penjaga piramida. 
Piramida terbesar adalah makam raja Cheops, yang tingginya mencapai 137 meter di Gizeh. 
Selain Cheops, di Gizeh juga terdapat piramida Chefren dan Menkaure. Di Sakarah terdapat 
piramida firaun Joser. Selain piramida apakah ada tempat pemakaman yang lain di Mesir? 
Berdasarkan penggalian di daerah El Badari ditemukan pemakaman yang disebut 
Hockerbestattung (Hocker artinya jongkok dan bestattung artinya pemakaman) karena orang 
yang meninggal dimasukkan dengan cara didudukkan menjongkok. Ada pula pemakaman 
yang disebut mastaba untuk golongan bangsawan. 
Bangunan kedua adalah kuil yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Kuil 
terbesar dan terindah adalah Kuil Karnak untuk pemujaan Dewa Amon Ra. 
Kuil Karnak panjangnya ±433 m (1300 kaki), tiang-tiangnya setinggi 23,5 m dengan 
diameter ±6,6 m (20 kaki). Tembok, tiang dan pintu gerbang dipenuhi dengan lukisan dan 
tulisan yang menceritakan pemerintahan raja. 
 

 Seni, Teknologi dan Arsitektur 
Hasil karya arsitektur muncul dalam waktu 1 abad setelah Firaun pertama Kerajaan Lama, 
yaitu sekitar tahun 2600 sebelum masehi, dengan ditandai oleh suatu karya arsitektur yang 
pantas bagi para Raja serta Dewanya. 
 
Peningkatan dari pemakaian bata/lumpur yang dikeringkan dibawah terik matahari menjadi 
konstruksi batu yang lebih baik kualitasnya dan perlu teknik yang lebih tinggi dalam 
pengerjaannya. Dalam waktu ± 200 tahun saja, ahli bangunan Mesir telah begitu menguasai 
bahan bangunan baru tersebut, dan dapat menyelesaikan pyramid di Gizeh. 
 
Pada abad-abad berikutnya, arsitek Mesir talah membatasi sungai dari delta, dekat laut 
Tengah sampai Nubia Hilir, dengan monument-monumen batu yang megah. 
 
Seni tidak ketinggalan dari Arsitektur, pengrajin Mesir menunjukkan rasa keindahan dengan 
simetri, menyentuh benda yang banyak digunakan sehari-hari seperti tempayan batu atau 
tanah liat, serta alat-alat rumah tangga yang lain. Pematung memahat gambar para Dewa 
serta Raja dari batu dalam skala ukuran yang sangat besar, serta membuat patung dari 
bahan batu, kayu atau tembaga dengan ukuran yang sesungguhnya. 

 
Tipologi Arsitektur 
Akibat kelangkaan kayu, kedua bahan bangunan yang dominan digunakan di Mesir kuno adalah 
dipanggang batu bata dan batu, terutama batu kapur, tetapi juga batu pasir dan granit dalam 
jumlah yang cukup besar. Dari Kerajaan Lama seterusnya, batu biasanya disediakan untuk 
makam-makam dan kuil-kuil, sedangkan batu bata yang digunakan bahkan untuk istana raja, 
benteng, dinding candi Bait dan kota-kota, dan untuk anak perusahaan bangunan di kompleks 
candi. 
 
Bangunan di Mesir mempunyai 3 karakter, yaitu : 

 Bangunan untuk Dewanya yaitu kuil 
Bangunan ini pembuatannya menyita waktu sampai beberapa generasi dari wangsa-
wangsa. Bangunan kuil biasanya merupakan suatu kompleks pemujaan yang lengkap 
mencakup tempat tinggal para pendeta, kolam suci, bengkel kerja dan lain-lain. 
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Bangunan demikian ini tidak ada yang sama antara suatu tempat dengan tempat yang 
lain, akan tetapi ada bagian pokok, dimana terdapat pada setiap kuil yaitu bangunan 
gerbang (pilon). Kuil Dewa merupakan bangunan besar berdinding yang dibangun pada 
lantai datar dan terbuat dari batu pasir. 
 
Kuil dirancang terutama untuk dinikmati dari dalam, dan bukan dari luar sebagai penghias 
alam. Bagian utamanya adalah sebuah pilon (2 piramid yang dipotong puncaknya dan 
membentuk gerbang besar); sebuah halaman dengan tiang-tiang tanpa atap, sebuah 
ruangan beratap tinggi dengan langit-langit yang disangga oleh tiang-tiang kokoh dari 
batu pasir; sebuah tempat suci sebagai kamar pribadi Dewa yang tersembunyi dibelakang 
dinding dan dikelilingi kamar-kamar upacara yang berukuran kecil. 
 
Setiap memasuki pintu gerbang terdapat segel yang menempel pada pintunya, dan diberi 
segel lagi (dari tanah lempung) sesudah selesai digunakan upacara. 
 
Kuil tersebut makin kebelakang makin meninggi mengikuti teras-teras lantainya, 
sedangkan langit-langitnya makin kebelakang makin menurun, sehingga secara 
keseluruhan makin kedalam makin mengecil dan gelap yang mencerminkan kemisteriusan. 
 
Dewa yang paling dipuja di seluruh Mesir adalah Dewa Matahari Amon Re dan kuil yang 
paling besar di Karnak da Luxor. 

 Bangunan makam untuk Firaun/ Rajadewa yang sudah meninggal (rumah abadi/Piramid) 
Bangunan makam merupakan bangunan yang dibuat secara bertahap mulai dari bentuk 
yang sederhana sampai mencapai bentuk yang sempurna. Bentuk makam tersebut adalah 
: Mastaba, Piramid, Tangga, Piramid bengkok dan akhirnya Piramid sempurna. 
 
Pada awalnya, wangsa-wangsa pertama orang Mesir membuat bangunan makamnya 
dengan suatu bentuk yang sederhana, yaitu bentuk yang datar dibagian atasnya dan 
miring pada sisinya yang terbuat dari bahan batu bata yang dinamakan ―Mastaba‖, kata 
dalam bahasa Arab yang berarti ‗bangku‘, yang pada mulanya tingginya ± 5,00 m. 
Mastaba tersebut dihias bata bagian luarnya menurut pola yang geometric. Didalam 
Mastaba, biasanya dibawah tanah terdapat beberapa kamar, satu untuk jenazah dan yang 
lain untuk barang-barang milik orang yang meninggal tersebut. Yang terkenal adalah 
mastaba yang ditemukan di saqqara. Mastaba adalah awal terbentuknya piramid. Piramid 
mencerminkan rumah sesudah kematian, replika istana dan menjadi panggung pemujaan 
bagi raja. Piramid dilengkapi dengan : 
- Tempat pemujaan 
- Patung penjaga (Spinx) 
- Monumen 20 – 30 m (obelisq) 
- Pintu-pintu palsu ( 13 diantara 14 ) 
- Dipenuhi dengan lorong-lorong jebakan yang beracun 
- Dilengkapi tangga dan lorong sebagai simbol menuju langit dimana Paraoh bergabung 

dengan Dewa Matahari ―Amon dan Dewa Bulan Ra‖ dalam perjalanan menuju surga. 
Piramid yang terkenal pada masa Kerajaan Tua di Giza 
- Piramid Khufu ( Cheops ) 
- Piramid Khafre ( Chepren) 
- Piramid Menkure ( Mycherinus ) 
 
Pada wangsa kedua, komplek makam yang terkenal adalah makam Mentuhotep 
Pada wangsa kedua, kamar yang dibangun semakin banyak, ada yang mencapai 30 buah 
kamar, dan dinding makamnya dilapis batu gamping. 
Mulai dikembangkan makam di tepi tebing sungai Nil di atas gunung karang ‖sistem hollow 
out‖. Muka bangunan disebut ‖grotto‖ dengan cara memotong gunung karang. Disusun 
dalam tiga elemen : 
- Kolom-kolom portiko untuk publik 
- Kapel untuk pemujaan 
- Ruang makam 
 
Pada masa wangsa ketiga, bangunan yang terbuat dari bahan batu seluruhnya dibuat dan 
ini merupakan bentuk Piramid Tangga yang pertama. Pyramid ini sebetulnya terdiri dari 
tumpukan Mastaba, sehingga tingginya mencapai ± 60,00 m. 
Makam berupa kuil yang terdiri dari : 
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- Denah panjang dengan susunan kolom 
- Terdapat inner court 
- Pencahayaan kurang 
- Ruang-ruang terikat oleh sirkulasi dan struktur linier 
Kuil yang terkenal ditemukan di thebes yang disebut kuil Theban 
- Kuil sengaja dirancang dengan sistem serial pengalaman melewati ruang 
- Ruang luar terbuka dan terang 
- Ruang dalam tertutup dan gelap 
- Secara psikologis akses begini sebagai bentuk penjabaran ‖ruang masuk selektif 
- Hanya raja yang layak berdoa dan berjumpa dengan Tuhan 
- Kuil Thebes disebut kuil seratus pintu yang sekarang dikenal dengan nama : KARNAK 

dan LUXOR 
- Dilengkapi dengan OBELISK: menara yang dipahat dengan tulisan HYROGLIEPH: 

riwayat raja 
 

Kurang dari 2 abad selanjutnya bentuk Piramid menjadi sempurna, bangunan massif yang 
terbuat dari balok-balok batu besar yang ditata menjulang menuju satu titik dengan 
kemiringan yang sebanding. 

 
 Bangunan rumah tinggal biasa untuk orang hidup yang berstrata : istana, rumah 

bangsawan, rumah rakyat biasa. 
 

Bangunan rumah tinggal yang lengkap, milik keluarga bangsawan, terdiri dari sebidang 
tanah yang cukup luas, yang didahului sebuah pintu gebang. Bangunan induk terletak 
ditengah, dengan bentuk segi empat, yang dibangun dengan bahan bata mentah / Lumpur 
yang dikeringkan. 
 
Pembagian ruang teratur dan fungsional. Taman diletakan pada bagian kanan depan, 
bagian belakang untuk kandang, sedangkan bagian sisi untuk tempat tinggal pelayan, 
dapur bengkel kerja, gudang gandum terletak di sisi kiri depan. 
 
Rumah Mesir terbuat dari lumpur yang dikumpulkan dari sungai Nil. Itu ditempatkan dalam 
cetakan dan dibiarkan kering di bawah terik matahari untuk mengeras untuk digunakan 
dalam konstruksi. 
 
 

 
 
 
Jadi, pemahaman kita tentang arsitektur Mesir kuno didasarkan terutama pada monumen-
monumen keagamaan, besar-besaran struktur dicirikan oleh tebal, dinding miring dengan sedikit 
bukaan, metode konstruksi yang digunakan untuk memperoleh stabilitas di dinding lumpur.  
 
Rumah Mesir Kuno  
Sepanjang sejarah dunia, tidak ada wilayah telah dipengaruhi oleh sifat-sifat alami dari tanah 
melebihi Mesir. Irama Nil mencerminkan irama kehidupan di Mesir selama ribuan tahun. Di Mesir 
kuno, Nil adalah sumber utama mereka untuk bertahan hidup dan untuk kemenangan besar 
peradaban mereka. Sungai Nil tidak hanya sumber air, tetapi Mesir kuno memiliki keyakinan 
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agama yang berfokus pada Sungai Nil. Mereka bergantung pada para dewa untuk mengontrol 
tahunan surut dan aliran sungai. Mereka membangun rumah-rumah mereka dari tanah sungai Nil, 
dan membangun dekat dengan sungai. Ketika menggambarkan kehidupan Mesir kuno, maka 
hampir tidak mungkin untuk tidak mempertimbangkan sungai ini sebagai bagian dari cara hidup 
mereka.   Banyak dari pemukiman utama di Mesir, seperti Kairo dan Giza, yang terletak tepat di 
sepanjang koridor sungai Nil.  
Rumah Mesir Kuno dibangun dari batu bata yang terbuat dari lumpur. Lumpur dikumpulkan dalam 
ember dan dibawa ke lokasi pembangunan. Kemudian ditambahkan jerami dan kerikil ke lumpur 
untuk memperkuat batu bata. Campuran ini kemudian dituangkan ke dalam bingkai bata kayu 
atau cetakan dan dikeringkan dibawah panas matahari. Hunian ini bersifat sementara, akan rusak 
dan dibangun hunian baru diatas reruntuhan bangunan lama, sehingga tercipta bukit yang disebut 
tells. Hanya bangunan-bangunan yang dimaksudkan untuk selamanya yang terbuat dari batu. 
Setelah rumah dibangun, kemudian ditutup dengan plester. Dalam rumah, plester sering dicat 
dengan baik pola-pola geometris atau adegan dari alam. Terdapat jendela kecil untuk 
memasukkan cahaya.  
Rumah Mesir biasanya dibangun di sepanjang Sungai Nil.   Mereka harus dibangun tinggi untuk 
menghindari banjir tahunan dari Sungai Nil. Ruang keluarga sering berada di lantai atas atap dan 
berbagai aktivitas dilakukan di tempat tersebut. Ada dua jenis rumah di Mesir, rumah pekerja dan 
rumah kota. Dimensi rata-rata rumah para pekerja adalah sekitar 4m sampai 20m. Terdiri dari dua 
hingga empat kamar di lantai dasar, sebuah halaman tertutup, dapur di belakang rumah dan dua 
gudang untuk penyimpanan di bawah tanah. Atapnya juga digunakan sebagai living room dan 
penyimpanan. Penduduk desa menghabiskan sebagian besar waktu mereka diluar rumah. Mereka 
sering tidur, memasak, dan makan di atas rumah-rumah mereka yang beratap datar.  
Memasuki dari jalan, ada tangga ke Aula Depan. Pada ruang tersebut terdapat lemari. Ruangan 
berikutnya memiliki tiang kayu di tengah mendukung atap. Ini adalah ruangan utama rumah, dan 
digunakan sebagai tempat pemujaan atau menerima tamu. Tuan rumah memiliki kursi di atas 
sebuah panggung. Ada beberapa bangku dan satu atau dua meja untuk para tamu, diterangi oleh 
sebuah jendela kecil yang terletak tinggi di atas atap kamar pertama. Ruangan ini dihiasi dengan 
gambar-gambar suci di sepanjang dinding, dan sebuah meja persembahan di depan pintu. Di 
belakang ruang tengah adalah sebuah lorong dengan pintu di sisi menuju kamar tidur. Kamar tidur 
dan atap yang digunakan secara bergantian sebagai tempat istirahat. Di ujung lorong itu dapur 
dengan atap terbuka. Di dapur terdapat pintu menuju ruang bawah tanah lain yang berfungsi 
sebagai dapur. Ketinggian yang berbeda di atap diperbolehkan untuk jendela lebih pribadi di 
rumah.  
Rumah-rumah orang kaya dan kelas mulia sangat besar. rumah kota Mesir kuno memiliki banyak 
fitur yang mirip dengan rumah-rumah pekerja. Town biasanya berupa dua atau tiga tingkat. 
Biasanya lebih luas dan lebih nyaman daripada rumah-rumah pekerja. Dinding tinggi yang 
didukung beberapa bangunan bertingkat diperkuat dengan balok. Pada rumah bertingkat, batu 
sering digunakan pada lantai pertama untuk kekuatan yang lebih besar di dasar. Tingkat pertama 
rumah biasanya merupakan wilayah kerja di mana bisnis dilakukan, dan merupakan area servise. 
Lantai Kedua dan ketiga merupakan area living room dengan fitur yang serupa untuk rumah para 
pekerja.  
Makanan disiapkan di atas atap dan dibawa ke kamar oleh para pelayan. Memasak dilakukan di 
luar karena dianggap berbahaya untuk melakukannya di tempat tertutup di dalam rumah. Untuk 
alasan mendinginkan rumah, maka area memasak dilakukan diluar rumah. Jendela dibangun 
dekat dengan langit-langit untuk menjaga suhu dingin di dalam ruangan.   Proper sanitation was a 
luxury that only the wealthier townspeople could have. Sanitasi yang layak hanya terdapat pada 
rumah orang kaya. Toilet terbuat dari batu kapur, dan limbah akan dibuang ke dalam lubang-
lubang di jalanan.  
 
 
3.1.2.   ARSITEKTUR MESOPOTAMIA  
 
Seni, Teknologi dan Arsitektur 
Ketika para pengembara mulai menghentikan kebiasaannya dan menetap di dusun-dusun, rumah 
tinggal dibangun dari bata yang dijemur, dan tiap-tiap rumah terdiri dari 6 sampai 7 ruang 
berbentuk panjang melorong, yang diatur mengelilingi sebuah halaman dalam (patio), sehingga 

hawa yang panas diluar tidak sampai masuk ke 
dalam rumah. 
 
Akan tetapi bagi penghuni rawa gelagah, mereka 
membangun rumahnya dari bahan yang tersedia, 
yakni gelagah rawa yang mudah hancur. Bangunan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/building/deir_el_medine.htm&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiuwAJDScR2Ec0c5v9ogXe7KTk6dw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/building/djehutinefer.htm&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgZoR-Tq8pAcy058HXJNJSjbBxBRw
http://architecturoby.blogspot.com/2009/02/arsitektur-mesopotamia.html


 

                                                                                                                               Sejarah Arsitektur Perumahan – TA 111       18 

 

yang dihasilkan mirip terowongan dengan atap melengkung,dengan cara menanam 2 deret ikatan 
gelagah kedalam tanah untuk membuat pilar, lalu melengkungkan serta mengikat pada ujungnya 
untuk membuat lengkungan atap gelagah pula, itulah gubug gelagah.  
 
Karakter Arsitektur 
Patio sebagai halaman dalam, sangat penting artinya bagi orang Mesopotamia. Patio tersebut 
mengikat ruang-ruang yang mengelilinginya, yang terdiri dari ruang-ruang berbentuk rangkaian 
segi panjang yang sempit melorong yang ditutup oleh atap melengkung. 
Bahan bangunan terdiri dari bata Lumpur yang dikeringkan, sehingga secara struktural merupakan 
tatanan dinding bata yang cukup tebal, disamping karena bahannya sendiri juga dapat 
mengkondisikan ruang dalamnya, agar panas dari luar tidak terbawa masuk. 
Bukaan pada pintu dan jendela cukup kecil saja, juga agar hawa panas tidak masuk kedalam 
ruang, sedangkan kesan secara keseluruhan masif. 
 
Bangunan/ Karya Arsitektural Mesopotamia 
 Zigurat 

Sekitar tahun 2250 sebelum masehi dikenal adanya 
artificial ‗Hill of Heaven‘ yang merupakan monument 
keselamatan terbesar simusim panas yang bernama ‗The 
Ziggurat of Ur‘ yang merupakan monument 
penghormatan kepada salah satu Tuhan mereka bulan 
dan gunung sebagai rumah yang diberikan kepada 
pendatang pertamanya. 
Menurut Sir Leonard Wooley, Zigurat itu setinggi 68 feet 
yang terletak pada terase setinggi sepuluh feet di atas 
kota. 
 

 Taman Gantung 
Pada abad ke lima sebelum masehi (604 -562 sebelum 
masehi), sebuah taman yang diasumsikan orang 
sebagai Taman Surga atau ‗paradise‘ seperti yang 
diungkapkan pada setiap kitab suci. Taman ini 
kemudian dikenal dengan taman gantung Babylonia, 
yang megah seluas empat are (400 feet square), 
setinggi 300 kaki (100 feet) sehingga dapat melihat 
pemandangan-pemandangan lembah dan padang pasir 
disekitarnya, dan terlihat di sisi Barat sungai Euphrates. 
Taman Babylon ini termasuk salah satu keajaiban 
dunia. 

 
 
 
 

 
 Kuil 

Gambar ini adalah rekonstruksi Kuil Oval di Khafajah Oval, Irak. Menggambarkan sisa-sisa 
kuil dan kebudayaan masyarakat disekitarnya sekitar 2700 SM. Kuil ini dikelilingi oleh 
rumah dari bata lumpur yang saling berhimpit sepanjang jalan-jalan kota. Tebal dinding-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www-oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/architecture_largewindow.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhh59qWlXub8GUmfRbTC9-cYD_QN-Q
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dinding rumah yang disediakan sebagai isolasi terhadap unsur-unsur alam, dan atap datar 
disediakan tempat tinggal.  
Iklim dan sumber daya alam yang tersedia membentuk gaya dan teknik konstruksi di 
Mesopotamia kuno. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi penampilan bangunan 
tetapi juga kelangsungan hidup mereka dalam catatan arkeologi.  
Lengkungan dan kolom tersebut dikembangkan oleh Mesopotamia kuno, dan mereka juga 
akrab dengan penggunaan kubah. Mereka master konstruksi menggunakan batu bata yang 
terbuat dari lumpur, mereka yang berlimpah, tapi tidak kekal, bahan bangunan. Batako 
adalah industri besar di Mesopotamia, khususnya di selatan, di mana kayu pasokan dan 
batu tidak ada. Selama berabad-abad, hujan lebat dan berubah-ubah menghancurkan 
sebagian besar selatan Mesopotamia-bata lumpur warisan arsitektur.  

 
 Lukisan ini menggambarkan kota Babylonia, seperti yang diperkirakan telah tampak pada 

masa pemerintahan Nebukadnezar II (sekitar 604-562 SM). Di latar depan adalah Sungai 
Efrat, yang mengalir melalui pusat kota. Di samping Efrat adalah kompleks kuil suci dewa 
Marduk (the "Esagila") termasuk Ziggurat yang melahirkan kisah terkenal Alkitab 
mengenai Menara babylonia. Esagila terletak di sisi timur Babylonia dan tembok 
pertahanan. Di luar dinding pertahanan, terdapat ladang yang ditanami. Kota Babel 
(sekitar 600 SM) adalah dianggap sebagai keajaiban dunia kuno, dengan populasi 
200.000, dan sistem tembok pertahanan yang mengelilingi kota selama sepuluh mil.  
 
Tidak ada yang tahu pasti mengapa urbanisasi mulai di Mesopotamia. Perkembangan kota 
bisa saja terjadi karena kondisi lingkungan. Kurangnya curah hujan mungkin telah 
menginspirasi masyarakat pada masa itu untuk mengorganisir diri mereka dalam upaya  
membangun saluran irigasi. Alasan lain mungkin telah perlunya perlindungan di dataran 
terbuka, yang dapat menyebabkan orang untuk berkumpul bersama-sama. 
 

3.2. ARSITEKTUR ASIA (INDIA) 
Arsitektur India memiliki keberagaman dalam sejarah, budaya dan geografi. Hal ini menyebabkan 
sulitnya mengidentifikasi karakterisktik bentuk arsitektur India yang dapat mewakili 
keseluruhannya. Arsitektur India merupakan hasil paduan berbagai tradisi baik internal maupun 
eksternal yang datang dari Eropa, Asia Tengah dan Timur. 
Sejarah arsitektur India dimulai dari masa peradaban lembah Indus ( Indus Valley Civilization), 
masa Vedik1, hingga masa Maurya-Gupta atau dikenal dengan era perkembangan Budha melalui 
arsitektur biara (monastery) dan batu/dinding pahat ( rock cut), kemudian diikuti dengan 
kemegahan bangunan kuil pada masa pertengahan. Sementara, penguasa Turki dan Afghanistan 
di Utara pada masa pertengahan telah membawa India kepada tradisi arsitektur kubah ( dome dan 
vault). 
Munculnya arsitektur Mughal pada abad ke-16 menggambarkan penggabungan antara elemen 
arsitektur regional India dengan elemen arsitektur Persia dan Asia Barat. Pengaruh Barat terutama 
Eropa tak terelakkan pada masa kolonisasi Eropa di India termasuk gaya Manneris, Barok, Neo-
klasik, dan Neogotik mulai dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19, yang kemudian dikenal 
dengan gaya Indo Saracenic. 
Arsitektur India telah membawa pengaruh yang besar terutama ke Asia Timur sejak kelahiran dan 
penyebaran agama Budha. Sejumlah elemen arsitektur India seperti stupa, sikhara, pagoda 
(meru), torana (gerbang) telah menjadi simbol terkenal arsitektur Hindu dan Budha yang 
berkembang dan digunakan di Asia Timur dan Asia Tenggara seperti yang terdapat pada bangunan 
candi Angkor Wat di Kamboja dan Prambanan di Indonesia. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www-oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/cities_large.html&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhMAqrXt4Fst7BZ4pxg2qQoIHGvsQ
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Peradaban Lembah Indus, terdiri dari permukiman perkotaan kuna termasuk kota metropolitan; 
Mahenjo Daro dan Harappa dengan berbagai macam karakteristik rumah, tempat pemandian yang 
dihubungkan dengan sistem drainase umum yang baik pada masa itu. Struktur kota berbentuk 
grid diikuti jalur drainase di sepanjang jalan umum dikelilingi oleh benteng. Tipe bangunan penting 
lainnya adalah lumbung, tempat berdagang, pemandian umum yang diyakini sebagai tempat 
pemujaan untuk kesuburan. 
Keseragaman tatanan kota, tipologi bangunan, dan ukurannya yang terbuat dari batu bata bakar 
menunjukkan koordinasi yang baik antara sosial dan politik pada saat itu. 

 
 
A R S I T E K T U R  H I N D U 
Dalam sejarah perkembangan kebudayaan Timur, agama Hindu lahir di lembah sungai Indus 
(kawasan Sind dan Punjab ). Agama ini lahir dari perpaduan agama Tuhan Vedis sebagai agama 
sukubangsa Aryan (Aria) dengan agama suku bangsa Dravidians (percaya adanya inkarnasi) yang 
merupakan daerah invasi dari sukubangsa Aryan pada masa itu. Perpaduan itu tercetus dalam 
buku Rig-Veda (kitab agama Veda) yang pada permulaan tahun Masehi disempurnakan dengan 
terciptanya kedewaan Trimurti : Brahma, Wisnu dan Siwa. 
Arsitektur Hindu dikenal lewat rancangan kuil-kuil sampai ke Asia Tenggara mulai abad ke-5 
hingga ke-13. Pada masa itu terdapat beberapa kerajaan yang terbagi dalam wilayah menjadi 
utara dan selatan. Dua kutub kerajaan ini mempengaruhi karakteristik kuil-kuil Hindu, seringkali 
disebut dengan Kuil Dravida di India Selatan, dan kuil Nagara di India Utara. Selain itu terdapat 
style di wilayah Bengal, Kashmir dan Kerala. Umumnya kuil-kuil dengan rancangan terbaik yang 
menjadi ikon arsitektur Hindu berada di wilayah Selatan. Arsitektur kuil di India Selatan tidak 
menggunakan konsep arsitektur kuil di India Utara yang dipengaruhi oleh Persia, Rajastan dan 
langgam Jaina. 
Kerajaan yang berpengaruh dalam arsitektur Hindu di India Selatan yaitu: 
2. Kerajaan Pallava, memerintah dari abad ke-6-9 Masehi. Kuil besar yang dibangun pada masa 

pemerintahannya yaitu kuil Mahabalipuram, Ibukotanya Kanchipuram, sekarang berada di 
wilayah Tamilnadu. 

3. Kerajan Chola, kerajaan ini berkuasa pada tahun 900-1150 M diperintah oleh Raja Chola I dan 
putranya Rajendra Cholaruled dan membangun kuil Brihadeshvara dan kuil Siwa Thanjavur. 

4. Kerajaan Chalukya Badami yang disebut Chalukya awal yang diperintah oleh, Badami pada 
tahun 543 - 753 M yang kemudian menghasilkan langgam Vesara disebut juga Arsitektur 
Chalukya Badami. Contoh yang paling bagus dari seni kuil ini nampak pada kuil Pattadakal, 
Aihole dan Badami di Karnataka utara.Leibh dari 150 kuil tertinggal di lembah Malaprabha. 

5. Kerajaan Rashtrakuta yang memerintah wilayah Manyakheta, Gulbarga tahun 753-973 M 
membangun beberapa kuil Dravida di Ellora (kuil Kailasanatha). Kuil lain yang menarik yaitu 
kuil Jaina Narayana di Pattadakal dan kuil Navalinga, Kuknur di Karnataka. 

6. Chalukya Barat disebut juga Chalukya Akhir yang memerintah Decca dari tahun 973-1180 M 
menghasilkan kembali langgam chalukya dikenal dengan langgam Gadag, yang artinya di 
dalam dan antara (in-between). Terdapat lebih dari 50 kuil yang masih bediri di sekitar sungai 
Krishna, di tengah Kartanaka. Kuil Kasi Vishveshvara di Lakkundi, Mallikarjuna di Kuruvatii, 
Kalleshwara di Bagali dan Mahadeva di Itagi merupakan kuil-kuil yang indah dan menarik 
yang dibangun oleh arsitek-arsitek semasa kerajaan Chalukya akhir. 

7. Raja Hoysala memerintah India Selatn pada tahun 1100-1343M dan mengembangkan sebuah 
konsep arsitektur yang disebut Hoysala Arsitektur id negara Karnataka. Karya arsitektur kuil 
yang terbaik yaitu kuil Chennakesava di Belur, kuil Hoysaleswara di Halebidu, dan kuil Kesava 
di Somanathapura. 
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8. Kerajaan Vijayanagar yang memerintah seluruh wilayah India Selatan pada tahun 1343-1565 
M membangun sejumlah kuil di ibukota Vijayangar dengan menggabungkan beberapa 
langgam yang berkembang di India Selatan pada masa sebelumnya. Beberapa elemen yang 
dihasilkan dari karya tersebut yaitu pilar Yali (pillar yang bersimbol kuda), balustrade ( 
parapets) and pilar berhias (manatapa). 

Beberapa raja yang memerintah Vijayanagar membangun kuil-kuil yang kemudian dikenal sebagai 
gaya arsitektur Vijayanagar. 
Arsitektur hindu di India dibagi atas tiga langgam: 
1. Langgam Hindu Selatan, dipraktekkan oleh bangsa ras Tamil dan seluruh wilayah yang 

terletak antara Cape Comorin dan Nerbuddha atau wilayah Vidya. 
2. Langgam Utara atau Hindu Arya, ditemukan hanya di wilayah Himalaya yang berbatasan 

dengan ras Arya yang berbahasa Sancrit atau dikenal dengan The Bengal Presidency. 
3. Langgam Kasmir atau Punjab, berbeda dari kedua diatas, akan tetapi lebih mirip kepada 

langgam yang di selatan. 

 
Selama abad pertengahan, kuil Hindu dibuat dari pahatan dinding tebing atau bukit. Hingga saat 
ini konsep arsitektural Hindu mempengaruhi bangunan-bangunan atau arsitektur Budha. Konsep 
merancang kuil dibuat oleh seorang Brahmin. Brahmin juga menentukan pemilihan tapak dan 
menguji keadaan tanah, dan tebalnya sesuatu dinding atau tiang mengikut segi mithologykal dan 
astronomikal Hindu yang dikenal dengan formula Vastupurushamandala (tatanan untuk bangunan 
sakral). Tantanan ini dituangkan dalam tatanan ilmu arsitektur Hindu dinamakan vastushastra. 
Tatanan bentuk manusia dalam posisi semedi di dalam grideon yang secara konsistens mengatur 
rancangan bentuk kuil di wilayah India. 
 

 
Kuil-kuil hindu menggunakan bentuk empat persegi daripada bentuk lingkaran seperti yang 
digunakan dalam arsitektur Budha. Bentuk empat persegi ini menyimbolkan kestabilan dan 
kekekalan. 
Beberapa ciri lain dari arsitektur hindu yaitu penggunaan sistem trabeate yaitu massive block dari 
batu yang menjadi material dasar dalam pembangunan kuil India. Sistem ini berupa tiang tegak 
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dengan alang melintang sistem ini digunakan dengan begitu meluas sekali. Walaupun sistem Arch 
Vault lebih ekonomis dan digunakan di seluruh dunia. Mandala empat segi atau charta firasat 
arsitek Hindu, mengandung 64 atau 81 kotak. Brahma, dewa utama, pemelihara dan pemusnah 
menduduki empat segi tengah. Dewa-dewa lain menduduki tempat-tempat di penjuru. 
Kuil hindu memiliki empat ruang prinsip dalam perancangannya yang menjadi konsep arsitektur 
Hindu yaitu Garbha griha, Mantapa, Gopura dan Choultri dengan penjelasan sebagai berikut. 
1. Garbha griha 
Merupakan bagian utama dan terpenting dari kuil dan merupakan inti/induk bangunan yang 
disebut vimana (di India Selatan) atau mulaprasada (di India Utara). Denahnya berbentuk 
bujursangkar atau persegi, untuk kuil yang kecil biasanya perbandingan antara tinggi dan lebar 
bangunan 1:1 atau berbentuk kubus, dan kuil yang besar biasanya tingginya jauh lebih besar 
daripada lebarnya. Terdapat bagian yang tegak lurus terbuat dari batu dan granit yang didekorasi 
dengan pilaster dan ornamen. 
Vimana beratap tingkat seperti pyramid umumnya terbuat dari bata yang diplester dengan semen 
kemudian diakhiri dengan ‗dome‘ kecil (umumnya di india selatan). Vimana yang terbesar di 
Tanjore yang terdiri dari 14 tingkat dengan tinggi hampir 200 ft. 

 
2. Pelataran depan atau Mandapa 
Pelataran depan atau Mantapa, ruang bagian luar yang sebagian dilingkupi dinding yang memiliki 
pintu. Satu pintu sebagai penghubung ke vimana sedangkan pintu lain sebagai akses jalan dan 
masuknya cahaya ke ruang dalam. Ruang mandapa berbentuk bujursangkar atau persegi, 
biasanya sama bentuknya dengan bangunan kuil inti (vimana). Beberapa kuil memilki ‗mandapa 
luar atau Maha Mandapa‘ dan ‗mandapa dalam atau Ardha Mandapas‘. Ada juga kuil yang memiliki 
gabungan dari kedua mandapa, biasanya yang mandapa luar bersifat terbuka dan mandapa dalam 
bersifat tertutup. Atapnya berbentuk piramid, tapi jauh lebih rendah dari atap vimana, sering juga 
berbentuk flat yang tidak berornamen. Atap ditopang oleh pilar, akan tetapi sebisa mungkin 
dikurangi jumlah pilar dengan membuat kotak-kotak pembalokan pada ceiling ( bracketing). 

 
3. Gerbang Piramid ‘ Gopura’ 
Gerbang atau Gopura adalah jalan masuk kompleks halaman kuil yang berbentuk persegi yang 
biasanya mengitari vimana. Jumlah gerbang mengikuti jumlah dinding pagar, kadang-kadang juga 
melebihi jumlah dinding pagar. Bentuk gapura indentik dengan vimana, meskipun demikian 
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terdapat satu sisi yang lebih besar dan lebih panjang. Pada sisi yang panjang terdapat bukaan 
yang biasanya 1/4-1/7 dari lebarnya. 
Gerbang piramid yang paling besar dimiliki oleh kuil di Combaconum, ibukota Kerajaan Chola 
setelah penolakan Tanjore. Terdiri dari 12 tingkat termasuk basemen yang terbuat dari granit dan 
datar, sementara keseluruhan piramid terbuat dari batu bata diplester dengan sculpture dan 
ornamen. 

 

 
4. Hall berpilar atau ‘ Choultri’, 
Choultri merupakan bangunan extra di sekitar kompleks kuil. Biasanya digunakan untuk berbagai 
kegiatan upacara: tarian, nyanyian dan upacara perkawinan. Pada awalnya sebagai beranda 
(porches), kemudian berkembang menjadi ruang untuk berbagai kegiatan terutama untuk upacara 
yang berhubungan dengan perkawinan. Hall berpilar yang besar yaitu ada di Tinnevelly yang 
terdiri dari 100 kolom pada sisi yang panjang dan 10 pada sisi yang lebarnya. Kemudian hall 
berpilar di Chillumbrum terdiri dari 24 kolom pada sisi lebar dan 41 kolom pada sisi panjangnya. 
Arsitektur batu (stone architecture) juga telah tumbuh di India terbukti pada Tinggalan sejarah 
istana Pataliputra dan juga Ashoka Stambha (prasasti tugu monolitik) yang bertuliskan maklumat 
dari raja Ashoka. 
Pada ujung atas prasasti terdapat ukiran batu berkepala empat singa yang menjadi simbol dari 
kerajaan Ashoka. Pada masa Ashoka telah diperkenalkan arsitektur batu pahat yang mentradisi 
hingga lebih dari 100 tahun lamanya hingga masa arsitektur Budha, Jaina dan Hindu, terdapat 
banyak ruang pemujaan yang dipahat di dinding tebing atau gunung. Konon, tradisi ini berasal 
dari Mesir kuna dan Persia. Pada saat yang sama, Viharas (Buddhist monasteries), mulai dibangun 
setelah kematian Budha terutama pada masa Kerajaan Mauryan dengan karakteristik monumen 
stupa, chaitya; ruang meditasi yang terdapat stupa didalamnya. 
Arsitektur Budha berkembang pada masa Pemerintahan Ashoka, terdapat tiga bangunan yang 
penting dalam arsitektur Budha yaitu chaitya (ruang meditasi para biksu), vihara (asrama) dan 
stupa (monumen budha). Dalam satu lahan paling sedikit terdapat satu chaitya dan beberapa 
vihara. 
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5. Stupa 
Stupa adalah monumen untuk memperingati Budha dan para pengikutnya. Berbentuk setengah 
bulatan yang secara filosofis melambangkan ―kubah syurga‖ (Dome of Heaven) atau 
melambangkan struktur kosmik yang menetap terbuat dari batu atau tanah atau material lainnya 
dengan struktur dan konsep arsitektural sebagai berikut: 
Bangunan stupa terdiri dari beberapa bagian atau elemen yang membentuk satu konsep arsitektur 
sebagai berikut: 
a. Harmika yaitu pagar empat segi stupa memberi peringatan ―syurga 33 tahun lambang dari peti 
suci Budha dan menjadi sentral dari meditasi 
b. Yashti berbentuk tiga Lapis payung yang melambangkan paksi dunia. 
c. Stambha, tiang yang bertuliskan ukiran ayat-ayat suci dari kitab Pali berfungsi sebagai alat 
sebaran agama Budha 
d. Vedik, pagar yang mengelilingi stupa pada mulanya dibuat dari bahan kayu, pada zaman syuga 
digantikan dengan bahan batu. 
e. Torana, gerbang (jalan/pintu masuk) ke dalam stupa yang berasal dari bahasa Sansekerta. 

 
6. Chaitya Griha 
Chaitya griha adalah tempat meditasi para sami Budha dalam mempelajari ajaran Budha, kata ini 
berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tempat suci. Chaitya terdiri dari barisan tiang yang 
beratap, di ujungnya yang membentuk membentuk garis keliling melingkari stupa yang ada 
didalamnya. Pada beberapa site dari tipikal chaitya ada yang berbentuk sekuen dari bentuk 
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persegi diakhiri dengan ruang suci tempat stupa. Contoh Chaitya yang paling bagus terdapat 
Ajanta and Ellora. 
Berbagai macam bentuk dan konsep chaitya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
7. Vihara (Monasteries) 
Monasteries (Vihara) merupakan asrama atau tempat tinggal para sami Buddha selama mereka 
bermeditasi. Vihara terdiri dari ruang-ruang sel kecil yang terisolasi dan ruang bersama berupa 
hall yang dikelilingi oleh tiang-tiang ( portico) yang merefleksikan ruang komunal dari asrama, 
sehingga vihara dikenal sebagai hall dengan serambi. Orientasi dari vihara bervariasi tidak ada 
arah tertentu sebagai patokan. Berbagai macam tipikal dari vihara terdapat pada gambar berikut 
ini 

 
 
3.2.1. HARAPPA (PERADABAN LEMBAH INDUS) 

Harappa (pronounced /həˈræpə/ ; Urdu : ہ ڑپ  Hindi : हड़प्पा ) adalah sebuah situs arkeologi di , ہ

Punjab, timur laut Pakistan, sekitar 20 km (12 mil) barat Sahiwal. Sebutan Harappa diambil dari 
nama sebuah desa modern yang 
terletak di dekat Sungai Ravi, sekitar 
5 km (3 mil) tenggara situs.  
 

Penemuan kebudayaan di sungai India 
kuno, berawal pada abad ke-19 
(tahun 1870), dan mulai dieksplorasi 
oleh bangsa Inggris. Hingga sekarang, 
penggalian kebudayaan sungai India 
kuno tidak pernah berhenti, bahkan 

menemukan lagi sebuah aliran sungai kuno lainnya, pada dua sisi aliran sungai kuno ini tidak 
sedikit ditemukan juga peninggalan kuno lainnya. 
Di abad 20, awal tahun 1980-an, Amerika dan Pakistan membentuk Lembaga Arkeologi Amerika-
Pakistan, dan dengan demikian pekerjaan arkeologi semakin maju. 
  
Kejayaan Sebuah Peradaban 
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjTpMXvm-k2bGroNq5kDZ4EmAtC-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Urdu&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhia1IVceFdqOn2B_AimBHDiiTsZOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hindi&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi1EHuO6u7SAfc7VgRDB4eEFyiPpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeological_site&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgOcZvN0heRkTNp_C7AfZBI0ao9sw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Punjab_%28Pakistan%29&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiZDhsZ9iM8aalFM-zXxrC2eFiqxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhidOeDqL8Q4WAunbnlRTbPwDnY_Sw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ravi_River&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgIau1Ky0qlJwxGGiY2YHk6ESqzkQ
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Munculnya peradaban Harappa lebih awal dibanding kitab Veda, 
saat itu bangsa Arya belum sampai India. Waktunya adalah tahun 
2500 sebelum masehi, bangsa Troya mendirikan kota Harappa dan 
Mohenjondaro serta kota megah lainnya didaerah aliran sungai 
India. Tahun 1500 sebelum masehi, suku Arya baru menjejakkan 
kaki di bumi India Kuno. 
 
Asal mula peradaban India, berasal dari kebudayaan sungai India, 
mewakili dua kota peninggalan kuno yang paling penting dan paling 
awal dalam peradaban sungai India, yang sekarang letaknya di kota 
Mohenjodaro, propinsi Sindu Pakistan dan kota Harappa dipropinsi 
Punjabi. 
 
Menurut penentuan karbon 14, keberadaan kedua kota ini 

seharusnya adalah antara tahun 2000 hingga 3000 sebelum masehi, lagi pula kota Harappa 
mengekskavasi perkakas batu 10 ribu tahun lampau. Luasnya kurang lebih 25 km persegi. 
 
Awal abad ke-20, arkeolog Inggris Marshell mengekskavasi kota kuno Mohenjondaro dan Hara. 
Hasilnya tingkat kesibukan dan keramaian kedua kota tersebut membuat Marshell terkejut. Ini 
adalah bekas ibukota dua negara merdeka pada jaman peradaban sungai India antara tahun 
2350-1750 sebelum masehi, penelitian lebih lanjut menghasilkan perhitungan, dua kota masing-
masing terdapat sekitar 30 hingga 40 ribu penduduk, lebih banyak dibanding penduduk kota 
London yang paling besar pada abad pertengahan. 
 
Peradaban Lembah Indus adalah kebudayaan perkotaan, terutama ditopang oleh surplus produksi 
pertanian dan perdagangan, termasuk perdagangan dengan Sumeria di Mesopotamia selatan. Baik 
Mohenjo-daro dan Harappa umumnya dicirikan memiliki tempat tinggal yang terpisah, rumah bata 
beratap datar, dan dibatasi oleh batas administratif atau pusat-pusat keagamaan. Walaupun 
persamaan tersebut telah memunculkan argumen keberadaan sistem standar tata letak dan 
perencanaan perkotaan, tetapi persamaan yang terbesar adalah pada bentuk layout kota, yaitu 
bentuk semi ortogonal. Namun dari perbandingan tata letak dari Mohenjo-daro dan Harappa 
menunjukkan bahwa mereka sebenarnya, diatur dalam mode yang cukup berbeda.  
Kota dibagi 2 bagian yaitu kota pemerintahan dan kota administratif. Kota administratif adalah 
daerah pemukiman, tempat tinggal yang padat dan jalan raya yang silang menyilang, kedua sisi 
jalan banyak sekali toko serta pembuatan barang-barang tembikar. Kota pemerintahan adalah 
wilayah istana kerajaan. Fondasi bangunan yang luas membuat jarak terhadap penduduk, pagar 
tembok yang tinggi besar disekeliling dan menara gedung mencerminkan kewibawaan Raja. Sistim 
saluran air bawah tanah yang sempurna dengan menggunakan bata membuat kehidupan kota 
manusia sudah berubah menjadi nyata 

 
Puing-puing menunjukkan Harappa merupakan sebuah 
kota yang mempunyai rancangan bangunan disekeliling 
ruang lingkup tertentu, kurang lebih menggunakan 
bahan yang sama, segalanya sangat teratur, bahwa 
pada tahun 3000 sebelum masehi, orang-orang 
membangun kota dengan skala yang sedemikian, 
memperlihatkan tingginya peradaban mereka. Kedua 
kota ini hilang pada tahun 1750 sebelum masehi, kira-
kira dalam waktu 1000 tahun kebelakang, didaerah 
aliran sungai India tidak pernah ada lagi kota yang 
demikian megahnya, namun pada 500 tahun 
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dari tahap akhir pendudukan Harappa: Sebuah baik dan mandi besar platform  

 
Miniatur Votive Foto atau Toy Model dari Harappa, ca. 2500. 2500.  
 

 
Peradaban Lembah Indus, atau budaya Harappa, membentuk awal peradaban perkotaan di sub-
benua India, dan salah satu yang paling awal di dunia. Karakteristik perkotaan yang unik 
memastikan tempat dalam sejarah arsitektur dunia.  
 
Sejarah Harappa 
Tanah Dewa  

 
5000 tahun yang lalu, orang-orang nomaden membuat jalan masuk ke 
arah barat laut India dari Sumeria (Iran), dan menemukan tanah yang 
sangat kaya, dilengkapi sungai besar Indus, Ravi, Beas, Chenab dan 
Sutlej. Dibandingkan dengan gurun Iran, ini adalah tanah yang diberkati 
Tuhan, dengan banyak air, pakan ternak dan suplai bahan bakar. Tanah 
liat untuk membuat batu bata yang banyak di dasar sungai dan begitu 
juga kayu untuk membakar batu bata.  
 
Selama periode seribu tahun, imigran ini tersebar di wilayah setengah juta 
mil persegi.  

 
Arsitektur dan Perencanaan Kota  
 
Penggalian menunjukkan tingkat perencanaan perkotaan yang dicapai orang Roma hanya 
kemudian, setelah celah dari 2500 tahun.  
 
Kota-kota kembar Mohenjo-daro dan Harappa membentuk pusat peradaban. Mereka adalah 
perwakilan dalam arti bahwa prinsip-prinsip perencanaan yang diikuti oleh kebudayaan lain. 
Memiliki luas satu mil persegi, dengan dinding luar pertahanan. Tata letak jalan ortogonal dengan 
orientasi ke arah mata angin. Tata letak jalan menunjukkan pemahaman tentang prinsip-prinsip 
dasar lalu lintas, dengan sudut membulat untuk memungkinkan kereta berputar dengan mudah. 
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Jalan-jalan ini membagi kota menjadi 12 blok. Unit dasar perencanaan kota adalah rumah 
individu.  
 
Rumah Harappa adalah sebuah contoh dari orang pribumi, tanpa 
memanfaatkan teknologi, beradaptasi dengan kondisi lokal dan 
intuitif menghasilkan arsitektur yang sangat cocok untuk iklim. 
Rumah itu direncanakan sebagai serangkaian kamar membuka 
ke halaman tengah. Halaman ini melayani berbagai fungsi 
pencahayaan kamar, bertindak sebagai penyerap panas di 
musim panas dan pemanas di musim dingin, serta menyediakan 
ruang terbuka bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan. Ada 
bukaan menuju jalan utama, sehingga memastikan privasi bagi 
penduduk. Bahkan, satu-satunya bukaan di rumah-rumah agak 
kecil - ini mencegah pemanasan matahari musim panas bagian 
dalam rumah-rumah.  
 
Sistem drainase yang maju juga telah diciptakan. Mengalir mulai dari kamar mandi rumah dan 
bergabung dengan saluran pembuangan utama di jalan, yang ditutupi oleh bata bata corbelled 
lembaran atau lengkungan, tergantung pada lebarnya.  
 

Dalam sebagian besar situs, pusat-blok barat diperuntukkan bagi 
arsitektur yang umum. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah Great Bath dan Lumbung di 
Mohenjo-daro. The Great Bath telah menjadi subyek banyak perdebatan mengenai fungsi 
pastinya. Pandangan yang lazim tampaknya itu digunakan untuk ritual mandi - banyak seperti 
terus dalam tradisi Hindu bahkan hari ini.  
 

Sangat disayangkan bahwa tidak ada struktur peradaban Lembah Indus 
bertahan utuh hari ini. Tidak seperti Mesir dan Mesopotamia, Budaya Harappa tidak meninggalkan 
bangunan yang monumental, seperti piramida atau ziggurats. Hal ini mungkin menjadi alasan 
bahwa di antara sebagian besar buku tentang arsitektur, kontribusi Budaya Harappan tidak 
tercatat. 
 
Penurunan dan Kemunduran  
 
Masyarakat Harappa berpuas diri dengan kehidupan damai. Oleh karena itu, ketika bangsa Arya 
menyerbu dari arah barat laut, hampir tidak ada perlawanan. Kota demi kota jatuh.  
 
3.2.2. MOHENJO-DARO 

 
Mohenjo-daro (Mound of the Dead, Sindhi: ن وئ و م و ج -adalah salah satu kota terbesar (دڙ
permukiman dari Peradaban Lembah Indus dari Asia selatan terletak di provinsi Sindh, Pakistan. 
Dibangun di sekitar 2600 SM, kota ini salah satu awal perkotaan permukiman di dunia, yang ada 
pada waktu yang sama seperti peradaban Mesir kuno, Mesopotamia, dan Kreta.  
 
Mohenjo-daro dibangun sekitar 2600 SM dan ditinggalkan sekitar 1500 SM.  
Mohenjo daro adalah kota terencana dengan sangat baik. Tujuan aslinya adalah untuk melayani 
sebagai tempat perdagangan utama. Daerah setempat digunakan untuk pertanian.  
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Lokasi  
Mohenjo-daro terletak di Sindh Pakistan pada Pleistosen punggung bukit di tengah-tengah dataran 

banjir Sungai Indus. Punggungan sekarang terkubur oleh dataran 
banjir, tetapi terkemuka pada masa Peradaban Lembah Indus. 
Diperbolehkan punggungan kota untuk berdiri di atas dataran 
sekitarnya. Situs menempati posisi sentral antara lembah Sungai 
Indus di sebelah barat dan Ghaggar-Hakra di timur. Indus masih 
mengalir ke timur dari situs, tapi Ghaggar-Hakra sekarang palung 
sungai kering.  
Anthropogenic konstruksi selama bertahun-tahun menimbulkan 
kebutuhan untuk ekspansi. Untuk mengakomodasi hal ini, 
punggungan diperluas melalui platform bata lumpur raksasa. Pada 
akhirnya, tumbuh penyelesaian proporsi tersebut bahwa beberapa 
bangunan mencapai 12 meter di atas tingkat polos modern, dan 
karena itu jauh lebih tinggi daripada ini di atas dataran kuno. [5]  

 
Signifikansi  
Mohenjo-daro di zaman kuno yang paling mungkin salah satu pusat administratif kuno Peradaban 
Lembah Indus. [6] Ini adalah yang paling berkembang dan maju kota di Asia Selatan, dan mungkin 
dunia, selama puncaknya. Perencanaan dan rekayasa menunjukkan pentingnya kota untuk orang-
orang dari lembah Indus. [7]  
Para Peradaban Lembah Indus (sekitar 3.300-1.700 SM, berkembang 2600-1900 SM), disingkat 
IVC, adalah kuno sungai peradaban yang berkembang pada sungai Indus lembah di india kuno 
(sekarang Pakistan dan sekarang utara-barat India). Nama lain dari peradaban ini adalah 
"Harappan Peradaban."  
Budaya Indus berkembang selama berabad-abad dan menimbulkan Peradaban Lembah Indus 
sekitar 3000 SM. Peradaban membentang banyak dari apa yang sekarang Pakistan dan India 
Utara, tapi tiba-tiba masuk ke penurunan sekitar 1900 SM. Peradaban Indus permukiman 
menyebar sampai selatan dengan Laut Arab pantai india di Gujarat, sejauh barat sebagai Iran 
perbatasan, dengan sebuah pos di Baktria. Antara permukiman adalah pusat-pusat perkotaan 
utama Harappa dan Mohenjo-daro, serta Lothal.  
Mohenjo-daro di puing-puing adalah salah satu pusat utama dari masyarakat kuno ini. Pada 
puncaknya, beberapa arkeolog opine bahwa Peradaban Indus mungkin memiliki populasi lebih dari 
lima juta.  
Sampai saat ini, lebih dari seribu kota dan permukiman telah ditemukan, terutama di lembah 
Sungai Indus di Pakistan dan India barat laut.  
 
Arsitektur dan prasarana kota  

 
Mohenjo-daro adalah konstruksi yang luar biasa, mengingat yang kuno. Memiliki rencana tata 
letak berdasarkan grid jalan-jalan, yang diletakkan dalam pola-pola yang sempurna. Pada 
puncaknya kota mungkin memiliki sekitar 35.000 penduduk. Bangunan di kota itu sangat maju, 
dengan struktur yang sama dibangun dari ukuran batu bata dikeringkan dengan sinar matahari 
panggang lumpur dan membakar kayu.  
Bangunan publik kota ini juga menunjukkan tingkat tinggi organisasi sosial. Yang disebut Great 
Lumbung di Mohenjo-daro sebagaimana ditafsirkan oleh Sir Mortimer Wheeler pada tahun 1950 
dirancang dengan gerobak bay untuk menerima memberikan tanaman dari pedesaan, dan ada 
saluran udara untuk mengedarkan biji-bijian yang disimpan di bawah untuk mengeringkannya.  
Dekat dengan lumbung, ada juga sebuah bangunan sipil di alam - mandi umum yang besar 
(kadang-kadang disebut Great Bath), dengan langkah-langkah ke batu bata berlapis colonnaded 
renang di sebuah halaman. Rumit mandi Kawasan itu dibangun dengan sangat baik, dengan 
lapisan alam tar agar tidak bocor, dan di tengah-tengah adalah kolam renang. Berukuran 12m x 
7m, dengan kedalaman 2,4 meter, hal itu mungkin telah digunakan untuk upacara-upacara 
keagamaan atau spiritual.  
Di dalam kota, rumah-rumah individu atau kelompok rumah air diperoleh dari sumur. rumah 
termasuk kamar yang tampaknya telah disisihkan untuk mandi, dan air limbah diarahkan untuk 
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ditutupi lapisan saluran jalan-jalan utama. Rumah hanya membuka halaman batin dan jalur yang 
lebih kecil. Berbagai bangunan hingga dua tingkat.  
Menjadi sebuah kota pertanian, itu juga menampilkan baik besar, dan pusat pasar. Itu juga 
memiliki sebuah bangunan dengan tungku bawah tanah (hypocaust), mungkin untuk mandi air 
panas.  
Mohenjo-daro adalah kota dibentengi dengan baik. Karena tidak memiliki tembok kota yang 
sebenarnya, hal itu telah menara di sebelah barat pemukiman utama, dan benteng pertahanan di 
selatanMengingat kubu pertahanan ini dan struktur besar lainnya lembah Indus kota-kota seperti 
Harappa, menimbulkan pertanyaan apakah Mohenjo-daro adalah pusat administratif. Baik Harappa 
dan Mohenjo-daro berbagi arsitektur relatif sama tata letak, dan umumnya tidak dijaga ketat 
seperti situs lembah Indus lainnya. Hal ini jelas dari tata letak kota yang identik dari semua situs 
Indus, bahwa ada semacam politik atau administratif sentralitas, namun sejauh mana dan fungsi 
pusat administratif tetap tidak jelas.  
Mohenjo-daro adalah berturut-turut dihancurkan dan dibangun kembali setidaknya tujuh kali. 
Setiap kali, kota-kota baru dibangun langsung di atas yang lamaBanjir oleh Indus diperkirakan 
telah menjadi penyebab kehancuran.  
Kota ini dibagi menjadi dua bagian, yang disebut Benteng dan Kota Bawah. Sebagian besar Kota 
Bawah belum terungkap, tetapi Benteng diketahui telah mandi publik, struktur perumahan besar 
yang dirancang untuk 5.000 rumah warga dan dua ruang pertemuan besar.  
 

 
3.3. ARSITEKTUR MESO AMERIKA (INDIAN) 
3.3.1. ARSITEKTUR SUKU MAYA 

Maya dikenal karena banyak hal, seperti,  
matematika, makanan, dan, terutama, arsitektur mereka. 
Beberapa arsitektur Maya berkisar dari pondok-pondok kecil, 
untuk rumah-rumah besar, yang indah, kuil rumit.  
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUKTUR DASAR 
Dasar struktur Maya adalah pondok jerami yang dihuni sebagian besar 
penduduk Maya. Dinding terbuat dari lumpur atau batu dan ditutupi 
dengan tiang-tiang kayu. Tiang ini ada yang lebih tinggi 2,2 meters. 
Di atas tiang ini, struktur itu terletak dengan tinggi 3,5-4,5 meter.  
Adapun pondok batu, mereka tentu saja, terbuat dari batu, batu kapur 
tepatnya. Alasan untuk penggunaan kapur adalah bahwa mereka 
sangat berlimpah dan yang sangat mudah di bentuk. Baik penggunaan 
batu maupun jerami menunjukkan kesamaan dalam hal penggunaan 
atap mirin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STYLE ARSITEKTUR 
Hampir setiap struktur Maya tingginya bervariasi menurut bahan yang digunakan pada bangunan 
di atas. Mereka berkisar dari teras-teras rendah yang berkisar dari 50 cm sampai 2 meter. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypocaust&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhid5IE2EsskEHi_nk010CEUsQJaHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_valley&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjNRx5IOHbG4qARHGCS_15Jp4eRag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Harappa&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjShrDvtPtteBE_3H1IPzsYDYSSEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_river&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhvTaMXLDGSQENJU13E5UJGy71TrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Citadel&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhje3jNpCOKDJVDn9_pH6naNsDGWUQ
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Kadang-kadang, tidak ada teras sehingga mereka istana dan bangunan dihuni, tinggi hingga 45 
meter dalam kasus sebuah kuil. Contoh adalah Candi IV dari Tikal.  

Kuil biasanya hanya terdiri dari 2 ruang yang berurutan, satu di 
belakang yang lain. Ruang dalam merupakan tempat perlindungan, 
sedangkan kamar luar digunakan untuk upacara.  
Istana, jenis konstruksi hampir selalu berupa dua kamar, satu di 
belakang yang lain.  
Jendela tidak ada tetapi, kadang-kadang terdapat bukaan persegi 
empat yang sangat kecil pada bagian atas tengah fasade. 
Suku Maya memotong dan memoles blok-blok batu secara individu. 
Kemudian dinding eksterior ditutup dengan semen kapur. Bahan ini, 

didefinisikan sebagai bahan yang tahan lama untuk menyelesaikan dinding eksterior, terdiri dari 
pasir, semen dan kapur, dan ditempelkan ketika basah.  
 
ATAP BALOK 
Ada dua jenis atap yang umumnya ditemukan di budaya Maya. First, the sticking-out stone, dome 
roof, and second, the concrete covered beam roofs of lime. Pertama, batu yang menjulang tinggi, 
atap kubah, dan kedua, balok atap yang ditutup beton kapur.  
Jenis atap beton dibangun di atas balok menyilang. Mereka mengisi ruang kosong dengan tongkat. 
Setelah kapur atap beton telah mengering, balok dikeluakan dari bawah. Sekarang, metode ini 
masih digunakan oleh Yucatan.  
 
KUIL 

Salah satu yang terbaik dari Suku Maya adalah peninggalan berupa 
KUIL. Suku Maya membangun kuil di piramida besar dengan bentuk 
dasar tangga/step yang mengarah ke kuiluil-kuil dibangun dari batu 
ukir indah dan menghiasi lantai eksterior dengan dekorasi semen 
rumit dan indahAdapun interior, itu dihiasi dengan lukisan mural.  
Tentu saja, kuil-kuil ini dibangun untuk tujuan keagamaan. Sebagai 
contoh, Kuil Matahari dibangun untuk menyembah dewa matahari.  
 
 

 
3.3.2. ARSITEKTUR SUKU AZTEC 

Kebudayaan maya dan aztec banyak memiliki kesamaan. Sebagai contoh, 
jenis rumah yang mereka tinggali, makanan yang mereka makan, dan cara 
mereka membangun bangunan mereka. Namun, sebenarnya ada beberapa 
perbedaan arsitektur. Dalam bagian ini, kami akan menjelaskan bagaimana 
Aztec membangun kuil-kuil suci mereka, rumah-rumah, istana Kaisar, dan 
juga, kuil yang sangat religius.  
 
 
 
 

KUIL PENGORBANAN/PERSEMBAHAN 
Suku Aztec adalah ras yang sangat religius dan sangat percaya dalam praktek mengorbankan 
orang untuk menyenangkan para dewa. Mereka mengorbankan lebih dari 20.000 orang per tahun. 
Kaisar berpikir bahwa kuil khusus harus dibangun untuk ritual mematikan. Satu contoh adalah Kuil 
Agung Tenochtitlan.  
 

Kota-kota imperium Aztec selalu ingin untuk membuat kuil 
pengorbanan mereka lebih baik dibanding kota-kota lain. Mereka 
memutuskan untuk tidak menghancurkan kuil tua, tetapi untuk 
membangun lebih dari itu! Mereka membuat candi lebih besar, lebih 
mewah, dan lebih menyenangkan mata dengan setiap lapisan baru. 
Selain itu, kuil-kuil lebiah banyak lapisan lagi, lebih dekoratif, dan 
pengorbanan daerah yang lebih besar. Kuil-kuil ini mirip sekali 
dengan piramida Mesir yang besar, kecuali mereka tidak memiliki 
puncak lancip. Sebaliknya, mereka memiliki flat top dengan dua 

kompartemen kecil tempat korban ditahan.  Setiap candi baru ini lebih megah daripada yang lain.  
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Tambahan lainnya adalah tokoh-tokoh kecil di 
ujung tangga yang tampak seperti naga. Mereka 
disebut ular kepala batu dan tidak ada alasan 
yang jelas mengapa mereka ditempatkan di 
sana.n ereka bisa telah dibangun untuk dekorasi, 
atau, sebagai ucapan untuk para dewa, atau, 
untuk mengusir roh-roh jahat. Penjelasan lain 
adalah suku Aztec mempunyai kepercayaan 
sangat kuat tentang ular.  
 
 
ISTANA RAJA 
Istana kaisar sangat besar, mewah, dan merupakan kompleks rumah. Istana adalah sebuah 
rumah berlantai dua dengan halaman yang sangat besar. Dindingnya ditutupi dengan lukisan, 

ukiran, dan emas panel.  
Di lantai dasar, kamar-kamar yang sangat besar dan masing-
masing kamar mempunyai tujuan sendiri. Ada kolom di lantai ini 
untuk mendukung lantai dua. Ada juga kolom di tingkat kedua 
untuk mendukung atap. Ada tangga, kemungkinan besar terdiri 
dari marmer, yang dimulai dari  lantai pertama dan tingkat kedua 
terletak langsung di tengah-tengah istana.  
Terdapat 4 kamar utama di rumah kaisar. Yang pertama adalah 
ruang resepsi di mana raja akan datang dan bertemu dengan 
wisatawan, bangsawan, dll. Selanjutnya, ada apartemen pribadi 
kaisar. Ruangan ini lebih besar daripada ruang lainnya. 
Mengingat fakta bahwa raja mendapat banyak hadiah dan upeti. 

Ada juga ruang pertemuan utama. Ini seperti ruang resepsi tapi sekitar tiga kali lebih besar. Ada 
platform dengan tangga tinggi dan kursi untuk raja. Orang-orang dari seluruh bangsanya akan 
datang untuk melaporkan berita dan untuk memberikan barang. Akhirnya, ada penghormatan 
ruang Kaisar. Di ruangan ini semua karunia-Nya disimpan erat-erat dan sering tidak ada cukup 
ruang untuk semua barang.  
 
RUMAH 
Terdapat dua tipe rumah, yaitu rumah petani dan bangsawan. Satu-satunya perbedaan adalah 
ukuran dan dekorasi lebih rumit. Satu rumah untuk satu keluarga. Itu terdiri dari dua bangunan 
yang terpisah. Salah satu merupakan rumah utama dan yang lain adalah ruang mandi uap.  
Dinding utama terdiri dari adobe (tanah dan air), dan mereka mendukung atap jerami. Tidak 
terdapat pemisahan ruang; hanya satu ruangan besar. Itu dibagi menjadi 4 wilayah yang terpisah. 
Yang pertama adalah tempat tidur seluruh keluarga tidur. Mereka memiliki tempat pemujaan kecil 
yang berisi patung kuil para dewa dan biasanya diletakkan di atas meja. Daerah dapur, tentu saja, 
tempat di mana makanan sudah disiapkan. Di dapur ada logam untuk menggiling jagung dan 
COMAL memanggang makanan ke dalam tortilla. Ada juga area makan. Seluruh keluarga akan 
duduk di sana dan mendiskusikan apa yang terjadi hari itu.  
Bangunan kedua adalah wilayah mandi uap. Para dokter mengira bahwa mandi uap sangat 
terapeutik sehingga setiap rumah memiliki satu. Mandi uap menggunakan tempat api dan 
cerobong asap tepat di samping daerah mandi uap. Dinding yang panas akan memanaskan tungku 
dinding kamar mandi. Penduduk asli kemudian menuangkan air di dinding furnace had to be 
constantly burning in order to get the desired effect. Tungku harus selalu menyala untuk 
mendapatkan efek yang diinginkan.  
 
PEMUJAAN TERHADAP DEWA 
da banyak tempat pemujaan yang dibangun di seluruh kerajaan 
Aztec. Masing-masing memiliki tujuan khusus mereka sendiri dan 
berlokasi di tempat khusus. Sebagai contoh, ada yang dibangun 
untuk menyembah ksatria dan dewa matahari. Salah satu kuil 
khusus dibuat untuk menghormati dewa matahari serta Eagle 
dan Jaguar ksatria. empat suci ditempatkan di puncak tebing 
dengan dua bangunan utama.  
Bangunan yang dibangun untuk menyembah kesatria Jaguar dan 
Eagle adalah bangunan yang sangat aneh. Pintu masuk tampak 
seperti mulut makhluk hijau aneh dengan banyak bintik-bintik 
dan perhiasan. Tapi begitu di dalam kuil, terdapat potongan batu 
melingkar. Ada meja bundar yang digunakan sebagai platform untuk persembahan. Masalah 
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dengan ini bagian dari candi adalah bahwa hal itu agak kecil sehingga tidak 
banyak persembahan dapat ditempatkan di dalam gedung.  
Itulah sebabnya mengapa bangunan yang kedua dibangun. Bangunan ini 
lebih megah dan lebih besar daripada tempat suci untuk menghormati 
ksatria dan dewa matahari. Bangunan ini memiliki ruangan persegi besar 
yang kemudian berkembang menjadi sebuah ruangan bundar. Dalam dua 
kamar adalah perapian di tengah yang digunakan untuk membakar 
persembahan. dalam ruangan persegi panjang, ada meja di mana 
persembahan yang lebih dapat ditempatkan. Atap untuk bagian ini kuil itu 
terbuat dari dikemas tanahi.  
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4.1.  ARSITEKTUR YUNANI  

 
Masyarakat Yunani cinta pada keindahan (seni) 
yang tidak mengarah pada hal-hal yang 
berlebihan (penuh penahanan diri dan 
prestasi). Karya seni yang penuh penahanan  
diri tersebut menghasilkan ―keseimbangan‖ 
yang sempurna serta ―keutuhan‖ yang 
seterusnya disebut sebagai ―klasik‖. Karya seni 
diperuntukkan bagi persembahan pada dewa-
dewanya. 
 
 

Paham tentang seni dan arsitektur adalah : 

 Kepolosan 

 Keanggunan 

 Kegunaan 
 
Karakter Arsitektur 
 
Arsitektur Aegea ( 3000 - 1100 BC) 
Arsitektur di pulau Kreta dan Mikena serta pulau lain disekitarnya berbeda dengan karakter 
arsitektur di daratan Yunani. Penduduk kepulauan tersebut berasal dari Asia Kecil yang berimigrasi 
ke pulau Kreta dan sekitarnya serta membawa budaya asalnya. 
 
Bangunan rumah tinggal menggunakan atap datar yang merupakan typical daerah timur, 
sedangkan cahaya dimasukkan melalui celah-celah lubang atap. Ruang menggunakan ―Cella‖, 
yaitu ruang yang keempat sisinya tertutup (massif dengan satu sisi sebagai bukaan (pintu). 
 
―Megaron‖ adalah unit rumah tinggal dengan fasilitas sebagai berikut : 

 Berbentuk cella yang dilengkapi dengan lobby/vestibule. 

 Entrance dan serambi depan yang mengarah kedalam. 

 Thelamus (ruang tidur) yang diletakkan dibagian paling belakang. 
Bahan bangunan : 

 Memakai batu pecah ataupun batu gamping/gibs yang dikeraskan untuk lapisan lantai. 

 Bata yang dikeringkan untuk dinding 

 Atap memakai kayu. 
 
Arsitektur Yunani Daratan (650 – 30 BC) 
Ada dua phase peradaban Yunani Daratan, yaitu : 
1. Phase Hellenic 
2. Phase Hellenistic 
 
Phase Hellenic (650 – 323 BC) 

 Karakter masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kepercayaan dan seni, sehingga kuil 
menjadi bagian yang terpenting. Pada mulanya kuil mengambil bentuk dasar dari Megaron 
selanjutnya dikembangkan. 

 Konstruksi utama memakai system kolom (tiang) dan balok (gelagar). 

 Bentuk-bentuk dari konstruksi kayu ditiru pada bahan yang lain yaitu marmer ―Carpentry 
in marble‖ mulai tahun 600 BC. 

 Dinding memakai bata yang dikeringkan atau dengan terakota. 

 Penyelesaian eksterior lebih dipentingkan karena masyarakat Yunani berkosentrasi pada 
elemen yang cocok dengan iklim serta masyarakat pemakainya (masyarakat Yunani 
senang dengan udara terbuka) terutama Kuil dan Agora. 

 Hubungan dengan dewanya terjadi di udara terbuka dengan angin yang berhembus sepoi 
melalui ―Collonade‖ yaitu barisan tiang yang menopang atap pada serambi memanjang 
serta ―Portico‖ yaitu barisan tiang penopang atap pada serambi depan (memendek), 

4 ARSITEKTUR KLASIK 

http://architecturoby.blogspot.com/2009/03/arsitektur-yunani.html
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sebagai ucapan selamat datang dengan permainan bayangan gelap terang oleh tiang 
(kolom) gaya Doric yang tertimpa sinar matahari. 

 
Phase Hellenistic (323 – 30 BC) 

 Pada tahun 480 BC Persia menghancurkan Yunani, Akropolis kota diatas bukit sebagai 
kompleks bangunan suci juga ikut hancur. Oleh Perikles pemimpin Yunani, Athena 
dibangun kembali. 

 Pada phase ini banyak dibangun public building (bangunan umum) yang berkembang 
sangat pesat, bervariasi dan berkesan megah. 

 Banyak dibangun ―Stoa‖ yaitu teras memanjang bertiang banyak yang menghubungkan 
antara bangunan yang satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tempat untuk 
diskusi yang beratap agar terhindar dari hujan dan terik matahari. Stoa merupakan 
pasangan dari ―Agora‖ yaitu tempat untuk pertemuan umum di luar juga sekaligus sebagai 
pasar bagi masyarakat Yunani (terutama di Athena). 

 
 
Bangunan pada masa Yunani 
 
Propilae di Akropolis Athena 
Merupakan gerbang ke tempat-tempat suci di Akropolis dan sekaligus juga sebagai tempat 
pagelaran seni dan tempat pertemuan umum. Gayanya mengandung campuran antara tiang corak 
Doric dan Ionic yang terbuat dari batu pualam setempat yang diambil dari gunung Pentelikus di 
dekat Athena. Pualam ini berubah warna menurut perubahan cahaya matahari dari warna emas 
dan coklat ke merah jambu kelabu. 
 

 
 
Agora 
Agora merupakan tempat umum yang dipakai untuk tempat berkumpulnya masyarakat kota, 
semacam alun-alun yang berfungsi sebagai pasar 
 

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScA0w0iHBMI/AAAAAAAAAII/5khFDUd8NTw/s1600-h/6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScA0wuuukBI/AAAAAAAAAIA/KDRERm701Wc/s1600-h/7.jpg
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Stoa 
Suatu bangunan memanjang (teras) dengan banyak tiang yang fungsinya untuk tempat 
masyarakat umum berteduh dari hujan ataupun panas, merupakan pasangan agora yang terbuka 
juga untuk menghubungkan antar bangunan. 
 
Akropolis 
Komplek bangunan suci yang terletak di puncak/ tempat tertinggi di Athena, paling atas dipakai 
sebagai kuil/ tempat tinggal dewa-dewi yunani. 
 

 
Theater 
Merupakan bangunan terbuka setengah lingkaran yang menempel pada lereng-lereng gunung 
(karena belum ada teknologi untuk penyelesaian konstruksi yang berdiri sendiri dengan skala 
besar), dengan batu cadas yang dibuat berundak-undak sebagai tempat duduk, dan berakhir pada 
stage yang digunakan sebagai area persembahan yang berbentuk lingkaran. 
 
Fungsi bangunan tersebut adalah untuk persembahan drama tari dan nyanyi bagi dewa Dionisious 
(Dewa Seni). 
 
Agar suaranya dapat didengar oleh seluruh warga yang menjalani upacara persembahan tersebut, 
maka dengan membentuk area seperti gentong (sistem akustiknya), persoalan suara dapat 
diatasi. 

 
 
 
  

http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScA0wrhSheI/AAAAAAAAAHw/vuvh1cJ7g_M/s1600-h/9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScA0wtnEuKI/AAAAAAAAAH4/PlIrbcJwrFg/s1600-h/8.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAyN_BgaZI/AAAAAAAAAHo/JUJodOYiztI/s1600-h/10.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAyNpdZEQI/AAAAAAAAAHg/jL4qu-9ls9k/s1600-h/11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAyNhvigXI/AAAAAAAAAHY/IGhbj7BPfZI/s1600-h/12.jpg
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Order Langgam 

 
Ada beberapa langgam yang dapat dikenali pada arsitektur Yunani (dari masa kebudayaan Aegea 
sampai dengan Hellenistik), yaitu: 
 
Langgam Doric 
Merupakan langgam yang berasal dari daerah Doria, merupakan kepala tiang tanpa hiasan (polos), 
lengkung sederhana dan tanpa alas pada dasar tiangnya, sehingga langsung menempel pada 
lantai. 

 
 
Langgam Ionic 
Merupakan langgam yang berasal dari pesisir yaitu ionia, kepala tiangnya mengambil bentuk 
noctilus (kerang besar). Bentuknya melingkar pada kedua sisinya, sedangkan pada dasar tiang 
memakai alas. 
 

  
 
Langgam Corinthian 

http://2.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAwObdKryI/AAAAAAAAAGg/rrbkprGepus/s1600-h/19.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAyNL9iJ3I/AAAAAAAAAHI/j0TBZpPg9YM/s1600-h/14.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAyNY0B5II/AAAAAAAAAHQ/DVO7qy79IiE/s1600-h/13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAwPgofilI/AAAAAAAAAHA/SYLqnH281gg/s1600-h/15.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAwPm4PfiI/AAAAAAAAAG4/84Qu1naobug/s1600-h/16.jpg
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Merupakan langgam dari daerah pegunungan mengambil alih bentuk-bentuk alam (flora) daun 
Achantus. Pada dasar tiang menggunakan alas, bertumpu pada lantai berundak. 

 

 
 
 
 
4.2.  ARSITEKTUR ROMAWI  

 
 
Seni, Arsitektur dan Teknologi 
Dalam bidang seni dan arsitektur, Roma merupakan peminjam yang secara keseluruhan 
mengoper pilar-pilar Yunani yang bergaya Doria, Ionia dan Korintia, yang selanjutnya digabung 
serta dikembangkan yaitu gaya Komposit dan Tuskana. Dorongan utamanya bukan untuk 
menyaingi kesempurnaan dan keselarasan bangsa Yunani, melainkan untuk mengungguli dengan 
kehebatan teknologinya. Para Arsitek Roma merupakan orang pertama yang memanfaatkan beton 
untuk membangun gedung raksasa/bangunan besar. Dengan menggunakan material yang murah 
dan luwes ini, mereka mengembangkan gagasan pelengkung Etruska untuk menjadi pola Viaduk, 
Akuaduk, pelengkung kemenangan dan kubah-kubah raksasa seperti kubah di Kuil Pantheon. 
 
Konsep arsitektur Romawi mencerminkan segi-segi praktis, yaitu : 

 Kekokohan 

 Keamanan 

http://architecturoby.blogspot.com/2009/03/arsitektur-romawi.html
http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAwPYrvPfI/AAAAAAAAAGw/izvV-E4dzvY/s1600-h/17.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/ScAwO2zPk_I/AAAAAAAAAGo/BFB093WCUCk/s1600-h/18.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/Sc9-3zroj0I/AAAAAAAAAN0/VZXYH1hzfOk/s1600-h/1.jpg
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 Kenyamanan 

 Fungsi 
Vitruvius, arsitek yang hidup pada masa pemerintahan Augustus pada abad 1 AD, menyusun 
buku/risalah tentang pedoman aristektur‖D Architectura‖ yang terus dipakai sampai zaman 
Renaissance. 
 
 
Karakter Arsitektur 
 
Arsitektur Etruska 
Membuat langgam baru selain yang mengoper dari Yunani yaitu langgam/gaya Tuskana, 
sedangkan lainnya gaya Komposit merupakan penggabungan Ionia dan Corinthia. 
 

 
Atrium merupakan ―ruang keluarga resmi‖ didalam tiap rumah tinggal orang Romawi yang 
fungsinya adalah tempat bagi seorang bapak untuk menasehati anak-anak lelakinya. Ruang ini 
mempunyai lubang diatas atap yang sudah menjadi tradisi sejak Romawi Kuno (Etruska), ketika 
tempat tinggalnya hanya terdiri dari satu ruang dengan lubang angin di atas yang diperlukan 
untuk memasukkan cahaya serta udara dan mengeluarkan asap dari tungku. Perkembangan 
selanjutnya atrium menjadi ruang tamu besar, dengan lubang atas tetap dipertahankan, tetapi 
tungku api diganti dengan kolam untuk menampung air hujan. 
 
Dengan proses yang sama, Tablinum yang mula-mula adalah sengkang dibelakang atrium, 
menjadi ruang makan kecil, dan menghadap kebun sayur sederhana yang seterusnya 
dikembangkan menjadi taman tertutup yang indah dan dikelilingi oleh ruang-ruang yang lain, 
misalnya ruang tidur atau thalamus, taman ini disebut Peristyllum yang dibatasi pilar-pilar besar 
dan dilengkapi dengan kolam serta patung yang dipergunakan untuk ruang santai keluarga. 
Bahan bangunan yang digunakan adalah bata yang dikeringkan kemudian dilapisi teracota, 
sedangkan pemakaian atap dari bahan kayu. 
 
 
Arsitektur Romawi 
Bangsa Romawi mengambil kolom dan balok dari Yunani lalu dengan busur lengkung dari 
Etruska. Kombinasi kolom, balok dan busur ini merupakan ciri pedoman bagi arsitektur Romawi 
selanjutnya. Langgam gaya yang dipakai untuk pilar-pilar adalah Doria, Ionia, Korintia, Komposit 
dan Tuskana. 
 
Arsitektur Vitruvius telah menyusun pedoman, juga memberikan proporsi langgam gaya tersebut, 
kecuali Komposit. Proporsi gaya tersebut kemudian dipelajari secara mendalam oleh Palladio, 
Vignolla dkk, pada zaman Renaissance. 
 
Kuil yang pada phase Hellenistik Yunani, terdiri dari 1 lantai yang sangat dominan, pada zaman 
Romawi menjadi bermacam-macam type yang dikembangkan dan berlantai banyak. 
 
Dinding Romawi terdiri dari batu dan beton, yang merupakan karakter kubus. Pembuatan 
lengkung busur, ditunjang oleh rangka kayu/ bekisting sampai beton mengeras. Sedangkan beton 
merupakan bahan bangunan yang bisa diproduksi secara masal, uniform dan sederhana. 
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Bangunan-Bangunan pada Masa Romawi 
 
Forum 
Merupakan pengembangan dari Agora Yunani yang merupakan ruang luar terbuka ditengah kota 
sebagai civic space (Indonesia; alun-alun). Forum tertua di Romawi adalah Forum Romanum, 
tempat ini merupakan Tonggak jarak emas, awal menyebarnya semua jalan-jalan (via) di Romawi 
yang menghubungkan daerah menuju ke seluruh kawasan kekaisaran, yang diukur berdasar mil 
dan tiap 1 mil (1,6 km). Tiap jarak tertentu dibuat pal setinggi 1,83 m. Tiap pal diukur jaraknya 
dari tonggak jarak emas di Forum Romawi ada sekitar 300 jalan utama diseluruh kekaisaran 
Romawi. Jalan raya Roma yang pertama yaitu Via Appia dibangun pada tahun 312 AD. 
 
Lambat laun Forum tersebut berkembang menjadi kompleks pemerintahan, tempat terbuka, kuil 
dan toko, yang pusatnya bebas dari kereta/kendaraan. Forum-forum lain banyak dibangun setelah 
itu dan jumlahnya bila dikota besar lebih dari 1, sedangkan untuk kota kecil cukup 1 saja. 
 

 
 
Forum Romanum 
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Forum Caesar 
 

 
Forum Augustus 
 

 
Forum Square 
 

 
 
Colloseum 
Merupakan bangunan yang dikembangkan dari bentuk Theatre Yunani yang kemudian dengan 
penggunaan teknologi beton dapat dibuat bangunan yang secara konstruktif bertumpu pada 
kolomnya sendiri. Yang terkenal adalah Colloseum Roma, bangunan ini dibangun pada tahun 79 
AD serta berkapasitas sekitar 50.000 orang penonton. Fungsi Colloseum sudah tidak sama dengan 
Theatre. Colloseum dipergunakan untuk arena tontonan adu binatang dengan manusia (gladiator) 
dengan sifat kekerasan yang menonjol, atau adu kekuatan lain yang tidak seimbang. Bangunan ini 
terdiri dari 3 tingkat, dimana tiap tingkat mempunyai langgam gaya kolom yang berbeda-beda. 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/Sc9-4xvGPgI/AAAAAAAAAOU/teiKnnt7wJE/s1600-h/5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdC0Pcnc54I/AAAAAAAAAOs/nFZ-MrcuavQ/s1600-h/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdC0PpL0GGI/AAAAAAAAAO0/4yd44bBz7F0/s1600-h/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdC0PmdCWJI/AAAAAAAAAO8/YZV70mV9T8U/s1600-h/8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdC0P1TmbRI/AAAAAAAAAPE/s-HK2l18Pow/s1600-h/9.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdC0P3V-66I/AAAAAAAAAPM/eA-wvdlqcpQ/s1600-h/10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdDAGs_6dgI/AAAAAAAAAPs/yQMfVmknWeQ/s1600-h/11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SdDAHVxDpRI/AAAAAAAAAP0/4i_huocUGiE/s1600-h/12.jpg


 

                                                                                                                               Sejarah Arsitektur Perumahan – TA 111       42 

 

 

 
 
Basilika 
Merupakan Hall untuk pengadilan dan perdagangan yang berdenah segi empat dengan ukuran 
panjang adalah 2 X lebarnya, serta membentuk nave (ruang utama) di tengah yang dikelilingi oleh 
selasar di kiri kanannya. Sedangkan Tribune biasanya berbentuk ½ lingkaran, ada 2 tribune yang 
letaknya berseberangan, dipisahkan dengan deretan tiang-tiang pendek atau baluster, serta letak 
tribune lebih tinggi dari yang lain. 
Contoh : 
Basilika Trajan dibangun oleh Kaisar Trayanus 
 

 
Basilika Constantin dibangun oleh Kaisar Constantinus 
Basilika Maxentius dibangun oleh Kaisar Maxentius 
 

 
 
Thermae 
Merupakan pemandian umum yang serba lengkap, yang dikembangkan dari Gymnasium Yunani, 
dan merupakan pusat kehidupan social bagi kaum bangsawan (kelas tinggi). Bangunannya dibuat 
sangat mewah untuk rekreasi, santai dan melepas penat dengan pemakaian teknologi tinggi 
menggunakan lantai batu sabak dengan system lantai double. Agar kondisi thermal ruang yang 
diinginkan dapat tercapai. Bangunan ini mempunyai fasilitas : 

 Ruang Frigidarium yaitu kolam air dingin 

 Ruang Tepidarium yaitu kolam air panas 
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 Ruang Calidarium yaitu ruang mandi uap 

 Perpustakaan 

 Gymnasium untuk senam 

 Gedung Olah raga, toko, kantor dan penginapan. 
Pemandian yang terbaik dan terbesar dan lengkap adalah Thermae Caracalla (dibangun oleh 
Kaisar Caracalla) pada abad ke 3 Masehi (AD) yaitu tahun 212-216 masehi, yang meliputi 
bangunan dengan daya tampung 1600 orang pemandi. 
 
Air yang dialirkan dari gunung melalui akuaduk ribuan liter banyaknya sedangkan air untuk 
tepidarium dan calidarium dipanaskan dengan menggunakan tungku yang apinya dari kayu, 
tungku tersebut disambungkan dengan jaringan pipa uap dibawah lantai (diantara lantai rangkap) 
yang dibuat dari batu sabak. 
 

 
 
Sirkus Maximus 
Merupakan sirkus pertama yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Tarquinius Priscus, 
dipergunakan untuk lomba kereta perang. Sirkus Maximus ini mempunyai panjang 600 m dan 
lebar 200 m dengan daya tampung 300.000 penonton. 
 

 
 
Amphitheatre 
Merupakan bangunan double Theatre, dengan bentuk ellips, fungsinya adalah untuk pacuan kuda 
dan balap lari. Bangunan dibuat dengan konstruksi : 

 Pondasi dengan menggunakan bahan lava (puzolana) 

 Dinding dengan menggunakan bahan tufa 

 Pelengkung bagian atas/atap dengan memakai batu pumuse atau batu ringan. 
Contoh Amphitheatre di Arles, Gallia dapat menampung ±26.000 orang penonton. 
 
Aquaduc/Akuaduk 
Bangunan saluran air yang merupakan perpaduan antara keahlian teknologi dan keanggunan 
arsitektur. Air disalurkan ke kota sedemikian banyaknya sehingga seolah-olah sungai itu sendiri 
yang mengalir memasuki kota melalui gorong-gorong. Air mengalir turun dari permukaan yang 
lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah, melalui saluran beton di bagian atas aquaduc 
(Vitruvius menyarankan supaya saluran diturunkan 15 cm setiap 30,5 cm panjang akuaduk). 
Pelengkung akuaduk kadang bertingkat 1, kadang bertingkat 2 bahkan 3 bila melintasi lembah 
yang curam. Terowongan yang digali menembus bukit yang terlalu sempit disusuri, dilengkapi 
dengan bak kontrol untuk memeriksa dan membersihkan. Sifon terbalik digunakan kalau jurang 
terlalu terjal. Teknik tersebut berlandaskan prinsip bahwa air akan mencari permukaannya sendiri. 
Efek sifon ini memaksa air mengalir naik setelah turun dari tempat yang tinggi. 
Aqua Marcia adalah bangunan pertama yang menggunakan pelengkung untuk meninggikan 
saluran airnya, dibangun pada tahun 144 BC. Pelengkung batu yang panjangnya ± 96 km itu 
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memungkinkan saluran tetap agak landai, sedangkan air disalurkan ke kota cukup tinggi sehingga 
tekanan airnya kuat sekali. 
 

  

 
 

In most parts of the Roman Empire wealthy homeowner lived in one story building with few 
windows. Di sebagian besar wilayah Kekaisaran Romawi kaya pemilik rumah tinggal di salah satu 
gedung dengan cerita beberapa jendela. This was to prevent both noise coming from the streets. 
Ini untuk mencegah kedua suara yang datang dari jalanan. Wealthy homeowners' often rented out 
the two front rooms of their home to merchants if they lived on a busy streets. Pemilik rumah 
kaya 'sering disewakan dua kamar depan rumah mereka untuk pedagang jika mereka tinggal di 
jalan-jalan yang sibuk. As you are able to see in the diagram below a wealthy Roman Citizen lived 
in a large home. Seperti yang anda dapat lihat dalam diagram di bawah Citizen Roma yang kaya 
raya tinggal di sebuah rumah besar. These homes were separated into two parts, and linked 
together through the tablinum/study or a small passageway. Rumah ini dipisahkan menjadi dua 

bagian, dan terkait bersama-
sama melalui tablinum / studi 
atau lorong kecil.  
The above diagram is 
designed after the home of 
Caecilius, a rich banker, who 
was buried along with his 
home in the eruption of Mt. 
Diagram di atas dirancang 
setelah rumah Caecilius, 
seorang bankir kaya, yang 
dikubur bersama rumahnya di 
letusan Gunung. Vesuvius. 
The main entrance to the 
house was facing the street, 
and consisting of a double-
door. Vesuvius. Pintu masuk 
utama rumah menghadap ke 
jalan, dan terdiri dari pintu 
ganda. On passing through the 
door you would walk through a 
short passageway and enter 
into the atrium. Pada melewati 
pintu Anda akan berjalan 
melalui lorong pendek dan 
masuk ke dalam atrium. The 

atrium is the most important part in the house. Atrium adalah bagian terpenting di dalam rumah. 
This is where guests were greeted and usually consisted of a small mosaic on the floor around the 
impluvium. Ini adalah dimana tamu disambut dan biasanya terdiri dari mosaik kecil di lantai di 
sekitar impluvium. The atrium was also high ceilinged and often consisted of sparse furnishings to 
give the effect of a lot of space. Atrium juga langit tinggi dan sering terdiri dari jarang perabotan 
untuk memberikan efek banyak ruang. In modern architecture, an atrium is often used as a 
greeting center with a fountain in the middle just the same as it was during the Roman Empire. 
Dalam arsitektur modern, sebuah atrium sering digunakan sebagai pusat menyapa dengan air 
mancur di tengah sama seperti itu selama Kekaisaran Romawi. This is one of the many influences 
Roman Architecture had on Modern Architecture. Ini adalah salah satu dari banyak pengaruh 
Arsitektur Romawi memiliki Arsitektur Modern. In the center of the ceiling was a square opening 
which was called the compluvium. Di tengah-tengah langit-langit adalah pembukaan persegi yang 
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disebut compluvium. The roof was slanted slightly towards the opening so that rain water could 
come in. Directly below the compluvium was the the impluvium. Atapnya miring sedikit ke arah 
membuka sehingga air hujan bisa masuk langsung di bawah compluvium adalah yang impluvium. 
The impluvium, often lined with marble, was a shallow rectangular pool to gather rainwater. The 
impluvium, sering dilapisi dengan marmer, adalah kolam dangkal persegi untuk mengumpulkan air 
hujan. Surrounding the atrium were arranged the the master's families main rooms, the 
cubiculums or bedrooms, the tablinum or study, and the triclinium or dining-room lined the atrium. 
Mengelilingi atrium yang mengatur keluarga master kamar utama, yang cubiculums atau kamar 
tidur, yang tablinum atau belajar, dan triclinium atau ruang makan berjajar di atrium. Only two 
objects were present in the atrium of Caecilius; a small bronze box that stored precious family 
items and a small shrine to their household gods. Hanya dua objek yang hadir di atrium dari 
Caecilius; perunggu kecil kotak yang disimpan keluarga berharga item dan sebuah kuil kecil untuk 
dewa rumah tangga mereka. This shrine was called a lararium. Kuil ini disebut lararium. These 
shrines were used to pray to gods in the privacy of a citizens own home. Kuil ini digunakan untuk 
berdoa kepada dewa-dewa dalam privasi rumah seorang warga negara sendiri. In the master 
bedroom was a small wooden bed and couch which usually consisted of some slight padding. Di 
kamar tidur utama adalah kayu kecil tempat tidur dan sofa yang biasanya terdiri dari beberapa 
sedikit padding. In each of the other bedrooms were usually just a bed. Pada masing-masing 
kamar tidur lain biasanya hanya sebuah tempat tidur. The triclinium had three couches 
surrounding a table. Triclinium mempunyai tiga sofa mengelilingi sebuah meja. The triclinium often 
was similar in size to the master bedroom. Sering triclinium mirip ukuran kamar tidur utama. The 
study/tablinum was used as a throughway to the second part of the house. Studi / tablinum 
digunakan sebagai tembus ke bagian kedua dari rumah. If the master of the house was a banker 
or merchant the tablinum often was larger because of the more need for materials. Jika tuan 
rumah adalah seorang bankir atau pedagang yang sering tablinum lebih besar karena lebih 
kebutuhan bahan.  
The back part of the house was centered around the peristylium much like the front was centered 
around the atrium. Bagian belakang rumah itu berpusat di sekitar mirip peristylium depan 
berpusat di sekitar atrium. The peristylium was a small garden often surrounded by columns. Yang 
peristylium taman kecil sering dikelilingi oleh kolom. Surrounding the peristylium were the 
bathrooms, kitchen and summer triclinium. Sekitar peristylium adalah kamar mandi, dapur dan 
musim panas triclinium. The kitchen was usually a very small room with a small counter of sorts 
and a wood-burning stove. Dapur biasanya ruangan yang sangat kecil dengan semacam meja kecil 
dan tungku kayu. The wealthy had a slave who worked as a cook and spent nearly all their time in 
the kitchen. During a hot summer day the family ate there meals in the summer triclinium because 
it was warm. Kaya punya budak yang bekerja sebagai juru masak dan menghabiskan hampir 
seluruh waktu mereka di dapur. Selama hari musim panas yang panas keluarga makan di sana 
makan di triclinium karena musim panas yang hangat. In ancient Rome there was no electricity 
and this is the reason for many of the features the buildings. Di Roma kuno tidak ada listrik dan ini 
merupakan alasan untuk banyak fitur bangunan. Most of the light came from the cumpluvium and 
the no roof peristylium. Sebagian besar cahaya datang dari cumpluvium dan tanpa atap 
peristylium.  
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5.1. ARSITEKTUR GEREJA KRISTEN AWAL 
Seni dan Arsitektur 
Dengan semakin dekatnya unsur negara dan gereja, maka gedung pengadilan pemerintah Roma 
yaitu gedung Basilika digunakan tidak hanya memperkarakan pengadilan sipil saja tetapi juga 
pengadilan agama, akhirnya kekuasaan politik para kaisar pudar dan gereja berkembang. 
Selanjutnya Gedung Basilika mejadi dasar perkembangan bentuk gereja di Roma. Seni yang lain 
juga dikembangkan dengan gereja sebagai pusat perkembangan seni dan budaya serta 
keagamaan di tiap-tiap kota di Eropa. Kota-kota di Eropa berlomba membangun kompleks gereja 
atau Katedral. 
 
Karakter Arsitektur 
Bentuk dasar Arsitektur gereja Kristen Lama mengacu dari bentuk arsitektur Romawi, dimana 
arsitektur Kristen Lama mengalami evaluasi dalam beberapa tahap. Pengaruh lain secara umum 
adalah pemakaian altar, yang digunakan sebagai tempat untuk persembahan pada para dewa 
Romawi, pada masa Kristen lama juga dipakai untuk persembahan suci. 
 
Pemakaian model catacombe, yaitu makam umat Kristen yang terletak pada ceruk-ceruk bukit, 
merupakan lorong-lorong panjang dan gelap (tempat ini digunakan untuk tempat peribadahan). 
Pada waktu agama Kristen masih dilarang model ini digunakan bila membangun katedral, maka 
nama katedral tersebut memakai nama orang yang disucikan dan dimakamkan di situ, sedangkan 
diatas makam tersebut dibangun altar. 
 
Denah : 
Bentuk denah Basilika yang dikembangkan dengan menghilangkan salah satu tribun yang 
berbentuk setengah lingkaran, sehingga tribun yang tinggal dijadikan sebagai suatu pengakhiran 
yaitu Apse (apsis). Jalan masuk dari tengah/sisi memanjang dipindah ke Barat, sehingga umat 
yang datang langsung menghadap altar. Sedangkan Nave atau ruang induk (ruang peribadahan) 
dipisahkan oleh sederetan tiang-tiang yang menopang entablature (balok dengan hiasan 
berbentuk segitiga diatasnya), atau kalau bentangan lebar, maka deretan kolom memakai bentuk 
setengah lingkaran diatasnya. 
 
Kemegahan dicapai melalui kesan perspektif memanjang ke arah Sanctuan (tempat altar) dan 
diakhiri oleh Apse di mana tempat Imam berada. Hal yang demikian ini dikomposisikan dengan 
perbandingan tinggi/rendahnya langit-langit sehingga proporsinya kelihatan lebih panjang dari 
yang sebenarnya. 
 
Gereja basilica diberi kiblat sehingga pusat perhatian yaitu ½ lingkaran di dalam Apse (apsis) 
berada di sisi timur ke arah Yerusalem. Pada perkembangan gereja selanjutnya yaitu perluasan 
dikedua sisi (navis), sehingga denahnya berbentuk salib yang selanjutnya mengawali bentuk poko 
yang bertahan sampai sekarang. 
 
Meskipun dari luar tampak sederhana namun gereja-gereja yang dibangun masa Kaisar 
Constantinus (sebelum memindahkan ibukota) memperindah keindahan interiornya. Agama 
Kristen Lama mengikuti adat Ibrani, yang melarang pemujaan patung maka gerejanya tidak 
dihiasi patung sebesar manusia yang sebelumnya banyak menghiasi basilica-basilika romawi. 

 
 
 

5 ARSITEKTUR MEDIEVAL 
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Atap : 
Atap ditutup dengan konstruksi kayu yang sederhana, dimana hal ini merupakan tipikal dari 
arsitektur Kristen Lama. Bentuk keseluruhan secara skyline adalah horizontal dan sederhana. 
 
 
Dinding : 
Pemakaian metode konstruksi dari Romawi, yaitu beton/batu yang diplester dan diberi hiasan 
ornamen Mosaic yaitu pecahan batuan berwarna-warni memberikan efek estetis dan plastis, 
sehingga berkesan cerah, merah dan biasanya hiasan tersut menceritakan tentang Nabi Isa As. 
 

 
 
Bangunan-Bangunan pada Masa Kristen Lama 
 

 
 St. Peter, Roma 

 St. Clemente, Roma 

 St. Paolo Fuori Le Mura 

 St. Lorenzo Fuori Le Mura 

 St. Agnese Fuori Le Mura 
 
 
5.2. ARSITEKTUR ROMANESQUE 

Romanesque (sekitar abad VI) 
Beberapa tipologi dari bangunan-bangunan di Jaman Arsitektur Romanesque adalah 
sebagai berikut: 
¨ Denah berbentuk Salib Kristen 
¨ Pada umumnya memiliki pola melingkar yang mengambil dari pola kuil Pantheon di 

Jaman Romawi 
¨ Pilar-pilar/kolom-kolom diletakkan di dalam ruangan dan tidak menempel pada dinding 
Pada arsitektur Romanesque bentuk salib selalu didominasi dengan bentuk lengkung 
(tumpul). Hal ini terlihat pada denah. Pada jaman ini sudah melepaskan diri dari arsitektur 
Romawi dan mendasarkan pada arsitektur vernakuler Eropa yang masih sederhana. Atap-
atapnya tidak lagi berupa kubah, melainkan sudah mulai meruncing (pitched roof). Juga 
mulai dikembangkan struktur busur penopang atap (tunnel vaults). 

 
5.3. ARSITEKTUR BYZANTIUM 

Byzanthium (sekitar awal abad III) 
Bangunan pada era ini masih menggunakan tipikal bentuk dari jaman Romawi, yaitu 
bentuk kubah dan busurnya. Tetapi perbedaannya, pada jaman Romawi kuilnya 
merupakan kuil Politheis, sedangkan untuk jaman Byzanthium bangunannya digunakan 
untuk gereja (sudah bersifat Monotheis). Denah bangunan mengikuti bentuk salib 
Romawi. 
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Contoh dari Arsitektur Byzanthium ini adalah Hagia Sophia. Pada jaman ini mulai dikembangkan 
busur yang ditopang oleh kolom langsung (jadi tidak ditopang oleh dinding) 
 
Pada mulanya, daerah Eropa Timur yang disebut Byzantium adalah koloni bangsa Yunani sejak 
tahun 660 sebelum masehi, yang kemudaian menjadi bagian wilayah kekaisaran Romawi. 
Konstantin agung mengundang banyak seniman ke Byzantium untuk membangun kota yang 
terletak di persimpangan antara selat Bosphorus dan laut Mamora. Kota ini kemudian dinamakan 
atas namanya, yaitu Konstantinopel, dan pada tahun 330 diresmikan sebagai ibukota Romawi 
Timur. 
Setelah wafatnya Kaisar Theodosius I pada tahun 395, kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua 
wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Kekaisaran Romawi barat mengalami kemunduran, 
sebaliknya Kekaisaran Romawi Tiomur dengan ibukota Konstantinopel terus berkembang, dan 
pada jaman pertengahan menjadi benteng kaum Kristiani terhadap serbuan bangsa Barbarian 
Slavia dari barat, dan serangan kaum muslim dari Timur. Kaisar Honorius (395-423), kaisar 
pertama kerajaan Romawi barat memindahkan kediamannya dari Roma ke Ravenna, pantai timur 
Italia pada tahun 404. Akibatnya terjadi pembangunan besar-besaran disana, yang mana dari 
posisinya mendapat pengaruh Byzantium. 
Selama masa pemerintahan Justinian (527-565) Sisilia dan Italia menjadi milik kekaisaran Timur. 
Hal ini menyebabkan terjadinya kebangkitan dalam hal membangun di Italia; dimana pengaruh 
Byzantium menjadi lebih dominan, dan sebelum tahun 584 sampai tahun 752 Ravenna menjadi 
representatif dari kekaisaran Byzantium. Sepuluh tahun terakhir dari kekuasaan Byzantium, batas 
antara Konstantinopel dengan daerah Yunani selatan sudah hampir tidak ada lagi dan seni 
Konstantinopel kemudian menjadi tolok ukur seni Byzantium. Sejarah kerajaan Byzantium dari 
abad V sampai abad XI mengalami pasang surut perkembangannya, pertama-tama kehilangan 
provinsi-provinsi dibarat pada abad kelima, yang pada akhirnya  sebagian besar termasuk Sisilia 
dan Italia disatukan kembali pada masa pemerintahan Justinian pada abad ke VI. Pada abad 
berikutnya kekuatannya berkurang banyak karena konflik dengan bangsa Persia, yang pada abad 
ke delapan kekaisaran Byzantium pulih kembali sampai abad kesembilan dimana kekuatannya 
mampu menghadapi bangsa muslim. Tapi pada abad kesebelas, kemerosotannya dengan cepat 
terjadi, karena selain menghadapi musuh dari barat dan timur, kekaisaran juga diserang oleh 
bangsa Normandia dan Venesia, sampai ―pendudukan Latin‖ di Konstantinopel tercapai pada tahun 
1204 dan berlangsung sampai tahun 1261. Kekaisaran tua ini terus bergolak selama hampir 200 
tahun kemudian, hingga akhirnya runtuh karena konflik internal peperangan terus-menerus 
melawan bangsa Persia dan Turki, dan akhirnya ditaklukkan oleh Ottoman dari Turki pada tahun 
1453. Namun pengaruh dan semangat Byzantium masih terasa bahkan jauh setelah kekaisaran 
tersebut runtuh, terutama di Russia dan negara-negara Balkan. Konstantinopel terus menjadi 
pusat Patriarki dari Gereja Orthodoks sampai saat ini. 
 
KARAKTER ARSITEKTUR BYZANTIUM 
Gaya arsitektur Byzantium yang bermula pada abad VI ini tumbuh dari berbagai dasar dan akar 
kebudayaan. 
1. gaya klasik seni Romawi Hedonis yang tidak berbau keagamaan 
2. budaya pembuatan makam bawah tanah gaya gereja Kristen-Romawi dari abad II – III 
3. banyaknya pembangunan gereja Kristen kuno di Yunani 
 
Karakter arsitektur Byzantium yang berawal dari abad kelima hingga saat ini, dicirikan oleh 
perkembangan gaya baru dari kubah untuk menutup bidang poligon atau persegi untuk gereja, 
makam, dan tempat pembabtisan. 
Penggunaan sistem kubah untuk konstruksi atap bertolak belakang dengan gaya Kristiani kuno 
berupa penopang-penopang kayu dan juga gayalengkung batu Romawi. Cita-cita arsitektur 
Byzantium adalah mengkonstruksi atap gereja dengan atap kubah, karena kubah dianggap simbol 
dari kekuasaan yang Maha Esa. 
Membangun kubah diatas denah bujur sangkar menimbulkan kesulitan. Pada arsitektur Romawi 
juga ditemui kubah, tetapi semua dengan denah lingkaran. Contoh yang ditiru bangsa Byzantium 
adalah kubah dari bangsa Sassanid dari Timur, yang membangun kubah-kubah diatas denah 
bujursangkar, walau ukurannya sangat kecil. Bangsa Byzantium kemudian mengembangkan 
konstruksi kubah demikian yang dapat mencakup ruang-ruang yang sangat luas, seperti pada 
gereja Aya Sophia. 
Kubah tersebut, yang menjadi tradisional bangsa Timur, menjadi motif umum asitektur 
Byzantium, yang merupakan gabungan dari konstruksi kubah dengan gaya kolumnar klasik. 
Kubah dengan bermacam-macam variasi dipakai untuk menutupi denah persegi dengan teknik 
‗Pendetives‘. Untuk mengerti bentuk pendetive, dapat dengan meletakkan setengah buah jeruk 
pada piring dengan bagian terpotong (yang datar) menghadap piring. 
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Kemudian jeruk tersebut dipotong pada tiap sisinya secara vertikal dengan ukuran yang sama. 
Yang tersisa dari jeruk tersebut kemudian adalah hemisphere yang disebut kubah pendetive. 

 
Tiap potongan vertikal itu berbentuk setengah lingkaran, kadangkala setengah lingkaran tersebut 
dibangun sebagai lengkung – lengkung struktur yang menyokong permukaan parabola bagian atas 
dari kubah. Bila bagian atas jeruk tadi dipotong secara haorisontal, maka lingkaran yang terjadi, 
masih berbentuk pendetive, dapat digunakan sebagai dasar membuat kubah baru, atau bentuk 
silinder dapat diletakkan diatas dasaran tersebut untuk menyokong kubah lain yang lebih tinggi. 
Kubah dan lengkung Byzantium diperkirakan dibuat tanpa menggunakan penyokong sementara / 
perancahan atau ‗centering‘ dengan penggunaan batu bata datar yang besar, hal ini merupakan 
sistem yang cukup nyata yang kemungkinan didapat dari metode Timur. Jendela – jendela disusun 
pada bagian bawah kubah, yang pada periode berikutnya dinaikkan letaknya pada ‗drum‘ yang 
tinggi, sebuah penampilan yang kemudian dikembangkan pada arsitektur Renaissance barat 
dengan penambahan peristyle luar. 
Sekelompok kubah kecil atau semi kubah mengelilingi kubah pusat yang besar sangat efektif dan 
menjadi penampilan karakteristik gereja Byzantium adalah perwujudan dari lengkung dan kubah 
yang menggantikan rangka atap kayu. Sistem konstruksi perletakan batu bata, yang 
diperkenalkan oleh bangsa Romawi berkembang menjadi semacam pembuatan dinding bata 
secara umum, dan hal ini diadopsi untuk membentuk arsitektur Byzantium. Rangka dinding batu 
bata terlebih dahulu diselesaikan dan dibiarkan mapan sebelum lapisan permukaan interior dan 
lantai marmer dipasang, bagian komponen bangunan yang berdiri sendiri ini menjadi karakterisik 
dari konstruksi Byzantium. 
Dinding bata bagian luarnya bebas didekorasi dengan bemacam-macam pola dan ikatan, 
sementara bagian interiornya biasanya dilapisi atau ditutupi dengan marmer, mosaic, dan lukisan-
lukisan dinding. 
Penggunaan batu bata yang sama dengan bata Romawi, sekitar satu setengah inchi tebalnya, dan 
diletakkan pada lapisan tebal mortar. Mortar sebagai perekat antara batu bata berupa campuran 
antara kapur dan pasir, dengan pecahan tanah liat, keramik atau bata, yang hasilnya sama 
kerasnya dengan bangunan terbaik di Roma. 
Karakter dekoratif permukaan luar sangat tergantung pada penyusunan batu bata, yang tidak 
selalu dipasang secara horisontal, tapi juga terkadang dipasang miring, terkadang juga dalam 
bentuk berliku-liku, berkelok-kelok, berbentuk chevron atau pola tulang ikan Herring dan banyak 
macam desain sejenisnya lainnya, memberikan variasi pada fasade. Cara lain yang juga dicoba 
untuk menghias dinding bata yang kasaradalah dengan penempelan batu dan lengkung – 
lengkung dekoratif. Dinding – dinding luar dilapisi marmer, lengkung – lengkung dan kubah dihias 
dengan kaca mosaik berwarna dengan latar belakang keemasan. Gereja Constantinople, Nicaea, 
dan Salonica adalah contoh sempurna dari penggunaan dekorasi semacam ini. 
Tetapi kecintaan pada dekorasi permukaan tidak berhenti dengan ukurin besar dan bentukan pita, 
untuk Byzantine, seperti Roma, kecintaan pada warna hampir sama besar dengan bentuk, jadi 
sesuai dengan itu, metode Roma lama tentang selubung interior bangunan dengan papan dari 
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warna mamer telah membawa menuju puncak kompleksitas dan kekayaan; dan mosaik kaca, 
yang telah juga digunakan oleh Roma, menjadi, perkembangan bentuk tingkat tinggi, metode 
hebat dari dekorasi interior pada bagian atas tembok dan samping bawah semua kubah. 
Karakter arsitektur Byzantium menunjukkan pengembangan dari tiga periode utama : (1) 330-
850, termasuk masa pemerintahan Justinian; (2) 850- 1200, termasuk dalam dinasti Macedonia 
dan Comnenia; (3) 1200 sampai saat ini. Karakter arsitektur tersebut juga terpengaruh oleh 
budaya lokal, seperti contoh yang terlihat di Turki, Italia, Yunani, Macedonia, Armenia, Syria, 
Rusia, Serbia, dan Perancis. Gereja Yunani di jalan Moscow, London, dirancang oleh Oldrid Scott, 
dan katedral Katolik Roma, Westminster yang dirancang oleh John F. Bentley, adalah 
contohmmodern dari Pengaruh Byzantium di Inggris. 
 
THE DOME OF THE ROCK 

 
Rock atau Qubbat asy Skhra dibangun pada tahun 687-705, bertempat di Haram asy Sharif, 
Jerusalem, Palestina. Kubah batu ini dirancang oleh Abd Al Malik melalui arsitek-arsitek beraliran 
Byzantine di bawah pengawasan lapangan dari ahli-ahli bangunan Syiria= dan ahli-ahli dekorasi 
mozaik dari Konstantinopel, Turki. Dibangun pada masa pemerintahan Abd Al-Malik, penguasa ke-
V dari Bani Umayyah (sumber : Arsitektur Masjid). Masjid ini menggunakan style atau langgam 
arsitektur Byzantine.  

 
 
SEJARAH 
Dome of the Rock atau Qubbat as Sakra atau Kubah Batu Karang adalah salah satu masterpiece 
arsitektur Islam. Bangunan ini merupakan salah satu monumen Islam terbesar dan tertua serta 
merupakan tempat suci ke III dari Islam, setelah Mekah dan Medinah. Kubah Batu di Yerusalem 
adalah sebuah bangunan unik.  
Bangunan ini merupakan monumen arsitektural Islam yang paling awal yang tetap bertahan dalam 
bentuk aslinya. Kubah batu di bangun pada 71 H/691 M oleh khalifah Dinasti Umayyah, Abdul 
Malik. 
Tempat itu dipercayai oleh kaum Muslim sebagai titik berangkatnya Nabi Muhammad SAW dalam 
peristiwa mi’raj (mikral), perjalanan malam ke langit. Tepatnya bangunan itu didirikan di atas 
(gunung) batu atau karang (sakhrah); dan namanya, Kubah Batu, disesuaikan dengan tempat itu. 
Tempat itu juga disebut Gunung Moria, yang dipercayai kaum Yahudi, Kristen, dan sebagian 
muslim sebagai tempat Ibrahim AS mempersiapkan dirinya untuk mengorbankan anaknya Ishak 
AS. 
Nama lain tempat yang sama adalah Gunung Kuil (temple Mount), yang diakui tempat kuil 
Sulaiman AS. 
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Di sana pernah berdiri kuil Yahudi hingga keruntuhannya tahun 70 M. Dalam komplek al Haram 
asy Syarif, selain Kubah Batu, terdapat dua bangunan yang lebih kecil di sebelah timur Kubah 
Batu, yaitu Kubah Silsilah (Qubbah as Silsilah) dan Masjidilaksa (al Masjid al Aqsa). Kubah silsilah 
adalah kubah yang lebih kecil di timurKubah Batu. Sebagaimana Kubah Batu, 
Kubah Silsilah adalah bangunan octagonal yang ditutupi kubah.  
 
 

 
Namun, tidak seperti Kubah Batu, sisi-sisi bangunan itu terbuka. Tujuan Kubah Silsilah tidak 
diketahui dengan pasti, meskipun bangunan itu mungkin mempunyai fungsi ritual. 
Salah satu dugaan adalah bahwa Kubah Batu Silsilah didirikan sebagai bangunan pendamping 
untuk menambah kemegahan Kubah Batu dan Masjidilaksa yang terletak dalam satu komplek. 
Masjidilaksa sendiri dibangun pada tahun 710 oleh al-Walid, penguasa VI dari Dinasti Umayah 
pengganti Abdul Malik (memerintah 705-715) 

  
 
FUNGSI 
Dome of The Rock yang dibangun pada masa kekuasaan Bani Umayyah hingga saat ini memiliki 
fungsi yang tidak berubah yaitu sebagai monument arsitektural Islam yang merupakan symbol 
kekuasaan dinasti Umayyah pada waktu itu. Motif lain yang mendorong pembangunan tempat suci 
itu, yang menjelaskan ukuran, derajat, dan kekayaan dekorasinya, adalah untuk menandingi 
monumenmonumen Kristen di Suriah, dan Palestina, terutama Holy Sepulcher atau Gereja Jirat 
Suci yang mendomminasi pemandangan kota Jerusalem. Dapat dikatakan bahwa bangunan baru 
yang sangat bagus itu, secara umum menyampaikan sebuah pesan religiopolitis kepada para 
penganut tiga agama semitik : Yahudi, Kristen, Islam. 
 
SISTEM KONSTRUKSI 
Denah berpusat pada batu karang puncak bukit, tempat suci dan bersejarah dari dua nabi, Nabi 
Ibrahim a.s. Dan Nabi Muhammad saw.. Pada batu karang ini terdapat jejak kaki nabi. 
Di atas batu karang inilah terdapat kubah yang menjadikan namanya Kubah Batu Karang atau 
Dome of the Rock atau Qubbat as Sakhra. Lingkaran paling tengah berbentuk rectangular dengan 
kolomkolom, sedangkan yang lainnya poligon octagonal. Lingkaran ini disebut partico. Partico 
paling tengah dibentuk oleh empat pilaster dan sembilan kolom marmer silindris bercorak 
corinthians. 
Kolom berbentuk sama sebanyak enam belas dengan pilaster di setiap sudutnya, di keliling luar 
berdenah segi delapan, menyangga atap keliling 
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Perancangan Dome of the Rock sangat mendasarkan pada perhitungan geometris, terutama dalam 
menentukan bentuk dan titik-titik pada denah. Kolom berbentuk sama sebanyak enam belas 
bersama pilaster di setiap sudutnya, di keliling luar berdenah segi delapan, menyangga atap 
keliling.  

 
Dome of The Rock merupakan salah satu bangunan yang menggunakan style byzatium. Arsitektur 
Byzantium itu sendiri berkembang di Eropa Timur sejak tahun 660 SM. Pada saat itu arsitektur 
Byzantium banyak diterapkan dalam mendesain gereja bagi umat Kristiani. Berikut ini merupakan 
analisa penerapan arsitektur Byzantium pada Dome of The Rock. 
• Dome of The Rock memiliki bentuk octagonal yang bagian atasnya berupa kubah 
Ciri khas dari arsitektur Byzantium adalah dengan adanya bentuk persegi yang bagian atasnya 
berupa kubah. Hal tersebut diterapkan dalam desain Dome of The Rock (Kubah Batu Yerusalem) 
• Bangunan ini merupakan bangunan monumental bagi umat Islam yang desainnya yang 
corak arsitekturnya tidak terlalu khas bangunan ibadah muslim. 
Dome of the Rock atau Qubbah asy Sakhra atau Kubah Batu adalah sebuah mesjid yang corak 
arsitekturnya tidak terlalu khas bangunan ibadah muslim. Ia lebih mirip makam martir (martirium) 
Kristen. Hal ini dapat dilihat pada berbagai aspek arsitekturalnya. Bentuk dan fungsinya yang lebih 
berciri sebagai sebuah monumen. Bentuk denahnya yang segi delapan (octagonal) berbeda 
dengan prinsip Masjid, hal ini menyebabkan arah kiblat menjadi kabur. 
• Bentuk denah Dome of The Rock adalah octagonal (segi delapan) 
Bangunan octagonal ini dengan nyata dimaksudkan sebagai simbol kekuasaan.. Dalam hal ini, 
sebuah bundaran dilingkungi oleh sebuah octagon dalam octagon lain. Ini merupakan pola 
geometris sederhana yang dapat dibuat dari penempatan sebuah bujur sangkar pada bujur 
sangkar lain denganm memutarnya 45 derajat. Hal seperti ini biasa ditemukan pada karya 
arsitektur byzantium. 
• Analisa denah dan struktur 
Denah dan struktur pada Dome Of The Rock dirancang dengan sangat simetris dalam pola 
geometris. Hal ini merupakan ciri dari bentukbangunan di Eropa, yang juga merupakan unsur 
terdapat pada arsitektur Byzantium. Inti bangunan yang luas dan merupakan puncak hirarki 
dibiarkan kosong, tanpa kolom atau penyangga bangunan diatasnya, dan ruang tersebut dikelilingi 
oleh barisan kolom yang disusun secara simetris. Mirip dengan kuil-kuil di Yunani atau Pantheon di 
Roma 
• Desain interior Dome of The Rock yang menggambarkan ciri arsitektur Byzantium 
Desain interior Dome of The Rock banyak mengadopsi dari style Byzantium, antara lain : 
1. Di dalam dekorasi bangunan monumental itu banyak terdapat mozaik-mozaik yang 
menunjukkan perpaduan motif-motif Sasanid dan Bizantium yang merupakan karakteristik seni 
Islam awal. 
2. Bahan material yang digunakan pada ornament Dome of The Rock banyak menggunakan 
marmer, mozaik, keramik bahkan tidak sedikit yang dilapis emas. Ruang dalam banyak 
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mempunyai cirri khas gaya Byzantium yaitu dihias secara mewah dengan beraneka ragam warna 
dan bahan material pada ornamennya. 
3. Jendela dibuat di sekeliling batas lingkaran utama pada kubahnya sama seperti pada Gereja 
Hagia Sophia yang merupakan salah satu karya arsitektur terbesar pada zaman Byzantium. 
4. Aplikasi bentuk lengkung setengah lingkaran pada sekeliling dinding dibuat untuk memberi 
kesan lunak pada bahan batu bata yang mempunyai kesan kaku dan keras. Aplikasi bentuk bentuk 
lengkung ini pada awalnya merupakan salah satu ciri khas bangunan gereja pada zaman 
Byzantium. 
 
5.4. ARSITEKTUR GOTHIC 

Gothic (sekitar 1130 M) 

Arsitektur Gothik adalah gaya arsitektur yang digunakan selama abad pertengahan tengah dan 
akhir. Gaya ini berevolusi dari arsitektur Romanesque dan diteruskan oleh arsitektur Renaissance. 
Periode ini dimulai penyebarannya dari Prancis. Sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu 
adanya kecenderungan untuk menambah ketinggian langit-langit hingga jauh melebihi skala 
manusia, maka pada periode ini bentuk yang dianut merupakan bentuk arsitektur vernakular 
Eropa dengan beberapa penyempurnaan. 
Tatanan denah dan bentuk globalnya lebih bebas dibandingkan dengan Bizantium dan 
Romanesque.  

Perubahan-perubahan yang terjadi pada periode ini di antaranya: 
¨ Ketinggian langit-langit yang jauh melebihi skala manusia, terutama pada gereja-gereja 

dan katedral. 
¨ Bentuk busur yang meruncing, dikarenakan keinginan untuk menciptakan atap 

meruncing sebagai ciri arsitektur vernakular Eropa. Hal ini merupakan tuntutan iklim 
salju. 

¨ Pengembangan bentuk rib vaults—bentuk kubah yang menyerupai rusuk. Salah satu 
pembeda arsitektur Gothic dengan periode sebelumnya adalah sistem konstruksi 
kolom dan langit-langit tidak terpisah. Jadi antara kolom dan rusuk penyangga atap 
menyatu. Sebagai pengembangan dari struktur busur silang yang banyak digunakan 
pada periode sebelumnya, bentuk busur rusuk dapat dikatakan terinspirasi dari bentuk 
ranting pohon. Pada perkembangan selanjutnya, susunan rusuk yang terjadi malah 
menyerupai kipas. 
Di samping itu, diameter kolom menjadi besar karena sebenarnya kolom besar 
tersebut merupakan gabungan dari beberapa kolom kecil-kecil yang langsung 
menopang rusuk. Meskipun sama-sama berukuran besar, pada arsitektur Yunani hal 
ini lebih dikarenakan kebutuhan struktural untuk menopang beban atap dan 
entablature yang sangat besar. 

¨ Kolomnya berkembang menjadi kolom strutural dan non struktural. 
¨ Bukaan-bukaan yang lebar, sehingga arsitektur Gothik identik dengan permainan cahaya 

di interior. Permainan cahaya ini bertujuan untuk menambah keagungan dan unsur 
spiritual.  

 
PERKEMBANGAN ARSITEKTUR GOTHIC  

Mempelajari perkembangan arsitektur serta hal-hal lain yang 
berhubungan dengan arsitektur, seperti budaya, religi, iklim, geografi, sosial 
merupalan langkah awal bagi kita untuk mengenali lebih jauh mengenai 
arsitektur yang terjadi pada masa lampau, serta sejarah terbentuknya 
arsitektur tersebut yang ada dan lahir di setiap daerah, wilayah maupun 
negara-negara yang ada diseluruh penjuru dunia yang tentu memiliki ciri dan 
karakteristik yang berbeda-beda. 
Tipologi dan karakteristik bangunan Gothic menjadi ciri 
khas puncak kejayaan pada Arsitektur Gereja.  
 
 
 
 

Gaya Arsitektur Gothic dimulai pada pertengahan abad 12 dan berakhir pada 
abad 16. Seni gothic diyakini juga sebagai perwujudan seni barbarian. Di 
Inggris, tepatnya pada abad 17 sampai 18 seni gothic dianggap sebagai seni 
yang tidak punya cita rasa atau hambar dan juga dianggap sebagai seni yang 
menyimpang dari kaidah-kaidah seni yang sudah ada. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_pertengahan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsitektur_Romanesque&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur_Renaissance
http://arsitekturgothic.blogspot.com/2008/02/arsitektur-gothic.html
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KARAKTERISTIK BANGUNAN GOTHIC 

 
 
Terdapat menara pada bangunan gereja. Biasanya terletak pada bagian depan ataupun belakang 
bangunan. Dan pada masa Arsitektur Gothic menara difungsikan sebagai isyarat adanya 
peribadatan di dalam gereja. Hal tersebut berkembang sampai saat ini, dan isyarat tersebut 
merupakan bunyi lonceng yang ditempatkan dibagian atas menara. 
 

Terdapat rose window. Secara arsitektural hal itu digunakan untuk 
memasukan cahaya dan estetika. Sedangkan dari 
segi religi, rose window dipakai sebagai symbol 
firman Tuhan yang disimbolkan sebagai cahaya yang 
masuk dan menerangi isi hati para jemaat gereja.  
 
Terdapat seni kaca patri (clear storey) di dinding 
bangunan gothic. Hal ini merupakan perkembangan 
teknologi kaca pada masa itu yang diterapkan pada 
bangunan.  
 
 

Adanya rib vaulting. Yaitu atap bangunan yang menyerupai membran dan 
memiliki unsur arsitektural sebagai salah satu 
peninggalan bentuk arsitektur gothic. 
 
Penebalan kolom/tiang sebagai perkuatan struktur 
bangunan yang juga merupakan ciri khas dari 
bangunan gothic.  
Jajaran kolom yang terpadu dengan rib voulting 
menjadi unsur utama konstruksi bangunan.  
 
 
 
 

 
GEREJA ST KATOLIK PAUL, MELBOURNE 
Gereja St Katolik Paul'S, Melbourne, adalah metropolitical dan katedral dari gereja Anglikan 
Daerah keuskupan Melbourne, Victoria. Gereja ini adalah pusat dari Gereja Anglikan Uskup 
Melbourne dan Metropolitan dari Victoria. Gereja ini merupakan bangunan yang sangat menonjol 
dari Melbourne.  
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Arsitektur  
St Paul‘s dibangun dalam suatu kebangkitan kembali gaya atau yang dikenal sebagai transisi 
gotik, yang sebagian dengan gaya Awal Inggris dan sebagiannya lagi dihias. Gereja ini dirancang 
oleh Arsitek Inggris yang William Butterfield, yang akan pekerjaannya tentang gereja Kristen. Batu 
pondasi dilengkapi pada tahun 1880. Butterfield berhenti pada tahun 1884 dan bangunan selesai 
oleh suatu arsitek lokal, Joseph Reed. 
 

 
Gereja Katolik Paul menggambarkan peningkatan penyederhanaan jenis bangunan mempertinggi 
transparasi dan pandangan keeluruhan namun sebagian penekanannya hilang dalam proses. 
Dengan konstruksi campuran, jumlah bahan yang berbeda memiliki peranan penting. Sebagai 
contohnya : 

 kontruksi dinding padat di luar dan konstruksi kayu atau baja di dalam 
 Inti masif dengan struktur kayu, baja atau beton di dalam. 

 
Untuk lebih jelasnya lihatlah beberapa tampak dari bangunan gereja st Paul‘s. 

 
 
INTERIOR GEREJA ST PAUL’S 

 
Ruangan persegi panjang sebagai tempat ibadah ini dengan bentuk langit-langit yang melengkung 
merupakan dasar dari gereja St Paul‘s. Biasanya dijumpai dalam bentuk sepulchure. Bentuk ruang 
ini snagat bagus dalam menunjukkan pengaruh dari bahan yang digunakan. Tekstur permukaan 
yang menentukan ruang lingkuup dari tindakan yang akan dilakukan, dari yang penting sampai 
kontemporer. Dan ini berlaku untuk setiap ruangan dalam gereja.  

 
Pada ruang-ruang persegi panjang lokasi bukaan sangatlah penting. Seperti interior dalam gereja 
St Paul‘s. Bukaan diletakkan pada sisi yang pendek sehingga ruang tersebut memberikan kesan 
tinggi dengan suatu penjajajaran yang jelas sepanjang sumbu memanjangnya. Dengan 
menyisipkan deretan kolom yang melengkung, kecenderungan ini menjadi semakin nyata. Daerah 
tepi yang gelap dapat digunakan untuk tujuan dan aktivitas yang sekunder. Jalan yang 
memanjang ke arah mimbar semakin mempertegas arah melintang yang tertutup. 
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arsitektur Gotik adalah vertikalisme, transparan dan diafan. Faris vertikal mengungkapkan ciri 
zaman yang mengarah total pada Yang Maha Tinggi. Dinding-dinding kaca berwarna 
memperlihatkan cita-cita lepas dari kewadaqan materi kehidupan yang fana. Diafan artinya cahaya 
yang menembus, selaku lambang rahmat Tuhan yang menembus kefanaan hidup manusia untuk 
meneranginya dengan Nur-Illahi. Interior gereja besar di Koeln ini lebih memperjelas keyakinan 
masyarakat abad-abad pertengahan dari eksteriornya. Kontruksi-kontruksi ringan dan transparan 
ini sangat dekat dengan selera modern yang kita suka keterbukaan luas. Tetapi hasil gemilang 
para konstruktornya seperti ini adalah warisan pengalamn praktek berabad-abad. Pada bad-abad 
awal gaya Gotik sering seluruh gedung ambruk karena kurang perhitungan sratikanya. 
 
5.5. ARSITEKTUR RENAISSANCE 

Renaissance (sekitar awal abad XIV) 

Pada masa ini, perubahan dan perkembangan arsitektur dilihat dari tata denah dan sistem struktur 
dapat dikatakan kurang. Perkembangan denah yang tercatat hanyalah bahwa denah lebih bebas—
tidak terikat pada tatanan baku seperti pada periode-periode sebelumnya—tetapi menganut 
simetri. Teknologi struktur juga mengalami stagnasi.  

Perkembangan justru terjadi dalam usaha untuk ―merias‖ diri. Hal ini dipengaruhi oleh banyak 
bermunculannya seniman patung dan pelukis pada masa itu—seperti Leonardo da Vinci dan 
Michaelangelo—sebagai dampak dari isu kelahiran kembali kesenian setelah lama ditekan oleh 
pihak gereja pada masa itu. 

Masa Renaissance sering disebut juga masa pencerahan, karena menghidupkan kembali budaya-
budaya klasik, hal ini disebabkan banyaknya pengaruh filsuf-filsuf dari Yunani dan Romawi. Selain 
itu ilmu pengetahuan, ketatanegaraan, kesenian, dan keagamaan berkembang dengan baik. Di 
masa ini arsitekturnya ikut berusaha menghi-dupkan kembali kebudayaan klasik jaman Yunani dan 
Romawi dengan jalur garap dan jalur pikir yang tersendiri, tidak menggunakan jalur garap dan 
pikir Yunani-Romawi. Dengan demikian, meskipun dalam wajah dan tatanan arsitektur dapat 
disaksikan keserupaan, keserupaan ini adalah hasil dari penafsiran dan penalaran, bukan semata-
mata pencontohan dan bukan pula `penghadir-an kembali demi nostalgia‘. 
 
Pada masa ini, dunia keagamaan berkembang dengan pesat, terutama agama Kristen, sehingga 
pengaruh otorita seorang pemimpin gereja sangat kuat. Bersamaan dengan itu adalah tumbuhnya 
dan berseminya benih-benih ambisius dari ilmu untuk men-jajarkan diri dengan agama, yang pada 
saatnya nanti, akan menggantikan agama dalam perannya sebagai ―penguasa semesta dan 
penguasa manusia‖. 
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Pemerintahan dengan sistem kerajaan mulai digunakan, sehingga tercermin dalam bangunan-
bangunan istana dan benteng dengan bentuk klasik. Perhatikan, di sini kerajaan dipimpin oleh dua 
kekuasaan yakni pertama adalah kekuasaan raja dan yang kedua adalah kekuasaan pemimin 
agama. Konflik dan perebutan kekuasaan antara raja dan agama yang mewarnai berjalannya 
jaman ini, kemudian diperramai lagi dengan munculnya kekuasaan baru yakni ilmu dan 
pengetahaun. Dengan demikian, di jaman ini da-pat kita saksikan sosok perorangan yang 
ilmuwan, seniman dan sekaligus orang yang religius seperti Leonardo da Vinci; namun di sisi lain 
dapat pula disaksikan martir dalam keyakinan terhadap ilmu dan pengetahuannya, seperti Galileo 
Galilei. 
 

 
 
Arsitektur Renaisans (yang berjaya dalam abad 15–17 M) memperlihatkan sejumlah ciri khas 
arsitektur. Munculnya kembali langgam-langgam Yunani dan Romawi seperti bentuk tiang langgam 
Dorik, Ionik, Korintia dan sebagai-nya; (meskipun pada perkembangan selanjutnya peng-gunaan 
langgam tersebut mulai berkurang) dapat disam-paikan sebagai ciri yang pertama. Bentuk-bentuk 
denahnya sangat terikat oleh dalil-dalil yang sistematik, yaitu bentuk simetris, jelas dan teratur 
dengan teknik konstruksi yang bersahaja (kalau dibandingkan dengan masa sekarang, masa abad 
20 khususnya). Di satu pihak, ketaatan pada dalil-dalil ini mencerminkan perlakuan yang 
diberlakukan pada arsitektur yakni, arsitektur ditangani dengan menggunakan daya nalar atau 
pikiran yang rasional. Perlakuan yang menggunakan daya nalar ini sekaligus menjadi titik penting 
perjalanan arsitektur Barat mengingat sebelumnya arsitektur sepenuhnya diperlakukan hanya 
dengan menggunakan daya rasa seni bangunan. Dengan kesetiaan pada dalil itu pula sebaiknya 
kehadiran detil dan perampungan yang ornamental maupun dekoratif diposisikan. Maksudnya, 
unsur-unsur yang ornamental dan dekoratif dari bangunan dihadirkan sebagai penanda dan 
penunjuk bagi dalil-dalil yang digunakan. Sebuah ilustrasi sederhana dapat disampaikan di sini 
untuk memberikan penjelasan tentang hal itu. 

Dengan perhitungan dan pertimbangan struktur/konstruksi bangunan, maka jarak antar kolom 
dapat dibuat sebesar a meter. Akan tetapi, karena jarak a meter dengan tinggi kolom yang b 
meter tidak menghasilkan kesesuaian dengan dalil yang menunjuk pada perbandingan 2b=3a, 
maka di antara kedua kolom itu dimunculkanlah rupa yang tak jauh berbeda dari rupa kolom 
(dinamakan pilaster) sehingga nisbah (ratio) 2b:3a dapat dipenuhi. Ringkas kata, dalam masa 
Renaisans ini terjalinlah kesatuan gerak dalam berarsitektur, yakni kesa-tuan gerak nalar dan 
gerak rasa. Di masa ini pula arsitektur Yunani dan Romawi ditafsir kembali (reinterpretation) 
dengan menggunakan nalar (di-matematik-kan) dengan tetap mempertahankan rupa-pokok 
Yunani (pedimen dan pilar/kolom yang menandai konstruksi balok dipikul tiang)) serta Romawi 
(bangun dan konstruksi busur, yakni konstruksi bagi hadirnya lubangan pada konstruksi dinding 
pemikul) 
 

 
(gambar 1.3) Dimana tiang-tiang beserta balok murni masuk ke dalam arsitektur Yunani. Gaya ini 
disebut Gaya Dorik dan lebih murni dibandingkan gaya ionik. 

http://4.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX_HpIsi2mI/AAAAAAAAAI4/2l2l4ufBGvU/s1600-h/2.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX_HpEjL9ZI/AAAAAAAAAJA/t8j4ZWpkcwk/s1600-h/3.bmp


 

                                                                                                                               Sejarah Arsitektur Perumahan – TA 111       58 

 

 

 
(gambar 1.4a) Tiang gaya ionik dari Bait Olympicon terkesan lebih muda. Lebih elegan dan lebih 
langsing. 

Setelah tahun 1600-an, arsitektur Renaisans mulai meninggalkan gaya-gaya klasik, kemudian 
disambung dengan kebudayaan Barok (Baroque) dan Rococo. Barok dan Rococo dianggap 
merupakan bentuk dari kebudayaan Renaisans juga. Contoh dari aliran Barok adalah gereja St. 
Peter di Roma. 
 
5.6. ARSITEKTUR BAROQUE 
Kecenderunag untuk merias arsitektur dengan ornamen semakin besar, dan mencapai puncaknya 
pada periode Baroque. 
Pada periode ini marak dikembangkan seni melukis di langit-langit bangunan (fresco). Sedangkan 
di Prancis, Rococo merupakan wabah penggunaan ukiran tiga dimensional berbenuk kurva dan 
penggunaan lapisan emas pada ukiran-ukiran tersebut. Ornamen-ornamen ini dikembangkan 
sebagai perlambang status sosial pemilik bangunan dan mencerminkan prestise. Perbedaan pada 
gaya Baroque dan Rococo yaitu pada Baroque kemurnian geometrinya masih dapat terlihat sedang 
pada Rococo, ornamen-ornamen bangunan begitu banyaknya sehingga bentuk dasar geometrinya 
tidak terlihat.  
Kegilaan akan ornamen yang berlebhan sehingga menghilangkan bentuk geometri dasar yang 
sebelumnya masih dapat diidentifikasi pada masa Renaissance, bentuk-bentuk ornamen yang 
―penuh gejolak‖, serta ikut berkiprahnya seniman-seniman yang kurang bermutu menimbulkan 
kejenuhan pada masyarakat arsitektur. Kejenuhan akan kepura-puraan dan keinginan untuk 
melahirkan suatu karya yang bersifat lebih ―tenang‖ melahirkan periode baru dalam arsitektur: 
periode arsitektur neo-klasik. 

San Carlo alle Quattro Fontane 

 

 
San Carlo alle Quattro Fontane adalah suatu gereja ( 1638-41) di Roma, yang dirancang oleh 
Francesco Borromini ( 1599-1677), salah satu dari contoh dari arsitektur terkemuka Barok. 
Kompleksitas yang geometris dalam menyambungkan bujur berbentuk oval dan lingkaran 
menciptakan keluasan di dalam sudut gereja yang kecil, yang mana berdiri sangat dekat dari 
Palazzo Barberini ( jendela yang dirancang oleh Borromini) dan piazza (serambi). 
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Gereja ini juga di jalan yang sama dari saingan mereka Lorenzo Gian Bernini'S dalam bangunan 
yang juga berbentuk oval Sant'Andrea al Quirinale. Kecekung bagian muka gedung yang cembung 
San Carlo menggelombang dalam suatu fungsi dan tidak klasik. 
 
Kolom Corinthian jangkung menyela entablatures. hemi-cherubim Bersayap Idiosyncratic 
digunakan untuk membingkai relung patung, salah satu patung yang paling utama dalam 
bangunan gereja tersebut adalah patung suci Charles Borromeo yang dibuat olehAntonio Raggi. Di 
sampingnya adalah patung St. Yohanes Matha dan St. Felix Valois, pendiri dari Order Tritunggal. 
 

 
 
Di sudut dekat air mancur terdapat suatu lukisan tentang Neptunus berbaring telentang. Kubah 
dari gereja mempunyai suatu pola teladan kopor salib kompleks, bujur telur, dan sudut enam. 
Rencana denah adalah suatu persimpangan yang gegabah dari bentuk oval. (lihat gambar 1.4) 
 

 
Dari denah ini kita bisa lihat bahwa denah lantai dasar terdiri dari tiga ruangan yang sesuai untuk 
bermaca-macam fungsi. Memasuki gereja ini kita akan menjumpai sebuah nave ( ruang tengah 
gereja) yang berbentuk oval yang menyediakan keangka spasial untuk rute prosesi umat. Arah 
gerak dipertegas oleh kubah barrel yang memanjang dan kolom-kolom pada kedua sisi nave, yang 
pada seetiap kasus membentuk relung, nave berakhir pada bagian gereja yang terpenting yaitu 
mimbar. Ruang ini diperluas pada ketiga bagian sisi-sisinya melalui apse-apse (bagian gereja yang 
menonjol dan berbetuk setengah bundar). Bagian belakang apse tenagh merupakan dinding 
kolomn. Melaluinya paduan suara dapat dilihat. 

5.7. ARSITEKTUR ROKOKO 

Rococo pertama kali muncul di Perancis pada awal abad 18 
sebagai lanjutan gaya barok, tetapi berlawanan dengan tema lebih berat dan warna lebih gelap 
dari Gaya barok, Rococo ditandai oleh suatu kekayaan, rahmat, suka melucu, dan keringanan. 
Rococo. Motifnya memusat pada gaya hidup yang aristokratis yang tanpa perlawanan dan roman 
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picisan bukannya pertempuran gagah berani atau figur religius; mereka juga berputar luar dan 
alam. Dalam pertengahan akhir abad ke 18, rococo di kalahkan oleh gaya Neoclassic. 
 
Arsitektur Rococo merupakan perkembangan lanjut dari arsitektur Barok, di mana bentuk-bentuk 
yang digunakan masih belum berubah. Contohnya adalah pada kolom-kolom interior Le Camus, 
Colisee, Champs-Elysees di Paris. Contoh lain adalah gereja Karlskirche (arsitek: Johann Fischer 
von Erlach; ta-hun penggarapan 1715 to 1737). Disini, bangunan ditonjolkan dengan adanya dua 
menara kembar di sebelah kanan-kiri portico berkolom gaya hexa-style Korintian. Sehingga kita 
dapati suatu bentukan entrance yang benar-benar mencolok mata di sini. Bentukan yang terjadi 
masih dapat dikategorikan sederhana, sedangkan bentukan-bentukan lengkung yang terjadi 
hanyalah sebagai identitas gaya ber-cirikan Barok-Rococo yang dipakainya. Bangunan Christ 
Church (arsitek Nicholas Hawksmoor; tahun pengerjaan 1715-1729) berbentuk pukal (massa) 
geometrik dan balok yang bersahaja, dengan portico beratap lengkung yang bercirikan Georgian 
yang tercampur dengan gaya khas Barok. 
 
Kata Rococo merupakan suatu kombinasi dari bahsa perancis yaitu Rocaille, atau kerang, dan 
barocco Italia, atau gaya barok. Dalam kaitan dengan rococo, rokoko melambakngkan cinta, kurva 
cinta seperti kerang dan fokus pada hiasan bangunan. Beberapa kritikus menggunakan istilah ke 
yang menyiratkan bahwa gaya rokok adalah sembrono. Sejak pertengahan abad ke 19, istilah 
rokok telah diterima oleh sejarawan seni. Selagi ada keheningan tentang beberapa perdebatan 
tentang seni arti historis dari gaya rococo kini secara luas gaya ini dikenali sebagai periode utama 
di dalam pengembangan seni Eropa. 
 

 
 
Istana Solitude di Stuttgart dan Istana Cina di Oranienbaum, gereja Bavarian Wies dan Sanssouci 
di Potsdam adalah contoh gaya bagunan rokok. Dalam Konteks kontinental itu gaya Rococo secara 
penuh terkendali, sportif, ajaib, dan dipahat dalam bentuk dekorasi interior ruangan yang abstrak 
menggunakan cahaya, motif seperti kerang atau dan hiasan yang berbentuk kurva,kesemuanya 
itu mengisyaratkan bagaimana gaya rokoko dalam arsitektur. Pada bagian dalam ruangan tembok 
diberi hiasan dan dekorasi yang indah, penuh motif yang aneh dinyatakan dalam material plastik 
seperti kayu yang diukir dan di atasnya diplester mengunakan semen. Dinding, langit-langit, 
mebel, dibuat dari bahan metal dan porselin. 

 
Beberapa kritikus arsitektur mengisyaratkan bahwa gaya rokok berkembang dengan cepat pada 
ujung tahun 1720 dan mulai mempengaruhi bagian dalam dan seni arsitektur seluruh Eropa. 
dengan berbagai bentuk yang unik dan kaya yang dimilikinya membuat gaya Rococo berkembang 
tidak hanya di eropa tapi juga di Jerman. 
Di Inggris, salah satu lukisan Hoghart membentuk suatu cerita kesusilaan sensasional tentang 
perkawinan bergelorà, yang diukir degan gaya rokok pada tahun 1745, menunjukkan ruang pawai 
dari suatu Rumah bergaya London, di mana satu-satunya gaya bangunan yang mempunyai langit-
langit dengan gaya rokoko. Tidak hanya pada langit-langit rumah tetapi juga pada furniture 
seperti meja dan jam dinding. Dengan ciri khas gaya rokoko yang unik, sedikit tidak terkendali 
dan berantakan. 
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Tokoh 
 
Tokoh arsitektur Rococo adalah seniman Italian-Swiss seperti Bagutti dan Artari sedangkan arsitek 
James Gibbs, dan saudara kali-lakinya Franchini bekerja di Irlandia sebagai arsitek dekorasi rumah 
gaya rokoko. Gaya rokoko ini biasa ditemukan juga di Versailles, dan gaya ini membentang di 
sepanjang paris terutama Hôtel Soubise. Di Negara Jerman, Perancis dan seniman Jerman ( 
Cuvilliés, Neumann, Knobelsdorff, dll.) juga mendembangkan gaya rokoko. Beberapa tempat 
berkembangnya gaya rokoko adalah Amalienburg dekat Munich, dan perbentengan Würzburg, 
Potsdam, Charlottenburg, Brühl, Bruchsal, Kesunyian ( Stuttgart), dan Schönbrunn. 
 
STRUKTUR GOTHIC 
Gothic vaults 

Kubah Gothic sangat sulit untuk dibangun. Terutama, ketika Anda 
harus mendapatkan batu-batu di di wilayah yang tepat, atau 
segalanya akan runtuh. Batu-batu itu biasanya berat dan tidak ada 
teknologi yang nyata untuk membantu mereka menarik batu-batu 
yang besar. Tak lama kemudian, para 
pembangun memutuskan untuk 
membuat lengkungan tumpul, 
berbentuk baji batu yang disebut 
voussoiros pada kerangka.  

The reasons that the cathedrals had so many of these vaulted roofs 
is because the medieval builders thought that they helped reduce 
the risk of fire. Alasan bahwa katedral telah begitu banyak 
menggunakan atap berbentuk kubah ini adalah karena alasan 
mengurangi resiko kebakaran. Itu benar-benar baik karena sering kebakaran menyebar dan tidak 
ada pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api. Kekurangannya adalah kubah ini 
sangat berat dan tekanan yang dihasilkan juga sangat besar ke dasar bangunan.  
Pembangun memiliki cara untuk membantu menyebar berat dan tekanan. Mereka menggunakan 
tiang atau kolom untuk membantu mendukung mereka.  
 
Flying Buttresses 
Tujuan dari Flying buttres adalah untuk membantu mendukung bangunan dari luar. Jika tidak ada 

flying buttress, maka dinding akan terkena momen guling dan 
miring akhirnya akan runtuh.  
Untuk membangun flying buttress, pertama kali yang diperlukan  
membangun bingkai kayu sementara yang disebut centering. 
Centering akan mendukung berat dari batu dan membantu menjaga 
bentuk lengkungan sampai mortir kering. The centering were first 
built on the ground by the carpenters. Bingkai semula dibuat diatas 
tanah, setelah itu selesai, mereka akan diangkat ke tempatnya dan 
diikatkan ke tiang di ujung salah satu penopang dan pada yang lain. 
Ini bertindak sebagai flying buttresses sementara sampai 

lengkungan batu yang sebenarnya sudah lengkap.  
 
Atap 
Atap adalah salah satu bagian yang paling menarik dari sebuah katedral karena ada banyak variasi 
seperti apa yang tampak seperti atap. Ada yang menunjuk, ada yang datar, dan beberapa tampak 
seperti kubah. Beberapa memiliki warna yang berbeda dari yang lain.  

http://3.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX_Jcpsv9GI/AAAAAAAAAJo/UM1wU5cHubg/s1600-h/4.bmp
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Namun, ada beberapa hal yang semua atap ini memiliki kesamaan. 
First, they help block the weather from going inside of the cathedral, 
like all roofs. Pertama, mereka membantu memblokir cuaca dari 
masuk ke dalam katedral, seperti semua atap.. Kedua, di suatu 
tempat di atap, ada beberapa patung. Kemungkinan besar, mereka 
adalah patung-patung gargoyle. Kesamaan lain adalah bahwa semua 
atap yang didukung oleh kayu. Jika tidak ada kayu untuk 
mendukung atap, maka atap akan runtuh. Selain itu, atap yang 
sering terbuat dari batu yang disebut batu kapur. Para tukang atap 
menggunakan, ubin, atau sabak untuk katedral juga. Bahan-bahan ini jauh lebih ringan daripada 
ubin yang digunakan oleh orang Romawi atau batu yang digunakan di daerah pegunungan. Para 
tukang atap juga menambahkan talang ke katedral atap untuk membantu mengalirkan air hujan.  
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  6 ARSITEKTUR MASA REVOLUSI INDUSTRI 
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PENDAHULUAN  

Arsitektur modern itu timbul karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat 

manusia cenderung untuk sesuatu yang ekonomis, mudah dan bagus. Hal itu dapat dilihat dari 

adanya penemuan – penemuan seperti dinamit yang memudahkan manusia untuk menggali 

lubang atau penggunaan mesin yang dapat mempercepat produksi dan menghemat tenaga 

manusia. Tapi itu semua tidak membuat manusia senang karena penggunaanya yang 

disalahgunakan, karena dinamit yang mestinya membantu manusia malah mencelakakan 

manusia, yang memudahkan manusia malah menyulitkan manusia itu sendiri. Berarti apa yang 

dibuat didalam jaman modern itu belum tentu bagus/masih ada kekurangannya. Dikatakan masih 

ada kekurangannya karena yang diciptakan manusia itu pada dasarnya tidak ada yang sempurna 

selain itu penggunaan yang disalah gunakan bisa membuat karya manusia itu berbalik 

menjatuhkan manusia itu sendiri.  

Arsitektur Modern sebelum Perang Dunia I dimulai dengan adanya pengaruh Art Nouveau yang 

banyak menampilkan keindahan plastisitas alam, dilanjutkan dengan pengaruh Art Deco yang 

lebih mengekspresikan kekaguman manusia terhadap kemajuan teknologi. Konsep tersebut 

kemudian dimanifestasikan ke dalam media arsitektur dan seni, serta gaya hidup.  

 

Bagian-bagian dalam arsitektur modern adalah :  

1. arsitektur modern  
2. arsitektur art Nouveau  
3. arsitektur brutalist  
4. arsitektur konstruksi  
5. arsitekturEkspresionist  
6. arsitektur futurist  
7. arsitektur fungsional  
8. gaya internasional  
9. gaya organik  
10. gaya post modern  
11. gaya visionari  

 
1.1 Arsitektur Modern  

Gambar 1.1A.1  

Villa Savoye kepunyaan Le Corbusie, contoh arsitektur modern.  

Arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan kepada sejumlah bangunan dengan gaya 

karakteristik serupa, yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam 

ornamen. Pertama muncul pada sekitar tahun 1900. Pada tahun 1940 gaya ini telah diperkuat dan 

dikenali dengan Gaya Internasional dan menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade 

dalam abad ke 20 ini. 

Asal dan karakteritis arsitektur modern sampai sekarang ini masih di perdebatkan dalam kalangan 

arsitek.  

7 ARSITEKTUR MODERN 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/ST9KGj4FG-I/AAAAAAAAAA4/fsGtQyL9l-I/s1600-h/untitled.JPG
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Beberapa sejarawan melihat perkemabang arsitektur modern sebagai perihal sosial yang kelat 

kaitannya terhadap pembaharuan dan keringanan, suatu hasil dari perkembangan sosial dan 

politis.  

 

Arsitektur lainnya yang melihat gaya modern sebagai sesuatu yang di kendalikan oleh teknologi 

dan pengembangan produk dan dengan munculnya bahan-bahan yang dipakai dalam membangun 

gaya bangunan modern seperti material besi, baja, kaca dan beton menambahkan pengetahuan 

bahwa gaya modern adalah sebuah penemuan baru dalam bidanga Revolusi Industri. Pada tahun 

1796, Shrewsbury dengan gaya desainnya ohwis yang ' tahan api', yang mana gaya ini bersandar 

pada besi cor dan batu bata. Konstruksi seperti itu sangat memperkuat struktur bangunan, yang 

memungkinkan mereka untuk mengakomodasi banyak mesin yang lebih besar.  

 

Sejarawan lain menghormati pandangan moderen sebagai suatu reaksi melawan terhadap gaya 

ekletik dan mencurahkan perhatian mereka kepada gaya Jaman Victorian dan gaya Seni Nouveau.  

 

Apapun yang menjadi penyebab pada tahun 1900 sejumlah arsitek di seluruh muka bumi mulai 

mengembangkan gaya arsitektur mereka beralih dari arsitektur yang klasik ( Gotik sebagai 

contoh) dengan berbagai kemungkinan teknologi baru. Arsitek Louis Sullivan dan Frank Llyod 

Wright di Chicago, Viktor Horta di Brussels, Antoni Gaudi di Barselona, Otto Wagner di Vienna dan 

Charles Rennie Mackintosh di Glasgow, dan masih banyak lagi arsitektur modern lainnya berusaha 

membangun gaya modern pada bangunan dengan meninggalkan gaya lama.  

Contoh bangunan gaya modern  

 

Contoh bangunan gaya modern  

 
Istana Kaca (1935) di belanda arsitektur Frits Peutz, dibuat dengan konsentrasi kaca dan baja  

Sejak tahun 1920 yang paling terpenting dalam gaya bangunan adalah gaya arsitektur modern 

yang telah menetapkan reputasi mereka. Tiga arsitektur modern terbesar adalah Le Corbusier di 

Perancis, Mies van der Rohe dan Walter Gropius di Negara Jerman. Mies van der Rohe dan Gropius 

keduanya adalah arsitektur yang menangani gaya Bauhaus.  

Arsitek Frank Llyod Wright sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur modern di Eropa. 

Wright adalah salah satu dari sekian banyaknya arsitektur yang sangat berpengaruh dalam dunia 

perarsitekturan. Pada tahun 1932 didakan pameran MOMA, Pameran Internasional Arsitektur 

Modern, yang dilakasanakan oleh Philip Johnson dan kolaborator Henry-Russell Hitchcock.  

 Gedung Skyceeper yang melambangkan arsitektur modern  

http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/ST9K0W-PpDI/AAAAAAAAABA/rvAlNbQCN8U/s1600-h/i.JPG
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Karakteristik Arsitektur modern pada umumnya adalah :  

 Suatu penolakan terhadap gaya lama  

 Suatu yang mengadopsi prinsip bahwa bahan dan fungsi sangatlah menentukan hasil 

dalam suatu bangunan.  

 Suatu yang menyangkut tentang mesin  

 Menolak adanya bordiran atau ukiran dalam bangunan.  

 Menyederhanakan bangunan sehingga format detail menjadi tidak perlu.  

 

Beberapa pendapat tentang arsitektur Modern :  

 Bentuk mengikuti fungsi ( Form follows function ) yang dicetuskan oleh pemahat Horatio 

Greenough atau yang lebih dikenal sebagai Louis Sullivan  

 Sedikit adalah lebih (Less is more) di umumkan oleh Arsitek Mies van der Rohe.  

  Sedikit adalah lebih dan lebih adalah terlalu banyak (Less is more only when more is too 

much ) yang dikatakan oleh Frank Llyod Wright.  

  Sedikit itu membosankan (Less is a bore) yang dicetuskan oleh Robert Venturi, pelopor 

arsitektur Postmodern sebagai jawaban atas Gaya Internasional yang tidak menarik yang 

dipopulerkan oleh Mies van der Rohe  

Pelopor Arsitektur Modern adalah : Adolf Loos, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, I. M. Pei, Le 

Corbusier, Louis Kahn, Louis Sullivan, Ludwig Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Otto Wagner, 

Peter and Alison Smithson, Philip Johnson, Ralph Tubbs,Walter Gropius  

 

1.2 Arsitektur Constructivist  

 

 Fantasi Arsitektur oleh Yakov Chernikhov, 1933  

 

Tatlin's Tower, 1919Constructivist arsitektur adalah suatu bentuk arsitektur modern yang 

melambangkan Perserikatan Soviet berlangsung dalam periode 1920 dan awal 1930. Di 

kombinasikan dengan teknologi dan pengetahuan rancang bangun  

http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/ST9MWc5POMI/AAAAAAAAABQ/WjWD8rpOTdY/s1600-h/untitled.JPG
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Tatlin's Tower dibangun pada tahun 1919 oleh Vladmir Tatlin.  

Proyek arsitektur konstruksi yang paling pertama dan paling terkenal pada tahun 1919.dan sering 

di sebut sebagai Menara Tatlin'S. meskipun demikian bangunan ini tidak dibangun dengan 

menggunakan kaca dan baja melainkan besi.  

1.3 Arsitektur Art Nouveau  

Pintu masuk mesium St. Louis World's Fair tahun 1904.  

Art Nouveau berada pada puncak tahun 1892 sampai 1902, merupakan sebuah gebrakan dalam 

desain arsitektur. Nama " Art Nouveau" diperoleh dari nama dari suatu toko di Paris, Maison d'Art 

Nouveau, dan pada waktu itu arsitektur Samuel Bing lewat dan terinspirasi untuk menamakan 

desainnya art nouveau.  

Suatu titik tinggi dalam evolusi Seni Nouveau adalah Penampilan universal pada tahun 1900 di 

paris, di mana " gaya modern" memenangkan penghargaan pada setiap sesinya. art nouveau 

memperlihatkan ciri khasnya hampir di seluruh bagian eropa. Ironisnya. Seni Nouveau 

kebanyakan dibangun dengan menggunakan bahan material kaca dan jarang memakai bahan 

material besi ataupun baja. Pintu masuk Metro Paris yang dirancang oleh Hector Guimard pada 

tahun 1899 dan 1900 adalah contoh Seni Nouveau yang terkenal.  

Dinamis, mengalir, kurva dan berombak-ombak " cambukan" merupakan irama bentuk dari Seni 

Nouveau. Corak yang lain adalah pemakaian parabol dan hiperbola.  

 

Istana Bellas Artes di Mexico City.  

 

http://3.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/ST9MqIIhEEI/AAAAAAAAABY/z1wYBiqh6nw/s1600-h/untitled.JPG
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Sebagai suatu pergerakan seni dalam arsitektur art nouveaiu mempunyai gaya dan hubungan 

dekat dengan Pre-Raphaelites dan Simbolisme arsitektur Aubrey Beardsley, Alfons Mucha, Edward 

Burne-Jones, Gustav Klimt, dan Jan Toorop adalah pelopor dari gaya ini. Seni Nouveau 

mempunyai suatu wajah visuil membedakan; dan tidak sama dengan Pre-Raphaelites, Seni 

Nouveau adalah gaya yang menggunakan material baru seperti kaca permukaannya abstrak dan 

disain yang murni 

1.4 Arsitektur Brutalisme  

Brutalisme adalah gaya arsitektur yang melahirkan pembaharu gerakan arsitek dan berkembang 

pada tahun 1950 sampai tahun 1970. Awal gaya sebagian besar diilhami oleh Arsitek Swiss, Le 

Corbusier ( khususnya Unit d'Habitation) dan Ludwig Mies van der Rohe. Istilah brutalisme ini 

dimulai dari bahasa Prancis Béton brut, atau " beton mentah". Bangunan brutalist pada umumnya 

dibentuk dengan membentur blockish, geometris, dan bentuk berulang, dan sering juga 

mengulang bentuk tapi tanpa adanya ornamen. Tidak semua bangunan brutalist dibentuk dari 

beton. Sebagai gantinya, bangunan dapat mencapai Mutu brutalist melalui suatu bahan yang keras 

dengan penampilan bagunan dan material strukturnya terbuat dari beton. Rumah pribadi Alison 

dan Peter Smithson'S dibangun dari batu bata, dan Richard & Renzo Piano Center Pompidou sering 

dihormati sebagai arsitektur brutalist dengan Bahan dan struktur bangunannya meliputi batu bata, 

kaca, baja, batu kasar.  

 

Unitéd 'Habitation, Marseille (Le Corbusier 1952)  

Brutalism sebagai gaya arsitektur juga dihubungkan dengan suatu ideologi yang berupa kayalan 

sosial yang cenderung untuk didukung oleh para perancangnya, terutama Alison dan Peter 

Smithson. Kegagalan dalam merencanakan suatu desain merupakan hal hal positif bagi para 

arsitektur Brutalist.  

Brutalism memperoleh daya gerak besar di Inggris sepanjang abad pertengahan 20, ketika 

keadaan ekonomis tertekan ( dan kerusakan WWII) masyarakat mencari konstruksi murah. 

Haruslah dicatat, meskipun demikian, banyak arsitek memilih gaya brutalist meskipun mereka 

mempunyai anggaran yang besar dalam membangun. Dan gaya ini terjadi setelah perang dunia ke 

II di jerman 

Desain brutalist pada awalnya mendapatkan kritik sebagai gaya yang merusak pemandangan 

dalam majalah home office edisi 50 gaya Quenn Anne dikatakan ―seperti barang rongsokan‖. 

Sebab gaya ini snagat identik dengan beton. Bagaimanapun, gaya brutalist pada Menara Trelick 

membuktikan bahwa gaya brutalist sangat populer di antara para arsitek dan masyarakat. Pada 

waktunya, banyak struktur brutalisme menjadi lebih dihargai oleh masyarakat karena keunikan 

mereka dan penampilan yang menyolok.  

Di tahun terakhir, gaya bangunan brutalistme sudah mulai hilang dari ingatan masyarakat. Dan 

masyarakat mulai menuju ke gaya pembaharu yang baru lahir menggantikan gaya brutalisme 

sehingga banyak bangunan gaya brutalistme dirobohkan dan dibangun menjadi gaya yang baru 

lagi.  
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1.5 Arsitektur Ekspresionis  

Salah satu desain dari arsitektur expresionis  

Arsitektur Ekpresionis mengacu pada gaya arsitektur yang berkembang di dalam eropa pada 

permulaan abad ke 20 dan dengan luas mengacu pada desain arsitektur dan bentuk. Arsitektur 

Ekspresionis pertama terjadi di Jerman sebagai bagian dari pergerakan ekpresionisme dan juga di 

Belanda khususnya sekolah Amsterdam antara .1910 dan 1925. Gaya ini di karakterisi oleh oleh 

awal modernisme di adopsi dari novel-novel dan roman-roman, terkadang terlihat sangat tidak 

lazim dengan menggunakan bahan dari batu bata, baja dan terutama kaca. Pendekatan ini 

dikembangkan secara pararel oleh pergerakan ekspresoinis tapi dengan kondisi ekonimi yang 

terbatas maka hanya ada beberpaa saja bangunan gaya ekspresionis yang secara resmi tertulis 

seperti bangunan Alpine Arsitektur yang dibangun oleh Taut‘s dan Hermann Finsterlin'S yang 

membangun Formspiels. Gaya bangunan ini hanya berlangsung sebentar tetapi sangat pentiing 

untuk di kenang dalam periode ini.  

Peristiwa penting di expressionis arsitektur adalah adanya Pameran Werkbund pada tahun 1914 di 

Cologne, pada waktu terjadi perebutan kekuasan antara jerman dan Nazi. Lalu pada tahun 1933 

setelah Nazi merampas kekuasaan di jerman gaya ekspresionis diangap tidak syah dan merosot. 

Walaupun begitu terdapat juga beberapa arsitektur yang masih mempertahankan gaya 

ekspresionisnya seperti arsitektur Hans Scharoun  

 

1.6 Arsitektur Futuristik  

Gambar Perspektif dari La Citta Nuova oleh Sant'Elia, 1914.  

Arsitektur Futuristik atau futurisme dimulai pada awal abad ke 20 dengan bentuk bangunan yang 

ditandai oleh anti -historicism dan garis panjang mendatar, kecepatan, emosi dan urgensi yang 

artistik dan gaya ini dimulai pada Italia dan berlangsung pada tahun 1909 sampai 1944. Gaya ini 

dihidupkan oleh penyair itu Filippo Tommaso Marinetti, dan dia bekerja pada tokoh arsitektur 

terkemuka seperti arsitek Antonio Sant'Elia dan seniman Umberto Boccioni, Giacomo Balla, 

Fortunato Depero, Enrico Prampolini. pendukung bangunan futuristik menyarankan kecepatan, 

teori pengaruh energi dan ekpresi yang kuat, di dalam usahanya untuk membuat zaman arsitektur 

yang modern.  

Setelah permulaannya, Futurism telah menjadi suatu kata [yang] lebih umum untuk mengangkat 

kecenderungan yang luas dalam disain modern yang sangat ingin menciptakan arsitektur dengan 

gaya masa depan ataupun sedikitnya gaya yang akan datang 10 tahun ke masa depan. Futurism 

modern sebagian besar mulai dengan gaya desain pada mobil ataupun kereta pada tahun 1950 di 

http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SUXwVM2q6-I/AAAAAAAAACQ/mW7Tf8p6c1Q/s1600-h/1.JPG
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California. Futurism adalah bukanlah suatu gaya tetapi suatu pendekatan terbuka ke arsitektur, 

dan telah ditafsirkan kembali oleh generasi arsitek yang berbeda dari beberapa dekade, tetapi 

pada umumnya ditandai dengan membentuk ketajaman, bentuk dinamis, kontras kuat dan 

penggunaan material yang berguna.  

Gambar Perspektif oleh Sant'Elia, 1914  

1.7 Arsitektur Fungsional  

Bentuk bangunan Geomedis karya Fullers  

Fungsionalisme di dalam arsitektur adalah prinsip arsitek yang mendisain suatu bangunan 

didasarkan pada tujuan dan fungsi bangunan tersebut. Pada awal abad ke 20, Chicago dengan 

arsitek Louis Sullivan mempopulerkan ungkapan ' bangunan yang mengikuti fungsi' untuk 

menangkap suatu ukuran, ruang dan karakteristik dalam bangunan harus terlebih dahulu di 

tujukan semata-mata kepda fungsi dari bangunan tersebut. Implikasi bahwa jika aspek yang 

fungsional dicukupi, keindahan arsitektur akan secara alami mengikuti.  

Akar dari arsitektur modern adalah arsitek Franco-Swiss dan arsitek Le Corbusier juga arsitek 

Jerman Mies van der Rohe. Kedua-Duanya adalah functionalists sedikitnya kepada tingkat 

bangunan mereka yang mengutamakan penyederhanaan dari gaya sebelumnya yaitu kaya klasik. 

Pada tahun 1923 Mies van d Rohe sedang bekerja di Weimar Jerman, dan telah memulai karier 

nya dalam memproduksi secara radikal bangunan sederhana, struktur yang terperinci yang tidak 

bisa dipisahkan dari keindahan arsitektural. Corbusier dengan sangat baik berkata " suatu rumah 

adalah suatu mesin untuk ditinggali"; dalam bukunya Ver uni arsitektur pada tahun 1923.  
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Menara Helsinki Olympic Stadion (Y. Lindegren & T. Jäntti, dibangun 

pada tahun 1934-1938)  

Pada pertengahan tahun 1930 functionalism mulai dibahas sebagai suatu pendekatan estetik 

bukannya sesuatu disain yang integritas. Gagasan untuk functionalism adalah tidak adanya 

barang-barang perhiasan atau ukiran seperti dalam arsitektur klasik. Ini bisa kita lihat dalam 

bangunan berbentuk silinder karya Fullers.  

1.8 International style  

PerumahanWeissenhof Stuttgart, Jerman (1927)  

 

Perumahan Weissenhof Stuttgart, Jerman (1930) 

Gaya internasional adalah suatu gaya arsitek yang sedang trend pada tahun 1920 dan 1930. 

istilah yang pada umumnya mengacu pada arsitek dan bangunan dari dekade pandangan 

perkembangan gaya modern, sebelum Perang dunia II. Istilah ini diambil dari suatu buku Henry 

Russell Hitchcock dan Philip Johnson yang mana mereka berdua dikenal sebagai penggolong 

arsitektur modern. Sebagai hasilnya, fokus jadilah lebih pada [atas] gaya penulisan aspek 

pandangan moderen. Dasar disain dari gaya internasional ini didasari pada prinsip arsitektur 

modern.  
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EROPA 

Pada sekitar tahun 1900 sejumlah arsitek di seluruh bumi mulai mengembangkan solusi arsitektur 
untuk mengintegrasikan sesuatu yang dapat dijadikan teladan tradisional dengan menuntut 
kehidupan sosial yang baru dan berbagai kemungkinan teknologi. Arsitek Victor Horta dan Van 
henry de Velde di Brussels, Antoni Gaudi di Barselona, Otto Wagner di Vienna dan Charles Rennie 
Mackintosh di Glasgow, di antara sekian banyaknya arsitek yang melakukan perjuangan untuk 
mengembangkan gaya lama ke gaya baru.  
Arsitek yang mendukung adalah :  
 Alvar Aalto  
 Welton Becket  
 Le Corbusier  
 Walter Gropius  
 Philip Johnson  
 Louis Kahn  
 Ludwig Mies van der Rohe  
 Richard Neutra  
 Oscar Niemeyer  
 Frits Peutz  
 Gerrit Rietveld  
 Rudolf Schindler  

Amerika 

Rudolf Schinler's Lovell rumah pantai, 

California (1926) 

 

Yang paling bekerja keras dalam mempelopori arsitektur modern yang mengarah ke 

penyederhanaan, kejelasan dan kejujuran bisa diidentifikasi pada arsitek amerika periode yang 

sama, yaitu arsitek Louis Sullivan di Chicago, dan west-coast tempat kediamannya Irving Gill. 

Frank Lloyd Wright'S pada tahun 1900 dan 1910 secara paralel mempengaruhi pekerjaan dari 

Arsitektur Eropa, tetapi ia menolak untuk di golongkan sebagai arsitektur eropa  

Istilah Gaya Internasional datang pada tahun 1932 di sebuah pameran di mesium tentang Seni 

Modern, di ketuai oleh Philip Johnson, dan dari judul katalog pameran tersebut. Di tulis oleh 

Johnson dan Henry Russell Hitchcock. Bangunan yang dipamerkan adalah bangunan pada tahun 

1922 sampai 1932. Johnson menamakan , menyusun, mempromosikan dan kerumitan yang 

ditemuinya pada arsitektur klasik menjadi suatu yang lebih sederhana dan memposisikan gaya itu 

sebagai gaya internasinal atau regional sehingga dikenanl dengan sebagian orang banyak menjadi 

gaya internasional style.  

http://4.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SUX8trD2JcI/AAAAAAAAADQ/QSErCspXh7M/s1600-h/1.JPG
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Apartemen Hickory Cluster, Reston, Virginia, di 

desain oleh Charles M. Goodman, pada tahun 1964 

 

Setelah Perang dunia II, Gaya Internasional lebih mendewasakan ke dalam pandangan moderen, 

HOK dan SOM menyempurnakan gaya itu menjadi pendekatan yang dominan untuk dekade gaya 

modern.  

Gaya Internasional yang khas pada umumnya terdiri dari berikut:  

1. Bentuknya segi-empat atau penyiku.  

2. Berbentuk kubus sederhana " segiempat panjang yang menekan"  

3. Jendela yang berjalan di atas garis horisontal dan membentuk suatu garis beraturan.  

4. Semua bagian muka gedung penjuru bersudut 90 derajat dan bertingkat  

 

1.9 Arsitektur Organik  

Gambar 1.9.1  

Air Terjun oleh Frank Llyod Wright  

 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SUX9tWZEhvI/AAAAAAAAADY/FNmorGv93pE/s1600-h/untitled.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SUYGyoELaQI/AAAAAAAAADw/BBzrdkNt7W4/s1600-h/1.JPG


 

                                                                                                                               Sejarah Arsitektur Perumahan – TA 111       74 

 

Arsitektur organik adalah suatu filosofi arsitektur yang mempromosikan keselarasan antara tempat 

tinggal manusia dan dunia alam melalui disain mendekat dengan baik pada lokasi bangunan, 

perabot, dan lingkungan menjadi bagian dari suatu komposisi dan dipersatukan juga saling 

berhubungan. Arsitek Gustav Stickley, Antoni Gaudi, Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan, Bruce 

Goff, Rudolf Steiner, Bruno Zevi dan Anton Alberts adalah semua arsitektur terkenal dalam 

arsitektur organik.  

 

Suatu contoh yang terkenal tentang arsitektur organik adalah Fallingwater, tempat kediaman 

Frank Lloyd Wright dirancang di kleuaraga kaufmann di Pedesaan Pennsylvania. Wright 

mempunyai banyak aneka pilihan untuk menempatkan suatu rumah pada lokasi tanah pedesaan 

yang besar, tetapi memilih untuk menempatkan rumah secara langsung di atas air terjun dan 

lokasi yang curam itu.  

Ahli teori David Pearson mengusulkan daftar aturan ke arah perancangan suatu arsitektur organik. 

Dikenal sebagai Gaia Piagam untuk arsitektur dan desain organik. Isinya adalah :  

 biarkan desainnya.  

 Diilhami dari alam  

 Membantang pada suatu oganisme  

 Mengikuti arus dan menyesuaikan diri  

 Mencukupi kebutuhan sosial, fisik dan rohani  

 Tumbuh keluar dan unik  

 Menandai jiwa muda dan kesenangan  

 Mengikuti irama 

 

1.10 Arsitektur Post modern  

Postmodernity atau postmodern arsitektur adalah suatu periode yang muncul pada tahu 1950. 

Postmodern di dalam arsitektur biasanya bergaya jenaka dan menempatkan ukiran pada 

bangunannya sebagai jawaban atas gaya internasional yang resmi.  

 

Contoh yang klasik tentang arsitektur modern adalah Lever House dan bangunan Seagram dalam 

ruangan komersil. dan arsitektur Frank Llyod Wright dalam gaya Bauhaus. Contoh postmodern 

arsitektur adalah Bagunan Portland di Portland OP,dan bangunan Sony ( New York ) yang 

meminjam acuan dan unsur-unsur dari masa lalu dan mengajukan lagi simbolisme dan warna 

klasik ke dalam arsitektur. Suatu contoh inspirasi utama untuk postmodern arsitektur dan 

bangunan gaya ini berada sepanjang Las Vegas di pelajari oleh Robert Venturi pada bukunya 

tentang Las Vegas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SVImz5xDwyI/AAAAAAAAAEA/f4t2WNwFzH4/s1600-h/2.JPG
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San Antonio Public Library, Texas.  

Postmodern arsitektur telah diuraikan dalam arsitektur " neo-eclectic", di mana gaya klasik yang 

penuh ornamen sudah kembali ke dalam gedung menggantikan gaya modern yang polos dan 

tanpa ornamen. Ekletik ini sering dikombinasikan dengan penggunaan permukaan gaya yang tidak 

biasa dan seperti kita lihat dalam Galeri Status Stuttgart ( Staatsgalerie Stuttgart) dan piazza 

(serambi) di Italia yang di desain oleh Charles Willard Moore. 

 

1.11 Arsitektur Visionary  

Arsitektur Visionary adalah nama yang diberikan kepada arsitektur yang secara tertulis atau 

mempunyai kulitas Visionari. É tienne-Louis Boullée, Claude Nicolas Ledoux dan Jean-Jacques 

Lequeu adalah salah satu contoh paling awal arsitektur Visionary. Lalu Arsitektur Giovanni Battista 

Piranesi, Antonio Sant'Elia dan Buckminster juga dimasukkan. Kemudian menyangkut abad 20, 

ada pergerakan disain secara ilmu bangunan seperti Archigram, Archizoom dan Superstudio.  
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8 ARSITEKTUR POSTMODERN 
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9.1. ARSITEKTUR CINA 
 
S I S T E M P E M E R I N T A H A N 
Cina memiliki sejarah yang panjang dan bergejolak sejak masa primitif hingga saat ini. 

 
Peradaban Cina mulai terbangun sejak 4000 hingga 5000 tahun yang lampau. Secara garis besar 
Wilayah Cina terbagi atas Huabei ( China Utara) dan Huanan (China Selatan). Pada abad ke 2 SM 
muncul sistem pemerintahan yang terstruktur pada masa kekaisaran atau Dinasti. Dinasti Tang 
dikenal sebagai masa keemasan dalam Sejarah Cina. Pada saat itu seni lukisan, patung, sastra, 
kayu cetak dan produksi massal buku mengalami perkembangan yang pesat. Begitu pula, agama 
Budha disebarkan ke Jepang dan berpengaruh terhadap karya arsitektur dan kota. Dinasti Ming, 
yang didirikan oleh Kubilai Khan merupakan dinasti terakhir yang diperintah pribumi dan 
berkembang hingga ke Mongol atau Yuan. 

 
 

9 ARSITEKTUR ASIA 
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S I S T E M S O S I A L B U D A Y A 
Luas wilayah Cina 9,596,960 kilometer persegi dihuni oleh beragam etnis seperti suku Han, 
Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetan, Miao, Manchu, dan Mongol. Sistem kepercayaan Cina adalah 
memuja roh nenek moyang. Pada masa dinasti Chou, 1027-256 SM muncul ajaran Konfusianisme, 
Lao-tse, Mo Ti, dan Mencius yang menjadi dasar filosofi masyarakat Cina hingga kini. Budhisme 
dari India mencapai keemasan dalam penyebaran agama di Cina pada masa Dinasti Han. 
Hirarki sosial dalam masyarakat diperkenalkan ketika terbentuk organisasi masyarakat yang 
sejalan dengan ditemukannya aksara dan penulisan. Strata sosial pada masa itu terbagi 
berdasarkan pekerjaan dan kemakmuran yang diperoleh yang membedakan antara Raja dan 
bangsawan, petani, seniman, dan pedagang. 
Pada masa dinasti Chou sistem pertanian dikelola baik. Sistem pembajakan sawah meluas hingga 
ke Asia Tenggara ketika terjadi ekspansi wilayah dan budaya ke bagian selatan Cina. 
Cina masih terisolasi dari dunia luar hingga abad ke-2 M. Ketika pengaruh Budha dari India 
masuk, Cina mengadopsi kemajuan ilmiah dari India. Kontak dengan Barat terjadi pada masa 
Dinasti Yuan, abad ke-12. 
Portugis menduduki Macao. Inggris di Hongkong. Pada abad ke-19, Cina melepaskan Hongkong 
untuk menjadi satu negara sendiri setelah pendudukan Inggris pada pertengahan abad ke-19. 
Seni Lukisan, kaligrafi dan keramik berkembang luas dan banyak dikagumi oleh bangsa lain. 
Keramik dan porselin Cina merupakan suat komoditas perdagangan Cina ke beberapa negara pada 
masa itu. 
 
P E R K E M B A N G A N A R S I T E K T U R 
A. Konsep dan Filosofi Arsitektur Cina 
Filosofi arsitektur Cina sangat dipengaruhi oleh filosofi kepercayaan dan ajaran Konfusianisme, 
Taoisme dan Budhisme. Terdapat simbol dan lambang-lambang dari bentuk ideal dan 
keharmonisan dalam tatanan masyarakat. Bentuk ideal dan keharmonisan dalam masyarakat 
dapat dilihat dari filosofi Tien-Yuan Ti-Fang yang berarti langit bundar dan bumi persegi. Persegi 
melambangkan keteraturan, intelektualitas manusia sebagai manifestasi penerapan keteraturan 
atas alam. Bundar melambangkan ketidakteraturan sifat alam. 
Filosofi Tien-Yen-Chih-Chi, artinya di antara langit dan manusia, menggambarkan peralihan dua 
alam yang disimbolkan dalam bentuk bundar-segi empat-bundar. 
Konsep Keseimbangan dalam kehidupan diatur dalam dualitas Yin dan Yang, hong Shui atau Feng 
Shui. Yang adalah sebagai energi positif, jantan, terang, kuat, buatan manusia. Sementara, yin 
digambarkan sebagai energi negatif, betina, gelap, menyerap elemen. 
Hong shui atau Feng Shui merupakan kompas kehidupan yang mengaur keseimbangan elemen 
alam seperti angin, air, tanah dan logam. Kompas merupakan adaptasi metodis karya manusia 
terhadap struktur alam raya sehingga menjadi pedoman dalam pendayagunaan energi dan sumber 
alam untuk penyelarasan nafas dunia. Feng shui membantu manusia memanfaatkan gaya-gaya 
alam dari bumi dan menyeimbangkan Yin dan Yang guna memperoleh Qi yang baik, yang 
menggambarkan kesehatan dan vitalitas. 
Hal-hal yang mempengaruhi Hong Shui menyangkut keseimbangan 5 (Lima) Unsur yaitu waktu 
Kelahiran, kondisi tanah pada lokasi ( tapak), arah dan ukuran bangunan, orientasi ruang dalam, 
pola penempatan ruang dalam. Dari filosofi arsitektur yang dijelaskan sebelumnya maka prinsip-
prinsip dasar dalam arsitektur Cina adalah sebagai berikut: 
1. Memfokuskan pada bumi bukan surga, mengutamakan ilmu pengetahuan bukan kemuliaan, 

seperti tidak ada pembedaan prinsip antara bangunan sakral/religius dengan bangunan 
umum, hanya arah kegiatan, susunan ruang yang memiliki penekanan berbeda, secara umum 
bersifat sequensial Horisontal, sakral Hirarkis Konsentris, mengutamakan posisi, gerak dan 
orientasi manusia dalam ruang 
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Eksplorasi prinsip tersebut dalam arsitektural yaitu 
• Potensialitas Dinding 
• Penonjolan individualitas bangunan 
• Pengorganisasian susunan CourtYard 
• Permainan tinggi lantai 
• Bangunan dibatasi taman 
• Rumah utama bersumbu Utara-Selatan dan selalu memilih tempat yang lebih tinggi 
• Interior dengan elemen utama perabot berukir dengan warna megah sebagai lambang 

gengsi. 
• Pintu dan jendela menjadi elemen penunjang yang penting dalam tatanan permukaan 

bangunan. 
• Adanya privasi berdasarkan rasa hormat dan keintiman tata laku/ Etiket Bangsa Cina 

yang diterapkan secara vertikal dengan langit-langit, atap dan secara horisontal dengan 
Court Yard dan Lanta 

2. Hirarki dan Status, pada umumnya dicirikan oleh lokasi lahan terhadap jalan Utama/Strategis, 
jumlah Court Yard, warna tiang, bentuk dan kerumitan ornamen atap, serta jumlah trave hall 
: 9 (kaisar ) 7 (putra mahkota) 5 (Mandarin) 3 ( rakyat biasa) 

3. Koordinasi atau orientasi, sebagai sikap dan pandangan terhadap rumah sebagai sel dasar 
arsitektur dan keluarga merupakan mikrokosmos dari tatanan masyarakat umum sehingga 
pengaturan dan koordinasi sel dasar memiliki arti sebagai pengaturan dan koordinasi dunia 

4. Tata Ruang Rumah 
5. Struktur dan Konstruksi, konsep yang diterapkan pada rangka atap dengan sistem saling 

tumpang, bukan kuda-kuda dengan penyangga miring, kolom sebagai pendukung beban atap, 
dinding sebagai pembatas non struktural dan sistem bracket ( Tou Kung). 

6. Stilistika, seluruh permukaan bangunan penuh dengan dekorasi, pola lantai : diagonal ( jen), 
hexagonal (Kou), Susunan Bata ( Ting), bangunan menggunakan konstruksi kayu dan dengan 
kombinasi warna yang menyolok seperti merah, kuning dan hitam. 
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Hierarki pemerintahan administrasi perkotaan dan desa di Cina yang diterapkan sejak masa dinasti 
Chin terdiri dari empat tingkat yaitu : 
• County town = kota ( xian ) 
• Township = sub kota ( xiang ) 
• Market Town = kota dagang ( zhen ) 
• Village = desa ( cun ) 
 
Dalam perencanaan kota-kota awal di Cina terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. 
1. Kota Berdinding 

Dinding sebagai unsur penting dalam formulasi bentuk/struktur kota 
2. Konsep Keseimbangan 

Kesan Stabil dengan Keseimbangan Dinamis 
• Komposisi Arsitektural 
• Konsepsi Confusius : Formal, Simetri, Garis Lurus, Beraturan, Kejelasan 
• Komposisi Lansekap 
• Komposisi Taoisme : Informal, Asimetri, Misteri, Garis Lengkung, Tak Beraturan, Romantis  
   dan Alam Liar 

3. Prosedur Perancangan dan Perencanaan Kota 
• Pemilihan Tapak berdasarakan pengamatan Aspek Alami : Topografi, Geologi, Sumber Air, 

Orientasi 
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• Hubungan Lahan dengan Bentuk/Struktur Kota dimana bentuk ditentukan oleh hubungan 
Simbolik, Estetik dan Fungsional antara Kota dan Lingkungan  

• Berdasarkan Prinsip-prinsip Keseimbangan Yin dan Yang 
 

B. Tipologi Arsitektur Cina 

 
 
Dari perjalan sejarah yang panjang terhadap perkembangan arsitektur di Cina terdapat beberapa 
tipologi arsitektur Cina seperti Istana, Kuil atau Kelenteng, Gerbang (Pai Lou), Pagoda ( 5 – 7 
tingkat), Tembok Raksasa sekitar 3000 kilometer, Kuburan yang memiliki fungsi dan karakteristik 
sendiri. Pada dasarnya arsitektur Budha Cina terbagi atas arsitektur pagoda, kuil budha, dan pahat 
dinding batu. 

 
 
Dari bangunan arsitektur religius yang beragam dan dipengaruhi oleh Budha, Cina juga kaya 
dengan arsitektur vernakular. Di wilayah bagian selatan, yang merupakan induk rumpun 
Austronesia menjadi konsep awal dari aristektur Austronesia. Beberapa tipologi rumah vernakular 
Cina yang ada di Cina dibagi atas beberapa tipe seperti : 
• Rumah bata dengan ruang terbuka persegi di sebelah utara China (siheyuan) (I) 
• Arsitektur subterranean di wilayah loess seperti Shanxi, Shaanxi dan provinsi Henan (II) 
• Arsitektur dengan konstruksi kayu dan bata di sebelah barat dan barat daya China(III) 
• Konstruksi kayu di sebelah timur china (IV) 
• Arsitektur tanah liat dan kayu di Hakka (Fujian), Guangdong dan Jiangxi (V) 
• Batu bata, kayu dan bangunan batu sepanjang selatan China (VI) 

 
 
Tipikal rumah di China Bagian Utara ( Northern China) 
• Tipe rumah yang memiliki halamn tengah atau dijenal dengan sebutan siheyuan (Courtyard 

house) 
• Adanya hutong (gang sempit sebagai frontage dari rumah ) 
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• Gerbang yang berornamen menuju ke court yard yang disebut dengan chuihuamen ( hanging 
flower gate) 

• Pada tipe dasar hanya terdapat satu ourt yard, sedangkan jumlah court yard bergantung pada 
besar rumah. 

 

 
 



 

                                                                                                                               Sejarah Arsitektur Perumahan – TA 111       83 

 

 
 
Tipikal rumah dan desa di Loess Region 
• Cave dwelling (troglodytic houses) 
• Subterranean house (semi troglodytic house) 
• Adanya kang (tempat tidur yang terbuat dari tanah liat) 
• Desa gua 
• Desa gua di Gansu yang menunjukkan masing-masing rumah memiliki courtyard 
 
Rumah Gua (cave dwelling) memiliki konsep arsitektur sebagai berikut: 
• Pintu masuk (Entriway) berbentuk vault 
• Adanya courtyard 
• Satu rumah biasanya terdiri atas dua atau tiga ruang 
 

 
 
Tipe rumah Subterranean house (semitroglodytic houses) 
• Frontage rumah berada pada sisi sebuah tebing 
• Adanya close courtyard 
• Entryway memiliki vault 
• Keuntungannya, lebih banyak bukaan untuk sirkulasi udara dan angina dan lebih sedikit 

resikonya terhadap gempa 
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Cina Bagian Timur (Eastern Cina) 
Terbagi atas dua geografi : 
• Dataran landai (Jiangsu dan sebelah utara Zhejiang) dan 
• Berbukit (sebelah selatan Anhui dan Zhejiang) 
• Sepanjang sungai Yangtze, sebagai area paling subur di china 
• Courtyard brick gate 
• Suzhou house (row houses) 
Cina Bagian Barat dan Barat Daya 
(Western and South-Western Cina) 
• Brick house 
• Bentuk atap berundak atau bertingkat-tingkat 
• Small courtyard 
Hakka Region 
• Besar, berbentuk persegi dan lingkaran 
• Terbuat dari bata (brick) 
• Adanya enclose structure (weizi) 
Dataran pantai sebelah selatan (The Southern Coast) 
• Courtyard house 
• Material bangunan granite block dan bata merah dan kayu 
• Dekorasi biasanya pada bagian atap yang terbuat dari kayu Material Bangunan dan Teknologi 

Pit dwelling 
Rumah bawah tanah (yaodong): 
• Tanah kuning =tanah liat =huangtu ( clay brick) 
• Endapan lumpur sungai yang dikeringkan (mud brick) 
• Tanah lempung ( pounded earth) Setelah tahun 1949 : 
• Adobe brick = tanah liat dan jerami yang dipadatkan kemudian dibakar 
• Granite block dan Bata merah 
• Konstruksi atap : kayu dan genteng 

Bentuk dan Ruang 
• Modul atau standar dimensi ruang adalah jian 
• Jian adalah ruang yang berada pada interval kolom yang memiliki ukuran tertentu (lebar dan 

panjang) termasuk ukuran tingginya (volume ruang) 
• Banyaknya jian mulai dari satu, tiga dan lima. Jumlah jian yang genap dihindarkan karena 

mewakili bentuk asimetri dan bentuk yang tidak tentu. 
 
Arsitektur Cina mengacu pada suatu gaya arsitektur yang telah menjelma dan terwujudkan di Asia 
dalam berabad-abad yang lalu. Prinsip struktral dari Arsitektur Cina sudah tinggal dan bertahan 
sebagian besar tanpa perubahan, perubahan yang utama yang sedang hanya detil yang menghias. 
Karena sejak Dinasti Tang, Arsitektur Cina pasti mempunyai suatu pengaruh utama pada gaya 
Arsitektur Jepang, Korea, Taiwan dan Vietnam. 
 

 
Halaman dalam kuil Cina 
 
Ada corak tertentu yang umum dalam Arsitektur Cina, dengan mengabaikan daerah spesifik atau 
penggunaan. Yang paling utama dalam gaya arsitektur china adalah penekanannya pada bidang 
horisontal, khususnya pada panggung yang berat dan suatu atap yang luas dan terlihat 
mengapung di atas dasar tanah, dengan dinding yang berpola vertikal. Begitu berlawanan dengan 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SXlGZosDSOI/AAAAAAAAAFo/cpimOaldWXQ/s1600-h/1.bmp
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Arsitektur Barat, yang mana cenderung untuk berkembang dalam tinggi bangunan dan kedalaman 
bangunan, Arsitektur Cina menekankan pada dampak visuil dari jarak menyangkut bangunan 
tersebut. 

 
Kota terlarang Cina dilihat dari luar 
 
Aula dan istana di dalam Kota besar yang terlarang, sebagai contoh, mempunyai pagu/langit-
langit yang agak rendah manakala dibandingkan ke padanan bangunan yang mengesankan di 
dalam Arsitektur Barat, tetapi penampilan yang eksternal mereka cenderung alami dan 
menceritakan tentang Kerajaan. Ini tentu saja tidak berlaku bagi pagoda, yang setidak-tidaknya 
secara relatif jarang menampilkan kesan alam daerah China. Ide ini telah membuka jalan menuju 
Arsitektur Modern, sebagai contoh dapat kita lihat dalam melalui gambar 1.1 yang didesain oleh 
Arsitek Jørn Utzon. 
 

 
Aula dari keselarasan yang tinggi pada Museum Istana (Kota terlarang ) dibanguan di Beijing 
 
Corak penting yang lain adalah penekanan pada simetri, yang berarti suatu perasaan, pengertian 
dan kehebatan ini berlaku dari istana hingga ke rumah petani. Satu perkecualian terkemuka 
adalah di dalam perancangan kebun, cenderung asimetri dan bukan simetri. Seperti Lukisan 
gulungan Cina, prinsip yang mendasari komposisi kebun akan menciptakan arus yang kronis. 

 
Bagian dalam Kota terlarang. 
 
Bangunan Cina dapat dibangun baik dengan warna merah maupun batu bata abu-abu (lihat 
gambar 1.4), tetapi struktur kaku dari kayulah yang paling umum; karena kayu lebih mampu 
untuk menahan gempabumi, tetapi peka terhadap api. Atap Bangunan Cina pada umumnya 
dibengkokkan, ada penggolongan tegas tentang yang berbeda jenis nok atap, hampir sama 
dengan lapisan kayu tiang sejajar rancangan klasik Eropa. 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SXlGZh1_bjI/AAAAAAAAAFw/Igm3AyYoDwQ/s1600-h/2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SXlGZsUQJoI/AAAAAAAAAF4/if9d_r54aro/s1600-h/3.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SXlGZ-1_0VI/AAAAAAAAAGA/u_yjGUtqnZg/s1600-h/4.bmp
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Tampak depan tahta kerajaan di dalam Istana tentang Kemurnian Surgawi, tempat pemerintah 
sehari-hari dan penasehat kerajaan 

 
Tampak samping tempat tahta kaisar 

 
Salah satu dari banyak aula istana berisi tahta kerajaan kaisar  
 
Warna-warna tertentu, angka-angka dan arah utama di dalam Arsitektur tradisional Cina 
mencerminkan kepercayaan di dalam masyarakat China, di mana sifat alami dari alam adalah 
sesuatu hal yang tidak bisa dihubungkan dengan suatu prinsip atau Tuhan. Walaupun Tradisi Barat 
secara berangsur-angsur mengembangkan tubuhnya dari literatur Arsitektur. Tetapi sedikit sekali 
ditulis dalam sejarah China, dan teks yang paling awal, " Kaogongji", tidak pernah diperdebatkan. 
Bagaimanapun, gagasan tentang keselarasan kosmis dan order dari kota besar pada umumnya 
ditafsirkan pada paling dasar dari masyarakat cina, maka suatu reproduksi " yang ideal" kota 
besar tidak pernah hidup. Beijing yang direkonstruksi sepanjang 16th dan 15th adalah contoh 
yang baik dari perencanaan kota Cina tradisional. 
 
Penggolongan struktur 
 

 
Yu Bazaar. Puncak atap Cina Selatan tradisional Jiangnan. 
 
Penggolongan Cina untuk arsitektur meliputi: 
• lou ( Multistory bangunan) 
• tai ( teras) 
• ting ( paviliun) 
• ge (Two-Story paviliun) 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SXlGZ97SfyI/AAAAAAAAAGI/krwKUmDAlHc/s1600-h/5.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX-7NCAJWlI/AAAAAAAAAGY/dtQIui3_o3k/s1600-h/1.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX-7NNMOERI/AAAAAAAAAGg/QuEdayh4vtk/s1600-h/2.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX-8q5AbhfI/AAAAAAAAAGo/TINVAL2hnpA/s1600-h/3.bmp
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• ta ( Pagoda Cina) 
• xuan (beranda dengan Jendela) 
• xie ( Paviliun atau rumah teras) 
• wu (Ruang sepanjang koridor) 

 
 
ARSITEKTUR KERAJAAN 
Ada corak arsitektur tertentu yang disediakan untuk Kaisar Negeri China. Yang paling nyata adalah 
pekerjaan ubin atap yang kuning; kuning adalah warna kerajaan, ubin atap yang berwarna kuning 
masih menghiasi kebanyakan dari bangunan di dalam Kota besar Yang terlarang itu (lihat gambar 
1.3). Kuil Surga, bagaimanapun, menggunakan pekerjaan ubin atap biru untuk menandakan 
langit. Kolom Kaku Kayu dari bangunan, seperti halnya permukaan dari dinding, cenderung di cat 
merah di dalam warna.  
 

 
pekerjaan ubin atap kuning dan dinding merah gambaran kota besar terlarang terlihat dari 
bangunan di bawah salju. 

 
Ukiran sembilan naga di dinding 
 
Ular naga Cina, suatu simbol lencana yang disediakan dalam rejim kerajaan, berat dan digunakan 
pada arsitektur kerajaan letaknya pada atap, pada balok dan tiang, dan pada pintu (lihat gambar 
1.6). Hanya bangunan yang digunakan oleh keluarga kerajaan yang diijinkan untuk mempunyai 
sembilan gan ( ruang antara dua kolom) hanya gerbang yang digunakan oleh Kaisar bisa 
mempunyai lima bangunan melengkung, dengan satu pusat, tentu saja yang disediakan untuk 
Kaisar. 
 
Peramalan dengan angka sangat mempengaruhi Arsitektur Kerajaan, karenanya penggunaan 
angka sembilan banyak terdapat dalam konstruksi ( sembilan adalah angka yang terbaik bagi 
mereka ) dan memberi alasan mengapa Kota besar Yang terlarang di Beijing dikatakan kepada 
mempunyai 9,999. Yang menurut dongeng ada 10,000 ruang di dalam surga. Pentingnya arah 
timur ( arah dari peningkatan matahari) di dalam mengorientasikan dan mendudukkan bangunan 
Kerajaan adalah suatu format ttg pemujaan matahari dan ditemukan di dalam banyak kultur 
jaman kuno, di mana seorang penguasa harus sejajar dengan garis Matahari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX-8q1Ys01I/AAAAAAAAAGw/qqAwylXkvhk/s1600-h/4.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX-8q95gnWI/AAAAAAAAAG4/fgddzodYqWQ/s1600-h/1.bmp
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ARSITEKTUR AGAMA 
 

 
Longhua Pagoda di Shanghai, di bangun pada zaman tiga kerajaan. 
 
Kuil longhua adalah suatu Kuil Budha yang dipersembahkan kepada Buddha Materiya terletak di 
Kotamadya, Negeri China. Walaupun kebanyakan dari sekarang ini bangunannya direnovasi, kuil 
tetap memelihara yang secara perancangan arsitekturalnya keaslian suatu biara dari Sekte China 
tersebut.Kuil ini adalah yang paling besar, yang paling asli dan kuil jaman kuno lengkap yang 
kompleks di kota Shanghai. 
 
Secara umum, Arsitektur Budha mengikuti gaya yang kerajaan Cina. Suatu Biara Budha yang 
besar secara normal mempunyai suatu medan aula, menempatkan patung Bodhisattva dalam aula 
agung, menempatkan patung Buddhas (lihat gambar 1.6)Menempatkan untuk biarawan dan 
biarawati di antara kedua sisi tempat tersebut. Biara Budha kadang-kadang juga mempunyai 
pagoda, yang mana boleh menempatkan barang peninggalan Dari Buddha Ghautama, pagoda 
yang lebih tua cenderung untuk ditempatkan di keempat sisi bangunan, sedang pagoda yang 
lainnya di tempatkan di delapan sisi bangunan. 
 

 
Tempat dari 500 patung biarawan. 
 
Daoist arsitektur, pada umumnya mengikuti gaya commoners'. Pintu masuk utama bagaimanapun 
pada umumnya di sisi, ke luar dari takhyul tentang setan yang mungkin mencoba untuk masuk 
(lihat gambar 1.7) pendapat dari feng shui. Berlawanan dengan Buddhists, di dalam suatu kuil 
Daoist dewa yang utama ditempatkan; aula yang merupakan pusat perhatian paling depan, dewa 
yang lebih sedikit di belakang aula dan di sisi aula. 

http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX-9k7EdcEI/AAAAAAAAAHA/aLKzRq8I12E/s1600-h/2.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX--hUonvfI/AAAAAAAAAHY/0-rtE2TXCEo/s1600-h/3.bmp
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Patung penjaga kuil yang dipercaya bisa mengusir setan. 
 
 
9.2. ARSIITEKTUR JEPANG 
1. PERIODE PRASEJARAH ( 3000 SM - 2000 ) 
Yomon : Pit Dwelling 
Yayoi : Pit Dwelling + Bangunan Tropis 
Tumulus : Kuburan Bangsawan 
Model Rumah Tropis 
Pertumbuhan Kuil Shinto 
Jepang tercatat dalam buku Han dari China abad 57, penduduk suku WA 
Kerajaan dibentuk dari Kaisar Guang Wo di China dengan mengutus Taifu 
Rajanya Yamataikoku dan Ratu Himiko 
2. PERIODE ASUKA - NARA ( 550 – 794 M) 
Pemerintahan Koalisi Ratu Shotoku 
Munculnya tulisan dan Budhisme melalui Korea 
Cina : I M – Korea : IV M – Jepang : VI M 
Komunikasi dengan Cina dan muncul sistem konstitusi ( 604 M) 
Perubahan pada pola kota (Grid) – Kota Heijo Kyo 
Tahun 784 Kaisar Kammu memindahkan ibukota dari Nagao kakyo ke 
Hein Kyo (Tokyo) 
3. PERIODE HEIAN ( 794 – 1185 M) 
Pejuang Tanah Air (Warrior) : meliteristik 
Dipimpin Raja Samurai : Hasekura Tsunenaga 
Biara berkemang di gunung 
Putus hubungan dengan Can abad IX M 
Muncul hunian Shrinen Style 
Pengaruh arsitektur Budha terhadap kuil shinto 
Kamikaze : Berani mati dalam peperangan 
Harakiri : Bunuh diri karena malu 
Seppuku : Bunuh diri dengan pisau pendek 
4. PERIODE KAMAKURA - MUROMACHI ( 1185 - 1573 M ) 
Tumbuhnya arsitektur jepang 
Kompleksitas aktivitas keluarga : butuh sekat ruang 
5. PERIODE MAMUYAMA ( 1573 - 1863 M) 
Perkembangan gaya Shoin 
Manusia teh : shaseki (ruang upacara minum teh) 
Puncak perkembangan arsitektur hunian 
Masuknya agama Kristen dan budaya Barat 
 
FESTIVAL MATSURI 
Menghadap dan mengabdi kepada Dewa 
Upacara menggotong kuil 
Memakai pakaian adat 
Agama Shinto 
Pemujaan arwah leluhur 
 
PANDANGAN HIDUP 
Patrilineal : menganut garis keturunan ayah 
Dunia sebagai fenomena absolut 
Segala benda memiliki roh - dipersonifikasi 
Mencintai alam : Ikebana, bonsai, haiku, soseiki 
Ikebana : ke atas lambang surga, mendatar : lambag dunia, ke bawah : lambang neraka 
Toleransi sebagai ciri kedewasaan 
Penerimaan pengaruh luar selama tidak merusak struktur sosial dan hukum tentang hubungan 
manusia 
Pengaruh budaya Cina 

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SX--hdxKSwI/AAAAAAAAAHg/SHDnirdD_m8/s1600-h/1.bmp
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Tidak memiliki agama : upacara shinto, mati : budha 
 
1. CIRI ALAMI 
Bahan kayu serat, warna alami 
Bentuk lingkaran dan segi empat 
Kesan ringan dan halus 
Menyatu dengan alam melalui unsur elemen alam yang ditampilan dalam ruang dalam 
2. ARSITEKTUR KUIL BUDHA 
Rumah Amida ( patung budha ) 
Bentuk Pagoda (atap ganjil) 
Rumah genta/lonceng 
Ruang sembahyang 
3. ARSITEKTUR RUMAH 
Non minka (rumah bangsawan) : Gaya shnden (masa Heian), gaya shoin (masa moromachi, 
momoyama) 
Minka (rumah rakyat) : di desa, tanah datar : petani, gunung dan pantai 
- atap : tebal dan ringan 
- sederhana, jelas, jujur, tanpa ornamen 
- logika struktur 
- tidak memiliki kesan megah (kesan horisontal) 
- meyatu dengan alam 
- kebiasaan duduk di lantai, langit-langit rendah 
- tanpa perabot 
- ruang fleksibel : FUYUMA (partisi sorong), SHOJI (pintu sorong), AMADO (tirai gulung) 
- sistem modular : TATAMI, KYOMA (sistem Kyoto), INAKAMA (sistem pedalaman) 
 
4. TAMAN JEPANG 
Pengalihan makrokosmos ke dalam bentuk simbol mikrokosmos sebagai : 
- Implementasi kerinduan pada alam 
- Ukuran kemakmuran 
- Tuntutan kebutuhan mental spiritual 
Taman Jepang Kuno 
- Danau, pulau, jembatan 
- Taman juga disebut SHIA (pulau) 
Kassifikasi umum 
- TSUKI YAMA (Taman berbukit) 
- HIRA – NIWA (Taman datar) 
Gaya penyelesaian 
- SHIN ( Halus) 
- GYO ( sedang) 
- SHO ( kasar) 
Pengembangan Bentuk 
- Taman batu kering ( KARE SANSUI) 
- Taman air ( RIN SEN) 
- Taman Teh ( SHASEKI) 
 
Ornamen 
- Batuan : vertikal – pasif (simbol ketenangan) – aktif ( simbol pengejaran) 
- Lentera taman 
- Pagoda 
- Tempayan 
- Pembatas Taman 
- Gerbang 
- Sumber air 
- Jembatan 
- Pondok 
- Danau 
- Air terjun 
- Sungai 
- Pulau 
- Kolam itik 
- Saluran 
- Tumbuh-tumbuhan 
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Falsafah 
- Suasana alami 
- Integrasi ruang luar dan ruang dalam 
- Segitiga dasar 
- Ungkapan nilai simbolik : Tanah/bukit (kaisar), Batuan (pejabat), Air (rakyat) 
- Kaisar harus dilindungi dari rongrongan rakyat, bukit dilindungi dari air dan batu 
 
Upacara Minum Teh (CHANOYU ) 
- Pengaruh ajaran ZEN : ungkapan kecintaan pada keindahan hidup dan melatih kesabaran 
- Di Chaseki : Minum sambil berdiskusi 
- Penyucian diri tangan dan mulut 
- Pintu masuk rendah, simbol : rendah hati dan membuang kesombogan 
Perbandingan Rumah dari segi orientasi 
- Arab orientasi ke dalam 
- Amerika orientasi ke luar 
- Jepang orientasi kabur 
 
PERUMAHAN/HUNIAN 

Fasad rumah tradisional dengan bangku duduk yang didominasi bahan 
kayu serta pintu geser arah horizontal dan vertikal dari kayu. 

Zaman Edo berlangsung sekitar tahun 1600–1868 ketika Jepang di bawah pemerintahan Sogun 

menutup pengaruh dan hubungannya dengan dunia Barat. Keputusan itu tercermin pada pola 

perkembangan kota kecil di sepanjang jalur Nakasendo, salah satu di antaranya dapat dilihat di 

desa kuno Tsumago yang bangunan rumah tinggalnya tampak jelas didominasi corak arsitektur 

tradisional Jepang gaya Edo. 

Beberapa jalan kecil berupa gang juga sangat menarik diikuti karena dari jalan kecil tersebut kita 

dapat melihat taman gaya Jepang di area halaman belakang dan depan rumah. Taman yang 

dilengkapi kolam batu alam dilengkapi bonsai, pancuran air dari bambu, dan kerajinan bambu lain 

menambah daya tarik kawasan ini. 

 

Rumah tradisional Jepang berbahan kayu dan atap ditindih batu 

dengan aksesori fasade khas Jepang 

Kebanyakan bangunan utama di kawasan ini terbuat dari papan yang bila kita lihat lebih jauh 

menunjukkan kedekatan kehidupan Tsumago dengan pertanian, perdagangan, dan bisnis jasa 

yang menjadi mata pencarian utama penduduk pada masa Sogun. 

http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6J5xMK89I/AAAAAAAAALw/YU1xfPYawJk/s1600-h/1.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6J5_ydshI/AAAAAAAAAL4/IWbK40vc5uw/s1600-h/2.bmp
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Atap yang ditindih batu untuk menahan agar tidak terbang tertiup angin dengan talang air pada 

sisi atap dan menyalurkan air ke tanah yang terbuat dari bambu juga menunjukkan kecerdikan 

dan pemikiran unsur teknis tukang bangunan masa Edo. Ruangan dengan lantai tanah, tatami, 

dan fondasi batu alam yang ditindih bangunan bahan kayu menjadi salah satu ciri khusus. 

Dengan struktur bangunan kayu berpintu geser dengan teralis kayu horizontal dan vertikal 

memperlihatkan gaya arsitektur tradisional jepang kuno. 

 

 

Tidak hanya citranya, tetapi konstruksinya pun sederhana sekali ― semakin sedikit, semakin baik‖. 

Prinsip ini sudah diambil alih dalam seni arsitektur internasional. 

 

INTERIOR RUMAH TRADISIONAL JEPANG 

Sudah sejak abad ke 18 masyrakat Barat yang sudah diresapi citarasa matematika dan penalaran 

segala bidang kehidupan menemukan jepang sebagai negeri selera ningrat dan citarasa yang 

sangat cocok dengan dambaan manusia kebudayan industri yakni perpaduan antara yang eksak 

matematis dan yang menumbuhkan haru pada segala yang indah. Maka garis-garis dan kepolosan 

dinding-dinding geometrik yang menandai seluruh arsitektur jepang mereka jadikan contoh 

ekspresi. (lihat gambar 1.4) 

 
Interior dan pemilihan bahan rumah Jepang Tradisional ini pun masih sama napas cita rasanya. 

Dinding-dinding tipis, nyaris tidak bermateri (kertas pun masih dipakai untuk dinding-dinding 

ruangan). Tidak aman memang dan sangat dingin di musim salju,tetapi sikap Shinto satu dengan 

alam tetap dimenangkan. 

Melalui gambar ini dan seterusnya kita dapat mempelajari dampak dan hikam akrsitekutur 

tradisional Jepang yang kontemporer secara lebih terperinci. Tampaklah betapa sangat 

mungkinlah modernisasi dengan bahasa kontemporer, tanpa meninggalkan kekhasan pribadi 

pribumi. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6J585bNUI/AAAAAAAAAMA/76hCedPqIZk/s1600-h/3.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6J6G6oVjI/AAAAAAAAAMI/KxovzmIRRZY/s1600-h/4.bmp
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Maka perhatikan gambar 1.5 dalam pasal 9 dari arsitektur modern tahun-tahun 20-30an. 

Tampaklah ciri ke Jepangan pada bangunan dan perabot rumah itu. Lihat gambar (1.5) 

 

 
 

Citarasa kepolosan dan kesederhanaan yang bernapas Shinto itu lebih meluas lagi sesudah Perang 

Dunia II, yang ternyata sedambaan dengan citarasa menusia yang baru saja dianiaya oleh wabah 

bahasa Meriam dan bom dunia industri. Di sini selera dan citra arjuna sangatlah jelas. 

 

Perhatikan dinding-dinding, lantai dan langit-langit. Semua serba bidang polos, dapat dikatakan 

tanpa hiasan apapun. Satu-satunya ―hiasan‖ hanyalah permainan garis-garis lurus dan bidang-

bidang murni. Ditambah gambar bergaya sangat hekmat goresan, kaligrafi sajak satu saja di 

ruang utama dengan tokonominya. (lihat gambar 1.6) 

 

 
 

Dalam ruang utama, tempat penerimaan tamu, dibuat panggung kecil yang berdinding mundur 

sebagai tempat keramat, suatu fokus, tempat orientasi diri psikologis dalam rumah, yang disebut 

tokonoma. Kadang-kadang lukisan diganti dengan yang lain, atau dipajang satu syair dengan seni 

kaligrafi indah, demi percakapan tenbtang puisi atau tukar-menukar kearifan, pengetahuan 

budaya. 

 

 
Ruang Panti minum Bosen , dari biara Kohoran. Lihatlah bagaimana sekian unsur kontras bermain 

dalam melodi tesa-antitesa-sintesa: 

1. Luar dan Dalam. 

2. Garis bidang geometrik lurus-datar-ketat dan bentuk-bentuk organik luwes. 

3. kebersihan polos netral warna di dalam dan yang serba variasi warna-warni di luar. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6J6C-pPxI/AAAAAAAAAMQ/Igfnm2ydGzk/s1600-h/5.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6Md0WVK7I/AAAAAAAAAMY/4N5WJp-Wfgw/s1600-h/6.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6Md5CvL0I/AAAAAAAAAMg/XDS_lRQO8Pg/s1600-h/7.bmp
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Denah Rumah tradisional Jepang dengan pembagian ruang yang berbentuk sederhana yaitu 

kotak atau persegi. Manusia modern abad ke 20 memang sedang gandrung pada segala hal 

yang geometris. Tetapi geometriks yang menyentuh kalbu hati. Dan apa yang menjadi 

kenyataan budaya arsitektur dari seorang tokoh dan perintis arsitektur modern, Mies Van der 

Rohe? Mies van der Rohe merumuskannya demikian: ―semakin sedikit semakin baik‖. Tetapi 

perumusan yang menjadi tersohor itu praktis sudah dikerjakan berabad-abad oleh orang-

orang yang berjiwa Shinto dan Budha Zen. 

 
 
 
  

http://1.bp.blogspot.com/_ivpntrcRt-U/SY6MeKMEN8I/AAAAAAAAAMo/c9rGE4ruh1g/s1600-h/8.bmp
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Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang 
dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha seperti yang terlampir sebelumnya. Dengan masuknya 
Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi (proses bercampurnya dua (lebih) 
kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi), yang melahirkan 
kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti 
kebudayaan Hindu dan Budha hilang. Ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad 
Penyebaran awal Islam di Nusantara dilakukan pedagang-pedagang Arab, Cina, India dan Parsi. 
Setelah itu, proses penyebaran Islam dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara melalui 
perkawinan, perdagangan dan peperangan.  
 
Banyak masjid yang diagungkan di Indonesia tetap mempertahankan bentuk asalnya yang 
menyerupai (misalnya) candi Hindu/Buddha bahkan pagoda Asia Timur, atau juga menggunakan 
konstruksi dan ornamentasi bangunan khas daerah tempat masjid berada. Pada perkembangan 
selanjutnya arsitektur mesjid lebih banyak mengadopsi bentuk dari Timur Tengah, seperti atap 
kubah bawang dan ornamen, yang diperkenalkan Pemerintah Hindia Belanda.  
 
Kalau dilihat dari masa pembangunannya, masjid sangat dipengaruhi pada budaya yang masuk 
pada daerah itu. Masjid dulu, khususnya di daerah pulau Jawa, memiliki bentuk yang hampir sama 
dengan candi Hindu – Budha. Hal ini karena terjadi akulturasi budaya antara budaya setempat 
dengan budaya luar.  
 
Antar daerah satu dengan yang lain biasanya juga terdapat perbedaan bentuk. Hal ini juga 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan budaya setempat.  
 
Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut, tidak hanya bersifat 
kebendaan/material tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Wujud akulturasi 
dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, istana. Untuk lebih jelasnya 
silakan Anda simak gambar berikut:  

Masjid Aceh merupakan salah satu masjid kuno di 
Indonesia.  
 
Wujud akulturasi dari masjid kuno seperti yang tampak pada gambar memiliki ciri sebagai berikut:  

1. Atapnya berbentuk tumpang yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dari 
tingkatan paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil 1, 3 atau 5. Dan biasanya 
ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingannya yang disebut 
dengan Mustaka. 

2. Tidak dilengkapi dengan menara, seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar 
Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau bedug untuk 
menyerukan adzan atau panggilan sholat. Bedug dan kentongan merupakan budaya asli 
Indonesia. 

3. Letak masjid biasanya dekat dengan istana yaitu sebelah barat alun-alun atau bahkan 
didirikan di tempat-tempat keramat yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. 

Selain bangunan masjid sebagai wujud akulturasi kebudyaan Islam, juga terlihat pada bangunan 
makam. Untuk itu silahkan Anda simak gambar 2 makam Sendang Duwur berikut ini:  

9 ARSITEKTUR ISLAM 

http://1.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SYHAQlqPVCI/AAAAAAAAAAw/T8xw3Z0_yLU/s1600-h/sej107_07.gif
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Makam Sendang Duwur (Tuban)  
 
Ciri-ciri dari wujud akulturasi pada bangunan makam terlihat dari:  

1. makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. 
2. makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan Jirat atau Kijing, nisannya 

juga terbuat dari batu. 
3. di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubba. 
4. dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan 

makam atau kelompok-kelompok makam. Bentuk gapura tersebut ada yang berbentuk 
kori agung (beratap dan berpintu) dan ada yang berbentuk candi bentar (tidak beratap 
dan tidak berpintu). 

5. di dekat makam biasanya dibangun masjid, maka disebut masjid makam dan biasanya 
makam tersebut adalah makam para wali atau raja. Contohnya masjid makam Sendang 
Duwur seperti yang tampak pada gambar 2 tersebut. 

 
 
MASJID AGUNG DEMAK  

Tampak depan Masjid Agung Demak  
 
Masjid Agung Demak adalah sebuah mesjid tertua di Indonesia. Masjid ini terletak di desa 
Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para 
ulama (wali) penyebar agama Islam, disebut juga Walisongo, untuk membahas penyebaran 
agama Islam di Tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pendiri masjid ini 
diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak.  
 
Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki empat 
tiang utama yang disebut saka guru. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya 
berbentuk limas yang ditopang delapan tiang yang disebut Saka Majapahit.  
 
Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak, terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan 
Demak dan para abdinya. Di sana jugaterdapat sebuah museum, yang berisi berbagai hal 
mengenai riwayat berdirinya Masjid Agung Demak.  
 
 
MASJID MENARA KUDUS  

http://2.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SYHBQclhaII/AAAAAAAAAA4/lTaVuk9eiWA/s1600-h/sej107_08.gif
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Masjid Menara Kudus (disebut juga sebagai mesjid Al Aqsa dan Mesjid Al 
Manar) adalah mesjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi atau tahun 956 
Hijriah dengan menggunakan batu dari Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu pertama dan 
terletak di desa Kauman, kecamatan Kota, kabupaten Kudus, Jawa Tengah.  
 
Yang paling monumental dari bangunan masjid ini adalah menara berbentuk candi bercorak Hindu 
Majapahit, bukan pada ukurannya yang besar saja, tetapi juga keunikan bentuknya yang tak 
mudah terlupakan. Bentuk ini tidak akan kita temui kemiripannya dengan berbagai menara masjid 
di seluruh dunia.  
 
Keberadaannya yang tanpa-padanan karena bentuk arsitekturalnya yang sangat khas untuk 
sebuah menara masjid itulah yang menjadikannya begitu mempesona. Dengan demikian bisa 
disebut menara masjid ini mendekati kualitas genius locy.  
 

Menara Masjid Kudus merupakan bangunan menara 
masjid paling unik di Kota Kudus karena bercorak Candi Hindu Majapahit.  
 
Bangunan menara berketinggian 18 meter dan berukuran sekitar 100 m persegi pada bagian dasar 
ini secara kuat memperlihatkan sistem, bentuk, dan elemen bangunan Jawa-Hindu. Hal ini bisa 
dilihat dari kaki dan badan menara yang dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa-Hindu, termasuk 
motifnya. Ciri lainnya bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa 
perekat semen, namun konon dengan dengan digosok-gosok hingga lengket serta secara khusus 
adanya selasar yang biasa disebut pradaksinapatta pada kaki menara yang sering ditemukan pada 
bangunan candi.  
 
Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk 
suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan empat soko guru yang menopang dua tumpuk 
atap tajuk. Sedangkan di bagian puncak atap tajuk terdapat semacam mustoko (kepala) seperti 
pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk 
pada elemen arsitektur Jawa-Hindu.  

http://2.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SYHBf8DHJXI/AAAAAAAAABI/dmZu3QMClio/s1600-h/Masjid_Kudus.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SYHBulbyL6I/AAAAAAAAABQ/9Ufc66Qgxo0/s1600-h/menara2.jpg
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MASJID AGUNG BANTEN  

Kompleks bangunan masjid di Desa Banten Lama, sekitar 
10 km sebelah utara kota Serang, ibu kota Provinsi Banten ini menjadi obyek wisata ziarah 
arsitektur yang sangat menarik, karena gaya seni bangunan yang unik dan terdapat elemen 
arsitektur menarik.  
 
Sisi menarik pertama dari bangunan utama masjid, yang dibangun pertama kali oleh Sultan 
Maulana Hasanuddin (1552-1570), sutan pertama Kasultanan Demak yang juga putra pertama 
Sunan Gunung Jati itu adalah atapnya yang tumpuk lima. Menurut tradisi, rancangan bangunan 
utama masjid yang beratap tumpuk lima ini dipercayakan kepada arsitek Cina bernama Cek Ban 
Cut. Selain jumlah tumpukan, bentuk dan ekspresinya juga menampilkan keunikan yang tidak 
ditemui kesamaannya dengan masjid-masjid di sepanjang Pulau Jawa, bahkan di seluruh 
Indonesia.  
 
Yang paling menarik dari atap Masjid Agung Banten adalah justru pada dua tumpukan atap 
konsentris paling atas yang samar-samar mengingatkan idiom pagoda Cina. Kedua atap itu berdiri 
tepat di atas puncak tumpukan atap ketiga dengan sistem struktur penyalur gaya yang bertemu 
pada satu titik. Peletakan seperti itu memperlihatkan kesan seakan-akan atap dalam posisi kritis 
dan mudah goyah, namun hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri.  
 
Dua tumpukan atap paling atas itu tampak lebih berfungsi sebagai mahkota dibanding sebagai 
atap penutup ruang bagian dalam bangunan. Tak heran jika bentuk dan ekspresi seperti itu 
sebetulnya dapat dibaca dalam dua penafsiran: masjid beratap tumpuk lima atau masjid beratap 
tumpuk tiga dengan ditambah dua mahkota di atasnya sebagai elemen estetik.  
 
Elemen menarik lainnya adalah menara di sebelah timur yang besar dan monumental serta 
tergolong unik karena belum pernah terdapat bentuk menara seperti itu di Jawa, bahkan di 
seluruh Nusantara. Dikarenakan menara bukanlah tradisi yang melengkapi masjid di Jawa pada 
masa awal, maka Masjid Agung Banten termasuk di antara masjid yang mula-mula menggunakan 
unsur menara di Jawa.  
 
Tradisi menyebutkan, menara berkonstruksi batu bata setinggi kurang lebih 24 meter ini dulunya 
konon lebih berfungsi sebagai menara pandang/pengamat ke lepas pantai karena bentuknya yang 
mirip mercusuar daripada sebagai tempat mengumandangkan azan. Yang jelas, semua berita 
Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu 
selalu menarik perhatian pengunjung Kota Banten masa lampau.  
 
 
MASJID JAMI BANJARMASIN  

http://4.bp.blogspot.com/_FbrkfgLXvXo/SYHCc3YpUlI/AAAAAAAAABo/BzCcK4LLnLE/s1600-h/bantenlama.jpg
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Masjid Jami Banjarmasin adalah salah satu masjid tua di 
kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di masjid ini terdapat kantor MUI kota Banjarmasin dan di 
belakang masjid merupakan pemakaman umum yang juga terdapat komplek Makam Pangeran 
Antasari.  
 
 
MASJID SULTAN SURIANSYAH  

Masjid Sultan Suriansyah adalah sebuah 
masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di 
masa pemerintahan Sultan Suriansyah (1526-1550), raja Banjar pertama yang memeluk agama 
Islam. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota 
Banjarmasin.  
 
Masjid bergaya tradisional Banjar pada bagian mihrabnya memiliki atap sendiri terpisah dengan 
bangunan induk. Masjid ini didirikan di tepi sungai Kuin.  
 
Pola ruang pada Masjid Sultan Suriansyah merupakan pola ruang dari arsitektur Masjid Agung 
Demak yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan. 
Arsitektur mesjid Agung Demak sendiri dipengaruhi oleh arsitektur Jawa Kuno pada masa kerajaan 
Hindu.  
 
Identifikasi pengaruh arsitektur tersebut tampil pada tiga aspek pokok dari arsitektur Jawa Hindu 
yang dipenuhi oleh masjid tersebut. Tiga aspek tersebut : atap meru, ruang keramat (cella) dan 
tiang guru yang melingkupi ruang cella. Meru merupakan ciri khas atap bangunan suci di Jawa dan 
Bali. Bentuk atap yang bertingkat dan mengecil ke atas merupakan lambang vertikalitas dan 
orientasi kekuasaan ke atas. Bangunan yang dianggap paling suci dan dan penting memiliki 
tingkat atap paling banyak dan paling tinggi.  
 
Ciri atap meru tampak pada Masjid Sultan Suriansyah yang memiliki atap bertingkat sebagai 
bangunan terpenting di daerah tersebut. Bentuk atap yang besar dan dominan, memberikan kesan 
ruang dibawahnya merupakan ruang suci (keramat) yang biasa disebut cella. Tiang guru adalah 
tiang-tiang yang melingkupi ruang cella (ruang keramat). Ruang cella yang dilingkupi tiang-tiang 
guru terdapat di depan ruang mihrab, yang berarti secara kosmologi cella lebih penting dari 
mihrab. 
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