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Arsitektur Renaissance

� Masa peralihan dari zaman pertengahan ke 
zaman modern. 

� Dilandasi oleh keinginan untuk melepaskan 
diri dari doktrin gereja.

� Ciri-ciri:� Ciri-ciri:
� Ornamen-ornamen organis muncul sebagai 

bagian dari keindahan bangunan,

� Cahaya masih menjadi bagian dari keindahan 
bangunan, 

� Unsur duniawi juga muncul dalam bentuk detail-
detail yang indah. 



Rennaisance

� Berkembang di 
Italia, terutama 
di Florentina



Rennaisance

� Bruneslleschi (1377-1446)

� Goldsmith, sculptor, clockmaker, 
architect and mathematician

� Leone Battista Alberti (1404-72) � Leone Battista Alberti (1404-72) 

� Playwright, papal secretary, grammarian, 
art theorist, social commentator and 
architect 

� Menulis Ten Books of Architecture (1452)



� “I would have you, if possible, 
concern yourself with none but 
persons of the highest rank and 
quality, and those too such as are quality, and those too such as are 
truly lovers of these arts, because 
your work loses its dignity by being 
done for mean persons”

� Aspek “public relations”



� St. Maria Novelle (1460-67) 
di Florentina



Baroque (17th)

� Kekuasaan raja

� Memancarkan atau ekspresi 
kekuasaan raja

� Memadukan bangunan dan � Memadukan bangunan dan 
lingkungan sekitarnya



� Basilika 
St. Petrus



BREAK

� Small Group Discussion:

“Apa itu menjadi modern?”



� Hingga Revolusi Industri: 
� dinding bangunan menanggung berat mereka. 
� Dinding dapat seperti sebuah kulit, 

sesuai keinginan arsitek dan insinyur. 

� Beberapa suku di sub Afrika Sahara 
membuat konstruksi masjid berdinding 
lumpur, lumpur, 
� tetapi besi tempa 
� dan – pada 1856 ketika John Bessemer 

membuatnya mungkin – besi jauh lebih kuat 
dari kayu dan bambu. 

� Sheerness Boatstore yang dirancang oleh 
Godfrey Thomas Greene, Direktur 
Pekerjaan Teknik dan Arsitektural untuk 
Departemen Angkatan Laut Inggris 
menunjukkan bagaimana bangunan dapat 
diperluas hingga tak terbatas. 



� Jason Paxton (1803-65), 
ahli pertamanan.

� Satu bangunan paling 
radikal dan penting 
sepanjang masa, Crystal 
Palace (1850-51). Palace (1850-51). 

� Sempat bertahan hingga 
85 tahun, dipindah dari 
lokasi aslinya di Hyde 
Park di London tengah 
ke Sydenham, London 
selatan. 



� “...kesan pertama yang menyentuh siapa yang 
memandang bangunan luar biasa dan didirikan 
sangat cepat ini adalah kesederhanaan dan 
keanggunannya.

� Semua proporsi dibuat dengan rasa seni tinggi � Semua proporsi dibuat dengan rasa seni tinggi 
dan ketepatan matematis.

Andres Blanqui



� Di tangan insinyur besar, pendekatan ini membuat 
pekerjaan besar menjadi mungkin. Dan tepat waktu!!!

� Tidak hanya untuk stasiun kereta pada abad-19 
(katedral) tetapi juga untuk struktur spektakuler 
seperti Menara Eiffel (1887-89) oleh insinyur Prancis 
legendaris seperti Gustave Eiffel (1823-1923) dan legendaris seperti Gustave Eiffel (1823-1923) dan 
Galerie des Machines (1889).



� Dua bangunan paling memberi inspirasi 
untuk Pameran Internasional di Paris 
(seharusnya Pameran Besar 1851 di 
London). 

� Bangunan Galerie des Machines suatu 
kolaborasi yang sukses antara 
insinyur (Victor Contamin, 1840-93) 
dan arsitek Charles Dutert (1845-
1906), menunjukkan bagaimana dua 
profesi ini bekerja bahkan lebih 
dekat.



� “Jaman Pertengahan atau dengan bangunan masa kini, 
dalam kota-kota (dimana terdapat umat) Katolik 
terlihat gereja-gereja digantikan oleh pabrik, 
penjara, dan pergantian fungsi lainnya.”

� “...penemuan baru telah membawa kesempurnaan... 
Kriteria utama dari keindahan dalam arsitektur Kriteria utama dari keindahan dalam arsitektur 
adalah adaptasi dari bentuk pada fungsi. Ini timbul 
dari kesatuan inspirasi yang menggerakkan arsitek 
dan seniman.”

Augustus Welby Northmore Pugin (1812-52)



� Pugin (1812-1852)

� Perancang perkakas, barang tenunan, jubah, piring 
gereja, keramik, dan kaca patri

� Karyanya True Principles of Christian or Pointed 
Architecture (1841) 

� Pendapatnya berefek besar tidak hanya atas � Pendapatnya berefek besar tidak hanya atas 
arsitektur Kebangkitan Gotik, tetapi juga gerakan Arts 
and Crafts di akhir abad ke-19 dan dalam pemikiran 
yang menjadi latar belakang Gerakan Modern di abad 
ke-20. 



� Pugin percaya suatu bangunan seharusnya tidak 
memiliki aspek yang tidak penting untuk 
menghasilkan kenyamanan, konstruksi, atau 
kepemilikan, dan bahwa ornamen seharusnya dibatasi 
pada struktur bangunan yang mendasar. 

� Ia menolak semua bentuk kepalsuan dan tiruan yang 
dia lihat sebagai gimcrack, arsitektur kardus gambar 
guntingan, dibangun dalam gaya historis cerita 
dongeng –Cina, Mesir, Yunani, Romawi, ”Hindoo”, dan 
Gotik palsu – yang ia saksikan ketika muda. 



� “...arsitektur gereja bagus dan baik, kesempurnaan 
dari arsitektur rumah hunian masyarakat pada masa 
yang sama.”

� “...semua pekerjaan hasil cetakan mesin adalah 
buruk dan tidak jujur...”

� “...setiap bangunan harus menemukan bentuk sesuai 
dengan fungsinya ...”

John Ruskin (1819-1900)



� “...seni adalah untuk semua dan bukan kaum elit...”

William Morris (1834-96)

� “...suatu bentuk tidak dapat menjelaskan alasan 
mengapa demikian, maka tidak ada pancaran 
keindahan”keindahan”
Eugen Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814-79)



� I have hope that it will be from such 
necessary unpretentious buildings 
that the new and genuine 
architecture will spring, rather than architecture will spring, rather than 
from experiment style

Morris



� PERSEKUTUAN antara (seni) 
ARSITEKTUR DAN TEKNIK

� REALITAS BUKAN ILUSI –
FUNGSIONALISME!!!FUNGSIONALISME!!!

� BENTUK-BENTUK BARU ORNAMENTASI

“Art Nouveau”



Art Nouveau

� Memanfaatkan perkembangan besi 
tempa

� Menghasilkan kurva-kurva yang 
organikorganik

� Menggabungkan struktur dan 
dekorasi



Hector Guimard (1867-1942)

� Pada akhir abad ke-19, struktur 
yang dirancang oleh arsitek 
mulai muncul, yaitu di pintu 
masuk stasiun Metro di Paris

� Besi dikaryakan pertama dan 
terpenting untuk dekoratif.



Hector Guimard, lahir dan besar di Paris, kuliah di 
Ecole Des Beaux Arts. Karyanya termasuk pintu masuk 
stasiun Metro (1899-1900).



� “…titik tolak untuk penciptaan 
keindahan adalah kehidupan 
modern…”

� “hanya sesuatu yang praktis 
yang dapat menjadi indah”

Otto Wagner (1841-1918)



Victor Horta, lahir di 
Ghent (1861). 





Antoni Gaudi (1852-1926)



� Talenta Gaudi muncul bersama gerakan artistik 
monumental di Catalonia (Spanyol), 
� bagian upaya wilayah mendirikan kembali 

identitas lokal. 

� Karya besar pertamanya, Palau Guell (1885-89) � Karya besar pertamanya, Palau Guell (1885-89) 
� terlihat aneh sejak bentuk gerbang seperti 

masuk ke dalam gua daripada pusat kota besar. 
� Di dalamnya, ruang utama adalah gua besar 

yang fantastik, komplet dengan organ, galeri 
minstrel dan kubah blue tiled.













� Satu hari pada 1926, 
seorang tua melangkah 
mundur melihat ke atas, 
memperhatikan bentuk 
menara yang aneh, 
tiba-tiba datang tram. 

� Buru-buru orang 
membawa orang tua ini 
ke rumah sakit. 
Kecelakaan. Tidak ada 
yang tahu siapa orang 
tua ini.

� Beberapa hari kemudian, 
Barcelona terkejut. 
Prosesi pemakamannya 
menciptakan kerumunan 
panjang, berjalan 
lambat ke seluruh kota. 

� Gaudi telah menjadi 
santo pelindung 
Barcelona meski Paus 
belum setuju.



BREAK

� Small Group Discussion



� BAGAIMANA ARSITEKTUR MODERN 
BERKEMBANG DI HINDIA BELANDA 



� Sejak 1870 pemerintah 
kolonial Belanda merubah 
kebijakan perdagangannya 
menuju swastanisasi, 
sehingga muncul banyak 
perusahaan kolonial baru 
yang mengelola dan 
mengirim hasil bumi 
langsung ke Eropa

Kebutuhan Bangunan BaruKebutuhan Bangunan BaruKebutuhan Bangunan BaruKebutuhan Bangunan Baru

� Kebutuhan akan 
transportasi memunculkan 
tipologi bangunan-bangunan 
yang berkaitan erat dengan 
fasilitas proses, gudang, 
distribusi, transportasi, 
termasuk penjualan yang 
terakomodasi dalam gedung gedung gedung gedung 
perkantoran,perbankan, perkantoran,perbankan, perkantoran,perbankan, perkantoran,perbankan, 
gudang, stasiun kereta gudang, stasiun kereta gudang, stasiun kereta gudang, stasiun kereta 
api, pasar, dan seterusnyaapi, pasar, dan seterusnyaapi, pasar, dan seterusnyaapi, pasar, dan seterusnya



Stasiun Kereta Api
� Jalur kereta api pertama di 

Jawa dibuka pada 1867 dan 
menyusul sejumlah network di 
seantero pulau yang 
menghubungkan kota-kota di 
pedalaman, disekitar pabrik 
gula, tembakau, kopi dan 
karet menuju kota-kota 
pelabuhan di pesisir utara Stasiun Tugu Yogyakarta

� Desain stasiun kereta api 
disesuaikan dengan besarnya 
kapasitas yang harus 
dilayani, dan mencapai puncak 
desain arsitekturalnya pada 
stasiun2 di kota-kota besar 
seperti Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, dan 
Yogyakarta

Stasiun Tawang Semarang



Bangunan Perbankan
� Perubahan UU di Belanda yang 

membolehkan swasta berniaga 
hasil bumi di Indonesia 
meningkatkan minat orang2 
Eropa untuk berbisnis di 
Indonesia

� Bangunan Perbankan semakin 
diperlukan untuk melancarkan 
kiriman uang dari dan ke 

The Javanese Bank, Yogyakarta

kiriman uang dari dan ke 
Eropa 

Kantor Pos Yogyakarta



Bangunan Perdagangan
� Berbagai hasil bumi 

diolah di Indonesia, 
seperti tebu menjadi 
gula,kopi menjadi bubuk 
untuk diminum,daun teh 
dikeringkan untuk 
diseduh,tembakau dibuat 
rokok, dan seterusnya

Pabrik Gula Jatiroto
rokok, dan seterusnya

� Berbagai fasilitas 
proses produksi hingga 
konsumsi hasil bumi 
dibangun di banyak 
sentra-sentra produksi 
hasil bumi 

Kantor Perdagangan, Kali Besar, Jakarta



Fasilitas-fasilitas lain
� Banyaknya orang Eropa yang tinggal di 

Indonesia berimplikasi pada munculnya 
gedung-gedung tempat mereka berkumpul 
(Club House), rumah tinggal, dsb



� Eksploitasi 

� Kebutuhan bangunan baru

� Ambil langsung dari negara asal


