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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

2.5 Latar Belakang Masalah 

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah isu critical 

regionalism (kritik regionalisme) yang sudah dibahas sejak tahun 1980-an oleh 

Alexander Tzonis, Liane Lefaivre dan kemudian Kenneth Frampton. Kritik 

regionalisme berfokus pada tipe arsitektur pada masanya berkaitan dengan 

kebudayaan setempat. Isu ini muncul akibat homogenitas dan banyaknya arsitektur 

modern. Frampton menyebutkan adanya persamaan universal tidak mencerminkan 

kebudayaan setempat (Eggner, 2016). 

Mark dalam jurnalnya ‘Singapore’s moment: critical regionalism, its colonial 

roots and profound aftermath’ mengatakan kritik regionalisme berada diantara 

peradaban universal (universal civilization) dan national culture. Critical 

regionalism merupakan negosiasi arsitek dalam menentukan bentuk. Mark 

menyebutkan bangunan-bangunan di Singapore lebih kearah peradaban universal, 

namun kebudayaan nasional masih terlihat pada rumah-rumah toko peninggalan 

kolonial (Crinson, 2008). 

Di Indonesia pembahasan mengenai perubahan bentuk tampak rumah toko 

dibahas karena adanya pergeseran fungsi. Isu critical regionalism muncul karena 

adanya kesamaan secara universal terhadap tampak-tampak bangunan pada Rumah 

Toko. Salah satu contoh dibahas oleh Vicky Januastuti mengenai Rumah Toko di 

Pecinan Pasar Lama Tangerang yang mengalami perubahan fungsi dan bentuk 

adalah ekonomi, sosial dan budaya. Rumah Toko sekarang ini memiliki bentuk 

yang tidak mewakili kebudayaan nasional akan dikhawatirkan hilangnya warisan 

budaya lokal (Januastuti, Vicky, Artiningrum, 2018). 

Dalam Jurnal Transformasi Dan Tipologi Bangunan Indoeuropeeschen 

Architectuur Stijl  Kawasan Braga Bandung disebutkan bahwa perubahan fungsi 

pada bangunan terus berlangsung sepanjang waktu namun perubahan terhadap 
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tampak atau bentuk bangunan jarang dilakukan. Salah satu contohnya bangunan 

Indoeuropeeschen Architectuur Stijl  di Braga Bandung merupakan bangunan 

peninggalan Belanda yang telah merespon iklim tropis. Bangunan tersebut telah 

mengalami banyak perubahan pemilik dan program ruang dalam bangunan namun 

belum adanya perubahan yang dilakukan untuk merespon perpindahan fungsi. 

Bangunan-bangunan baru termasuk Rumah Toko dibangun dengan material 

modern atas perubahan fungsi namun tanpa memperhatikan adanya nilai 

kebudayaan lokal (Santoni, 2014). 

Menurut Wicaksono, Rumah toko atau yang lebih sering disebut sebagai ruko 

adalah sebutan bagi bangunan – bangunan di Indonesia khususnya di Jakarta yang 

umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana fungsinya lebih 

dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai utamanya digunakan sebagai 

tempat usaha atau kantor. sedangkan, lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal 

(Januastuti, 2018). Sumber lain mengatakan Rumah Toko adalah bangunan yang 

mempunyai fungsi toko sebagai lantai pertama dan hunian pada lantai kedua atau 

ruang simpan (gudang) untuk mendukung kegiatan berdagang (Erdiono, 2012). 

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas maka secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa rumah toko merupakan rumah yang memiliki dwifungsi. 

Fungsi di dalam rumah toko tersebut antara lain sebagai hunian  dan tempat usaha.  

Rumah Toko merupakan bangunan arsitektur Tionghoa yang mengadaptasi 

dengan keadaan dan kebutuhan setempat (Januastuti, 2018). Rumah Toko 

merupakan identitas yang dibawa oleh kaum pedagang Cina yang berlayar dari 

Indonesia dan singgah untuk membangun pemukiman sendiri dan dijadikan sebagai 

tempat tinggal yang merangkap sebagai tempat usaha (Halim, 2010). Sejarah lain 

mengatakan, Rumah Toko juga berasal pada saat Kolonial membangun perumahan 

bagi warga Belanda sehingga komunitas Cina di Indonesia mengikuti pola warga 

Belanda yaitu bangunan rumah gandeng. Rumah gandeng merupakan bangunan 

berderet yang menerus dengan lantai atau tanpa lantai bertingkat yang mempunyai 

lebar jalan 5-8 meter atau menghadap ke kanal di Belanda, yang dikenal dengan 

tipe stads wooningen. Kemudian Widayati menyebutkan bahwa di Jakarta pola-

pola bangunan Belanda ini diadopsi di Pecinan sebagai Rumah Toko. (Widayati, 

Naniek dan Sumintardja, 2003). 



 

3 

 

Rumah Toko keturunan Tionghoa pada jaman dulu memiliki ukuran 8x12 

meter. Ruang untuk penjualan memiliki ukuran 8x8 meter pada lantai satu, 

sedangkan pada lantai dua sepenuhnya digunakan untuk hunian (Santi, 2011). 

Berdasarkan ukuran tersebut maka persentasi untuk komersil adalah 40% dan untuk 

daerah hunian 60%. Rumah Toko pada saat ini memiliki jumlah lantai lebih dari 

dua. Ruang untuk berjualan berada dilantai satu dengan ukuran 18x6 meter. 

Sedangkan  ruang untuk tempat tinggal berada dilantai dua dengan ukuran 24x6 

meter, dilantai tiga memiliki ruang untuk gudang untuk komersil sebesar 10x6 

meter,dan ruang dapur untuk tempat tinggal memiliki ukuran sebesar 10x6 meter. 

Berdasarkan uraian diatas maka area untuk penjualan sebesar 45% dan untuk 

hunian sebesar 55% (Erdiono, 2012). Contoh lainnya untuk Rumah Toko saat ini 

dapat dilihat pada Rumah Toko Jakarta Notebook yang berlokasi di Ruko Tribeca 

Central Park. Dimana Rumah Toko tersebut didominasi oleh fungsi komersil dan 

penyimpanan (gudang). Lantai satu digunakan sebagai etalase dan lantai 

selanjutnya digunakan sebagai ruang penyimpanan. Bangunan ini tidak lagi 

memiliki fungsi hunian karena semua ruangan 100% digunakan untuk berjualan 

(33%) dan tempat penyimpanan (67%). Melihat perkembangan Rumah Toko dari 

persentase penggunaan hunian dan komersil dapat dikatakan Rumah Toko sebagai 

fasilitas yang memiliki fungsi hibrida. 

Menurut Rully Pujantara, teknik mengolah ruang hibrida dapat dibagi 

menjadi empat cara yaitu penggabungan/gabungan (amalgamation), kombinasi 

(combination), pertemuan/pemasangan (assemblage), dan konjugasi (conjugation) 

(Pujantara, 2014). 

Menurut Deddy Erdiono, rumah dijadikan sebagai ruang hibrida oleh 

masyarakat Tionghoa dahulu yang kita kenal sebagai rumah toko atau ruko. Dulu , 

penggabungan fungsi hanya pada sebagian ruang kecil yaitu hanya pada bagian 

etalase, kemudian berkembang semakin luas menjadi area komersil (Erdiono, 

2012). 

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perlu adanya studi mengenai perubahan bentuk dan fungsi pada Rumah Toko 

dengan sudut pandang kritik regionalisme. Salah satu contoh bangunan dianggap 

memiliki Kritikal Regionalisme adalah The Capital Residence di Jakarta. Bangunan 
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ini dibilang cocok oleh Radford karena memiliki mahkota yang menyerupai bentuk 

Candi Prambanan. Dalam bukunya disebutkan beberapa contoh seperti Church on 

the Water di Hokkaido dan Eastgate di Zimbabwe juga mengangkat isu kritikal 

regionalisme karena berpaku pada filosofi keagamaan, kepercayaan setempat, atau 

benda yang banyak dikenal orang secara regional. Perancangan ini akan didasarkan 

pada penelitian bentuk Rumah Toko agar mempunyai komponen kritik 

regionalisme setempat. 

 

2.6 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apa komponen critical regionalism untuk Rumah Toko? 

2. Apa komponen perubahan fungsi dan bentuk kebudayaan regional? 

3. Bagaimana merancang Rumah Toko agar sesuai dengan kebutuhan perubahan 

fungsi dan bentuk kebudayaan regional? 

 

2.7 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu kebudayaan regional yang dapat 

diterapkan pada rumah toko Gading Serpong dan  merancang ulang berdasarkan 

komponen-komponen penting dari rumah toko.  

 

2.8 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menstudi rumah toko supaya lebih 

kontekstual sehingga ruang dapat dibagi sesuai dengan fungsi berdasarkan program 

ruang pada rumah toko. 

 

2.9 Sistematika penulisan  

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian dan riset yang telah 

dilakukan, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Pada BAB I berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : STUDI TEORI RUMAH TOKO DAN CRITICAL REGIONALISM 

Pada BAB II berisikan tentang kajian teori Rumah Toko yang 

melingkupi sejarah Rumah Toko, definisi Rumah Toko, tipe 

susunan Rumah Toko terhadap jalan, elemen spasial Rumah Toko 

beserta standarisasi (keergonomisan) Rumah Toko, karakter fisik 

Rumah Toko, dan preseden yang menjawab kajian teori yang sudah 

diteliti pada BAB II 

BAB III : ANALISIS RUMAH TOKO KAWASAN GADING SERPONG  

 Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai studi kasus yang dianalisis 

berdasarkan komponen dasar Rumah Toko dan Critical 

Regionalism. Studi kasus yang akan dibahas adalah Rumah Toko 

di Jalan Ruko Paramont blok BA 4, Gading Serpong. 

BAB IV : KONSEP PERANCANGAN RE-DESIGN RUMAH TOKO 

GADING SERPONG BERDASARKAN CRITICAL 

REGIONALISM 

 Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai cara mendesain dengan 

menggunakan teori Critical Regionalism dan akan menjadikan 

kawasan gading serpong tere-design berdasarkan teori-teori yang 

sudah diperoleh dari Bab 2 dan Bab 3. 

BAB V : KESIMPULAN 

Pada bab ini menjawab persoalan antara latar belakang dan bab ini 

merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan berisi tentang 

saran bagi perancangan dan penelitian. 

     

  


