
TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  IIII  

PPrrooggrraamm  SSttuuddii  TTeekknniikk  AArrssiitteekkttuurr  

FFaakkuullttaass  TTeekknniikk  ddaann  IIllmmuu  KKoommppuutteerr  

UUnniivveerrssiittaass  KKoommppuutteerr  IInnddoonneessiiaa  

Wanita Subadra Abioso, Ir., M.T. – 4127 70 12 009 

Halaman 1 dari 9 

 

TTEEOORRII  AARRSSIITTEEKKTTUURR  IIII  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEEDDUUAA  

PPEENNGGEERRTTIIAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  
  PPEENNGGEERRTTIIAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEECCAARRAA  HHAARRFFIIAAHH  

  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEEBBAAGGAAII  IILLMMUU  

  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEEBBAAGGAAII  KKAARRYYAA  SSEENNII  

  IILLUUSSTTRRAASSII  
  

  PPEENNGGEERRTTIIAANN  HHAARRFFIIAAHH  ((==  AARRTTII  KKAATTAA  ==  LLIITTEERRAALLLLYY  ))  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

IIssttiillaahh  aarrssiitteekkttuurr  ==  aarrcchhiitteeccttuurree  bbeerraassaall  ddaarrii  bbaahhaassaa  YYuunnaannii  yyaaiittuu  ggaabbuunnggaann  ddaarrii  

dduuaa  kkaattaa  yyaaiittuu  ::  

  AARRCCHHÉÉ    ==  yyaanngg  ppeerrttaammaa,,  yyaanngg  aawwaall,,  aattaauu  yyaanngg  mmeemmiimmppiinn,,  

  TTEEKKTTOOOONN  ==  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  ssttaabbiill,,  kkookkoohh,,  ttiiddaakk  mmuuddaahh  rroobboohh,,  aattaauu  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiiaannddaallkkaann..  

AArrcchhéétteekkttoooonn  ==  ppeemmbbaanngguunnaann  uuttaammaa  ==  cchhiieeff  bbuuiillddeerr..  sseeiirriinngg  

ppeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa  iissttiillaahh  aarrssiitteekkttuurr  ==  hhaassiill  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  sseeddaannggkkaann  aarrssiitteekk  ==  

ppeellaakkuu  ppeemmbbaanngguunnaann..  

MMeennggaappaa  tteekkttoooonn  ??  OOrraanngg  YYuunnaannii,,  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  ssaannggaatt  rraassiioonnaall  ddaann  ppaarraa  

ttookkoohh  ppeemmiikkiirrnnyyaa  sseellaalluu  mmeemmppeerrttaannyyaakkaann  hhaakkeekkaatt  aattaauu  ffiilloossooffii  sseeggaallaa  sseessuuaattuu..  

DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  hhaallnnyyaa  ddaallaamm  bbeerraarrssiitteekkttuurr  ppuunn  mmeerreekkaa  mmeennccaarrii  hhaakkiikkaatt  

bbaanngguunnaann..  MMeerreekkaa  bbeerrppeennddaappaatt  bbaahhwwaa  sseemmuuaa  bbaanngguunnaann  aattaauu  yyaanngg  

tteerrbbaanngguunn  bbeerrhhaakkiikkaatt  dduuaa  pprriinnssiipp  ::    

11..  PPrriinnssiipp  ppeerrttaammaa  aaddaa  uunnssuurr  yyaanngg  ddiippiikkuull  aattaauu  ddiittooppaanngg  ((LLIINNTTEELL))  

22..  PPrriinnssiipp  kkeedduuaa  aaddaa  uunnssuurr  yyaanngg  mmeemmiikkuull  aattaauu  mmeennooppaanngg  ((PPOOSSTT))..  

KKeedduuaa  hhaall  iinniillaahh  ––  PPOOSSTT  aanndd  LLIINNTTEELL  ––  yyaanngg  mmeennjjaaddii  ddaassaarr  ddaarrii  tteekkttoooonn..  

KKeebbeennaarraann  pprriinnssiipp  tteekkttoooonn  ssaannggaatt  mmeemmuuaasskkaann  jjiiwwaa  mmaassyyaarraakkaatt  YYuunnaannii  yyaanngg  

ssaannggaatt  ggeemmaarr  bbeerraabbssttrraakkssii  rraassiioonnaall  ddaann  ggeemmaarr  mmeennggaannaalliissaa  ddaann  bbeerrppiikkiirr  ttaajjaamm  

tteennttaanngg  hhuukkuumm--hhuukkuumm  aallaamm  yyaanngg  uunniivveerrssaall..  HHaall  iinnii  ddiieekksspprreessiikkaann  ddaallaamm  

ppeennaattaaaann  ddaann  rreekkaa  bbeennttuukk  bbaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  YYuunnaannii  yyaanngg  mmeennjjaaddii  iiddeeaall  ddii  

zzaammaann  ::  

  RReennaaiissssaannccee  ((aabbaadd  1144  ––  1166)),,  uurraaiiaann  ssiinnggkkaatt  ::  AArrssiitteekkttuurr  RReennaaiissaann  ==  

RReennaaiissssaannccee  AArrcchhiitteeccttuurree  ==  rreebbiirrtthh  ==  kkeellaahhiirraann  kkeemmbbaallii  aarrssiitteekkttuurr  sseetteellaahh  

llaannggggaamm  GGoottiikk  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  mmeennuujjuu  MMaanneerriissmmee  ddaann  BBaarrookk,,  yyaanngg  

bbeerrkkeemmbbaanngg  ddii  aawwaall  aabbaadd  1155..  DDiittaannddaaii  ddeennggaann  ppeenngggguunnaaaann  eelleemmeenn  

aarrssiitteekkttuurraall  sseeppeerrttii  ::  ccllaassssiiccaall  oorrddeerrss  ==  eelleemmeenn  aarrssiitteekkttuurr  kkllaassiikk  aattaauu  YYuunnaannii  

bbeerruuppaa  bbuussuurr  bbeerrbbeennttuukk  bbuullaatt  ddaann  kkoommppoossiissii  ssiimmeettrriiss..  

  CCllaassssiicciissmm  ((aabbaadd  1177)),,  uurraaiiaann  ssiinnggkkaatt  ::  KKllaassiissiissmmee  ==  CCllaassssiicciissmm  ==  pprriinnssiipp  

ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  kkeebbeennaarraann  ttiiddaakk  hhaannyyaa  kkeebbeennaarraann  

AArrssiitteekkttuurr  YYuunnaannii  ddaann  AArrssiitteekkttuurr  RRoommaawwii  aakkaann  tteettaappii  jjuuggaa  kkeebbeennaarraann  

AArrssiitteekkttuurr  RReennaaiissaann  IIttaalliiaa..  

  NNeeooccllaassssiicciissmm  ((aabbaadd  1188)),,  uurraaiiaann  ssiinnggkkaatt  ::  NNeeookkllaassiikk  ==  NNeeooccllaassssiicciissmm  ffaassee  

tteerraakkhhiirr  kkllaassiissiissmmee  ddii  EErrooppaa  ddii  aakkhhiirr  aabbaadd  1188  ddaann  aawwaall  aabbaadd  1199..  DDiittaannddaaii  
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ddeennggaann  mmoonnuummeennttaalliittaass,,  ppeenngggguunnaaaann  sseeccaarraa  kkeettaatt  oorrddeerrss,,  ddaann  aapplliikkaassii  

oorrnnaammeenn..  

PPeerrlluu  kkiittaa  kkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  llaannggggaamm  bbeessaarr  dduunniiaa  yyaanngg  ddiiaakkuuii  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  

aaddaallaahh  KKllaassiikk,,  GGoottiikk,,  ddaann  MMooddeerreenn..  
  

IIssttiillaahh  tteekkttoooonn  mmeennjjaaddii  ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  kkaattaa  rreessmmii  ddaann  ppooppuulleerr  sseehhiinnggggaa  

aarrcchhéé--tteekkttoooonn  ==  PPEEMMBBAANNGGUUNN  UUTTAAMMAA  ==  CCHHIIEEFF  BBUUIILLDDEERR  aaddaallaahh  oorraanngg  yyaanngg  

mmeenngghhaassiillkkaann  kkaarryyaa  yyaanngg  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  aarrcchhiitteeccttuurree  ((IInnggggrriiss)),,  aarrcchhiitteeccttuuuurr  

((BBeellaannddaa)),,  ddaann  aarrssiitteekkttuurr  ((IInnddoonneessiiaa))..  SSaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  iissttiillaahh  cchhiieeff  bbuuiillddeerr  tteellaahh  

bbeerrkkeemmbbaanngg  mmeennjjaaddii  aarrssiitteekk  ==  aarrcchhiitteecctt..  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  sseettiiaapp  bbaanngguunnaann  ggeedduunngg  ppaassttii  mmeemmiilliikkii  aarrssiitteekk  aappaakkaahh  aarrssiitteekk  

PPRROOFFEESSIIOONNAALL  aattaauu  ppuunn  DDOO--IITT--YYOOUURRSSEELLFFEERR..  IIssttiillaahh  tteerraakkhhiirr  hhaaddiirr  kkaarreennaa  ppaaddaa  

ddaassaarrnnyyaa  kkooddrraatt  sseettiiaapp  mmaannuussiiaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  kkeemmaammppuuaann  mmeerreennccaannaa  ddaann  

mmeerraannccaanngg,,  yyaaiittuu  sseerraannggkkaaiiaann  ppeennggaammbbiillaann  kkeeppuuttuussaann  yyaanngg  ddiiddaassaarrii  aattaass  

bbeerrbbaaggaaii  ppeerrttiimmbbaannggaann,,  sseebbaaggaaii  ccoonnttoohh  ::  ppeemmiilliihhaann  ppaakkaaiiaann  ddaallaamm  hhaall  

mmooddee,,  wwaarrnnaa,,  ddaann  ssiittuuaassii,,  ppeemmiilliihhaann  mmooddaa  ttrraannssppoorrttaassii,,  aattaauu  ppeemmiilliihhaann  wwaarrnnaa  

ccaatt  kkaammaarr  ttiidduurr,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  

  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEEBBAAGGAAII  IILLMMUU  

MMeennuurruutt  TTeeoorrii  VViittrruuvviiuuss  ::  

MMaarrccuuss  VViittrruuvviiuuss  PPoolllliioo,,  ffiillssuuff  AAbbaadd  11  SSMM,,  aarrssiitteekk  ddaann  iinnssiinnyyuurr  RRoommaawwii  AAbbaadd  11  MM  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ddii  zzaammaannnnyyaa  aarrssiitteekkttuurr  ddaann  ddeessaaiinn  sseeccaarraa  uummuumm  tteellaahh  

ddiinnyyaattaakkaann  ddaallaamm  ppeennggeerrttiiaann  ssuuaattuu  kkeesseelluurruuhhaann  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ggaabbuunnggaann  

ddaarrii  ttiiggaa  uunnssuurr  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

11..  UUttiilliittaass  ==  kkoommooddiittaass  ==  ffuunnggssii  

22..  FFiirrmmiittaass  ==  kkeemmaannttaappaann  ==  tteekknnoollooggii  

33..  VVeennuussttaass  ==  kkeesseennaannggaann  ==  kkeeiinnddaahhaann  

LLoouuiiss  HHeellllmmaann  ddaallaamm  bbuukkuunnyyaa  AArrcchhiitteeccttuurree  ffoorr  BBeeggiinnnneerrss  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

tteerrddaappaatt  55  ffaakkttoorr  yyaanngg  mmeemmppeennggaarruuhhii  tteerrjjaaddiinnyyaa  aarrssiitteekkttuurr  yyaaiittuu  ;;  

11..  NNeeeeddss  ==  kkeebbuuttuuhhaann  

22..  TTeecchhnnoollooggyy  ==  tteekknnoollooggii  

33..  CCuullttuurree  ==  bbuuddaayyaa  

44..  CClliimmaattee  ==  iikklliimm  

55..  SSoocciieettyy  ==  kkeemmaassyyaarraakkaattaann  

DDiissaammppiinngg  aassppeekk--aassppeekk  sseeppeerrttii  ppoolliittiikk,,  eekkoonnoommii,,  ssoossiiaall,,  bbuuddaayyaa,,  ddaann  lliinnggkkuunnggaann  

yyaanngg  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  kkaaddaarr  aattaauu  kkuuaalliittaass  ppeemmeennuuhhaann  kkeelliimmaa  ffaakkttoorr  

tteerrsseebbuutt  ddii  aattaass..  

AArrssiitteekkttuurr  ppuunn  bbeerrkkoommuunniikkaassii  ddeennggaann  ppeenngggguunnaa  yyaaiittuu  mmaannuussiiaa  mmeellaalluuii  sseelluurruuhh  

rreennttaanngg  SSTTIIMMUULLII  ==  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenniimmbbuullkkaann  rreeaakkssii,,  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

  VViissuuaall  ==  iinnddrraa  ppeenngglliihhaattaann  

  AAuurraall  aattaauu  aauuddiiaall    ==  iinnddrraa  ppeennddeennggaarraann..  

  TTaaccttiillee  ==  iinnddrraa  ppeerraabbaa..  

  SSeennssuuaall  aattaauu  OOllffaaccttuuaall  ==  iinnddrraa  ppeenncciiuummaann..  

  AAttmmoosspphheerriicc  ==  ppeerrsseeppssii..  

  CCuullttuurraall  ==  bbuuddaayyaa..  

  SSppaattiiaall  ==  ppeerrsseeppssii  rruuaanngg..  
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SSeeggaallaa  sseessuuaattuu  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  hhaall--hhaall  ddii  aattaass  aakkaann  mmeemmbbeerrii  aannddiill  

kkeeppaaddaa  ppeerrkkeemmbbaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  sseeccaarraa  kkeeiillmmuuaann,,  sseeppeerrttii  ppeennddaappaatt  

bbeebbeerraappaa  ttookkoohh  dduunniiaa  tteennttaanngg  aarrssiitteekkttuurr  ::  

11..  WWiilllliiaamm  MMoorrrriiss  ::  TThhee  mmoouullddiinngg  aanndd  aalltteerriinngg  ttoo  hhuummaann  nneeeeddss  ooff  tthhee  vveerryy  

ffaaccee  ooff  tthhee  eeaarrtthh  iittsseellff  ==  PPeemmbbeennttuukkaann  ddaann  ppeerruubbaahhaann  ppeerrmmuukkaaaann  bbuummii  

aakkiibbaatt  kkeebbuuttuuhhaann  uummaatt  mmaannuussiiaa..  

22..  LLee  CCoorrbbuussiieerr  ::  TThhee  mmaasstteerrllyy  ccoorrrreecctt  aanndd  mmaaggnniiffiicceenntt  ppllaayy  ooff  mmaasssseess  

bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  iinn  lliigghhtt  ==  KKeebbeennaarraann  hhaakkiikkii  ddaann  ppeerrmmaaiinnaann  mmaassssaa  yyaanngg  

mmeennaakkjjuubbkkaann  kkeemmuuddiiaann  ddiihhaaddiirrkkaann  kkee  ddaallaamm  kkeennyyaattaaaann..  

33..  JJoohhnn  RRuusskkiinn  ::  AAnn  aarrtt  ffoorr  aallll  ttoo  lleeaarrnn  bbeeccaauussee  aallll  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  iitt  ==  

SSuuaattuu  sseennii  uunnttuukk  ddiippeellaajjaarrii  oolleehh  sseemmuuaa  oorraanngg  kkaarreennaa  ppeerrdduullii..  

44..  MMiieess  vvaann  ddeerr  RRoohhee  ::  TThhee  wwiillll  ooff  tthhee  eeppoocchh  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  ssppaaccee  ==  

KKeeiinnggiinnaann  ddaarrii  ssuuaattuu  eeppoohh  yyaanngg  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  kkee  ddaallaamm  rruuaanngg..  

55..  SSiirr  HHeennrryy  WWoooottoonn  ::  CCoommmmooddiittyy,,  FFiirrmmnneessss,,  aanndd  DDeelliigghhtt  ==  KKoommooddiittaass,,  

KKeekkookkoohhaann,,  ddaann  KKeesseennaannggaann..  

66..  VVoonn  SScchheelllliinngg  ::  FFrroozzeenn  MMuussiicc  ==  MMuussiikk  yyaanngg  ddiibbeekkuukkaann..  

77..  HHiittlleerr  ::  SSttoonnee  ddooccuummeennttss  aanndd  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  uunniittyy  aanndd  ppoowweerr  ooff  tthhee  

nnaattiioonn  ==  DDookkuummeenn  ddaann  eekksspprreessii  kkeessaattuuaann  ddaann  kkeekkuuaattaann  bbaannggssaa  ddaallaamm  

wwuujjuudd  bbaattuu..  

SSeetteellaahh  kkiittaa  kkeennaallii  ffaakkttoorr--ffaakkttoorr  ddaann  aassppeekk--aassppeekk  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  

mmeemmppeennggaarruuhhii  tteerrjjaaddiinnyyaa  ssuuaattuu  kkaarryyaa  aarrssiitteekkttuurr  kkeemmuuddiiaann  bbaaggaaiimmaannaa  kkiittaa  

bbeerrkkoommuunniikkaassii  ddeennggaann  aarrssiitteekkttuurr  sseerrttaa  ppeennddaappaatt  bbeebbeerraappaa  ttookkoohh--ttookkoohh  dduunniiaa  

aarrssiitteekkttuurr  mmaakkaa  uunnttuukk  sseemmeennttaarraa  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ::  AArrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  

kkoonnsseepp  aattaauu  iiddee  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  mmeeddiiuumm  bbeerruuppaa  ggeedduunngg  sseebbaaggaaii  pprroosseess  

tteekknniikk  uunnttuukk  bbeerrkkoommuunniikkaassii  ddeennggaann  ppeenngggguunnaannyyaa..  

AAppaakkaahh  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  kkaarryyaa  sseennii  kkaarreennaa  aaddaa  yyaanngg  mmeennggaarrttiikkaann  

bbaahhwwaa  aarrssiitteekkttuurr  aaddaallaahh  sseennii  ddaann  iillmmuu  mmeerraannccaanngg  ddaann  ssttrruukkttuurr  ggeedduunngg..  YYaa  !!  

aarrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  sseennii..  

  AARRSSIITTEEKKTTUURR  SSEEBBAAGGAAII  KKAARRYYAA  SSEENNII  

AArrssiitteekkttuurr  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  sseebbaaggaaii  kkaarryyaa  sseennii  kkaarreennaa  sseellaammaa  pprroosseess  

ppeenngguujjuuddaannnnyyaa  tteerrddaappaatt  sseerraannggkkaaiiaann  ppeennggaammbbiillaann  kkeeppuuttuussaann  yyaanngg  sseellaaiinn  

ddiiddaassaarrii  oolleehh  hhaall--hhaall  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  mmaatteemmaattiiss  sseeppeerrttii  iissttiillaahh  tteekkttoooonn  YYuunnaannii,,  

bbeerrssiiffaatt  kkeeiinnddaahhaann  sseeppeerrttii  vveennuussttaass  sseeppeerrttii  yyaanngg  ddiissaammppaaiikkaann  VViittrruuvviiuuss,,  jjuuggaa  

oolleehh  ddaayyaa  cciippttaa  kkrreeaattiiff  ssaanngg  aarrssiitteekk  yyaanngg  mmeemmaanngg  sseeccaarraa  kkooddrraattii  ssuuddaahh  

mmeennjjaaddii  ppeerraannccaanngg  ddoo--iitt--yyoouusseellffeerr..  

TTeerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  mmeennddaassaarr  aannttaarraa  kkaarryyaa  sseennii  llaaiinn  ddeennggaann  aarrssiitteekkttuurr  ddaallaamm  

kkoonntteekkss  sseebbaaggaaii  kkaarryyaa  sseennii..  KKiittaa  ddaappaatt  mmeemmiilliihh  ddaann  mmeennoollaakk  kkaarryyaa  sseennii  aappaa  

ppuunn  aappaabbiillaa  kkiittaa  mmeennyyuukkaaii  aattaauu  ttiiddaakk  mmeennyyuukkaaiinnyyaa..  NNaammuunn  ttiiddaakk  ddeemmiikkiiaann  

hhaallnnyyaa  ddeennggaa  kkaarryyaa  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  ttiiddaakk  ddaappaatt  kkiittaa  ttoollaakk,,  hhiinnddaarrii,,  bbaahhkkaann  kkiittaa  

hhiillaannggkkaann  aappaabbiillaa  kkiittaa  ttiiddaakk  mmeennyyuukkaaiinnyyaa..  OOlleehh  kkaarreennaannyyaa  ffaakkttoorr  hhaattii--hhaattii,,  

cceerrmmaatt,,  ddaann  bbeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb  ssaannggaatt  ddiibbuuttuuhhkkaann  oolleehh  sseeoorraanngg  aarrssiitteekk  aalliihh--

aalliihh  kkaallaauu  ttiiddaakk  mmaauu  ddiippeerrssaallaahhkkaann  aappaabbiillaa  rraannccaannggaannnnyyaa  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  

mmeemmbbuuaatt  ppeenngggguunnaa  ttiiddaakk  mmeennyyuukkaaiinnyyaa  aattaauu  mmeerraassaa  tteerrggaanngggguu  ddeennggaann  

kkeehhaaddiirraannnnyyaa..  

  IILLUUSSTTRRAASSII  
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IIlluussttrraassii  ppaaddaa  hhaallaammaann  bbeerriikkuutt  iinnii  ddiibbaaccaa  bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddeennggaann  uurraaiiaann  yyaanngg  

bbeerraaddaa  ddii  bbaawwaahhnnyyaa  ::  

NNEEEEDDSS  ......  MMeennggaappaa  mmaannuussiiaa  mmeemmeerrlluukkaann  bbaanngguunnaann  ((ggeedduunngg))  ??  

PPaaddaa  ssaaaatt  tthhee  GGrreeaatt  AArrcchhiitteecctt  ((SSaanngg  PPeenncciippttaa))  ddii  aattaass  mmeenncciippttaakkaann  mmaannuussiiaa,,  DDiiaa  

mmeenncciippttaakkaann  mmaannuussiiaa  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  kkeessaammaaaann  ddeennggaann  bbiinnaattaanngg  ......  

  MMeennoolloonngg  mmeerreekkaa  aaggaarr  ddaappaatt  bbeerrttaahhaann  ddii  sseettiiaapp  jjeenniiss  lliinnggkkuunnggaann..  

  BBiinnaattaanngg  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  bbuulluu  aattaauu  kkuukkuu  ((ccaakkaarr))..  

  BBeebbeerraappaa  ddaarrii  mmeerreekkaa  bbaahhkkaann  sseellaalluu  mmeemmbbaawwaa  rruummaahhnnyyaa  kkee  mmaannaa  ppuunn  

mmeerreekkaa  ppeerrggii..  

AAkkaann  tteettaappii  bbeeggiittuu  sseesseeoorraanngg  kkeehhiillaannggaann  rraammbbuutt  ddaann  ggiiggii,,  mmaakkaa  ddiiaa  ttiiddaakk  llaaggii  

ddaappaatt  bbeerrttaahhaann  sseennddiirrii  ddii  lliinnggkkuunnggaannnnyyaa  ......  

YYaanngg  ssaannggaatt  ddiinnggiinn  ......  aattaauu  ssaannggaatt  ppaannaass  ......  aattaauu  ssaannggaatt  bbeerrbbaahhaayyaa..  

BBiinnaattaanngg  yyaanngg  mmaassiihh  mmuuddaa  mmeemmeerrlluukkaann  ppeelliinndduunngg  ((ssaarraanngg,,  lliiaanngg  aattaauu  gguuaa,,  lluubbaanngg))  

aakkaann  tteettaappii  mmeerreekkaa  ddeennggaann  ssaannggaatt  cceeppaatt  aakkaann  ttuummbbuuhh  ddaann  mmeenniinnggggaallkkaann  

sseemmuuaannyyaa  ......  

MMeerreekkaa  ttaahhuu  bbaaggaaiimmaannaa  mmeennaanngggguullaannggii  dduunniiaa  mmeellaalluuii  iinnssttiinnkknnyyaa  ......  

BBaaggii  aannaakk--aannaakk  mmaannuussiiaa  pprroosseessnnyyaa  mmeemmeerrlluukkaann  wwaakkttuu  yyaanngg  lleebbiihh  ppaannjjaanngg  ......  

  MMaannuussiiaa  ddiillaahhiirrkkaann  ddeennggaann  bbeebbeerraappaa  kkeeiinnggiinnaann  aattaauu  hhaassrraatt  mmeennddaassaarr  ......  

  AAkkaann  tteettaappii  sseelluurruuhh  ppeerriillaakkuu  mmeerreekkaa  hhaarruuss  ddiippeellaajjaarriinnyyaa  ddaarrii  kkeelluuaarrggaa  ......  

  AAttaauu  kkeelloommppookk  kkeelluuaarrggaa  aattaauu  ssuukkuu  ((rruummppuunn))..  
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AAnnaakk--aannaakk  mmaannuussiiaa  hhaarruuss  ddiilliinndduunnggii  lleebbiihh  ddaarrii  1100  ttaahhuunn,,  sseehhiinnggggaa  sseebbuuaahh  kkeelluuaarrggaa  

hhaarruuss  ttiinnggggaall  bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddaallaamm  wwaakkttuu  yyaanngg  ppaannjjaanngg  ......  bbiiaassaannyyaa  uunnttuukk  

kkeehhiidduuppaann..  DDii  ZZaammaann  BBaattuu,,  kkeettiikkaa  mmaannuussiiaa  bbeerrkkuummppuull,,  mmeemmaanncciinngg  ddaann  bbeerrbbuurruu  

mmaakkaannaann  ddii  aattaass  ddaaeerraahh  yyaanngg  ssaannggaatt  lluuaass,,  mmeerreekkaa  mmeenngggguunnaakkaann  ppeelliinndduunngg  aallaammii,,  

kkhhuussuussnnyyaa  gguuaa,,  yyaanngg  ddaappaatt  ddiilliinndduunnggii  ddaann  ddiippeerrttaahhaannkkaann..  
  

TTEEKKNNOOLLOOGGII  ......  BBaaggaaiimmaannaa  mmaannuussiiaa  mmeemmbbaanngguunn  bbaanngguunnaann  ((ggeedduunngg))  ??  

TThhee  GGrreeaatt  AArrcchhiitteecctt  mmeemmbbeerrii  mmaannuussiiaa  dduuaa  kkeelleebbiihhaann  ppeennttiinngg  ddii  aattaass  bbiinnaattaanngg,,  yyaaiittuu  

oottaakk  yyaanngg  bbeessaarr  ddaann  sseeppaassaanngg  ttaannggaann..  

  KKoommbbiinnaassii  kkeedduuaannyyaa  ddaappaatt  mmeennuuttuuppii  iinneeffiissiieennssii  ddeennggaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  

tteekknnoollooggii  ......  

  MMaannuussiiaa  mmeemmbbuuaatt  ppeerraallaattaann  ddaarrii  ttoonnggkkaatt,,  kkuulliitt,,  kkeeppiinnggaann  bbaattuu,,  bbaattuu  aappii  aattaauu  

ttuullaanngg..  

MMeemmbbuuaatt  ppaakkaaiiaann  uunnttuukk  bbeerrttaahhaann  ddii  ppaannaass  ......  aattaauu  ddiinnggiinn  ......  ddaann  sseennjjaattaa  uunnttuukk  

mmeemmbbeellaa  ddiirrii  ddaann  bbeerrbbuurruu  ......  DDeennggaann  ppeerraallaattaann  mmaannuussiiaa  ddaappaatt  mmeemmbbuuaatt  

ppeelliinndduunngg  sseeddeerrhhaannaa  aappaabbiillaa  ttiiddaakk  tteerrsseeddiiaa  ddii  aallaamm..  

TTeekknnoollooggii  ggeedduunngg  ddiikkoonnddiissiikkaann  oolleehh  lliinnggkkuunnggaann..  TTeemmppaatt  ttiinnggggaall  ddiibbaanngguunn  

mmeenngggguunnaakkaann  kkaayyuu  ddii  ddaaeerraahh  hhuuttaann,,  bbaattuuaann  ddii  ddaaeerraahh  bbuukkiitt,,  kkuulliitt  ddii  ddaaeerraahh  

ppaaddaanngg  rruummppuutt  ddaann  gguurruunn,,  ddaann  eess  ddii  ddaaeerraahh  kkuuttuubb  ((uuttaarraa))..  
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DDii  ZZaammaann  BBaattuu,,  mmaannuussiiaa  mmeennyyaaddaarriinnyyaa  bbaahhwwaa  ddeennggaann  mmeennaannaamm  bbeenniihh  mmaakkaa  

mmaakkaannaann  ddaappaatt  ttuummbbuuhh  ddii  ddeekkaatt  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  mmeerreekkaa..  MMeerreekkaa  ttiiddaakk  hhaarruuss  ppeerrggii  

kkee  lluuaarr  uunnttuukk  mmeennccaarriinnyyaa..  

MMeellaalluuii  ppeerrttaanniiaann,,  mmaannuussiiaa  mmeennjjaaddii  pprroodduusseerr  mmaakkaannaann..  KKaammbbiinngg  ddaann  ssaappii  ddaappaatt  

ddiijjiinnaakkkkaann  ddaann  ddiippeerrttaahhaannkkaann  sseebbaaggaaii  gguuddaanngg  mmaakkaannaann  ddaann  ppaakkaaiiaann  bbeerrjjaallaann..  

SSeettiiaapp  kkeelloommppookk  ssoossiiaall  bbeerruuppaayyaa  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  mmeerreekkaa  sseennddiirrii..  

SSaaaatt  iinnii  mmaannuussiiaa  hhaarruuss  hhiidduupp  ddii  tteemmppaatt  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ttaannaahh  bbaagguuss  uunnttuukk  bbeerrttaannii..  

PPeerraallaattaann  ddaann  tteekknnoollooggii  mmeemmuunnggkkiinnkkaann  mmeerreekkaa  mmeemmbbaanngguunn  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  

ppeerrmmaanneenn  yyaanngg  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  ssaannggaatt  mmiirriipp  ddeennggaann  rruummaahh--rruummaahh  gguuaa  mmeerreekkaa  

sseebbeelluummnnyyaa..  
  

BBUUDDAAYYAA  ......  BBaanngguunnaann  jjuuggaa  mmeemmiilliikkii  mmaakknnaa..  

TThhee  GGrreeaatt  AArrcchhiitteecctt  mmeemmbbaaggii  oottaakk  mmaannuussiiaa  mmeennjjaaddii  dduuaa  bbaaggiiaann,,  ssaattuu  bbaaggiiaann  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  llooggiikkaa  ddaann  aallaassaann,,  bbaaggiiaann  llaaiinn  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  iinnttuuiissii  

ddaann  iimmaajjiinnaassii..  MMaannuussiiaa  mmeennggeemmbbaannggkkaann  aallaatt  uunnttuukk  kkoommuunniikkaassii  ......  bbaahhaassaa..  BBaahhaassaa  

mmeerraannggssaanngg  ppeemmiikkiirraann  ddaann  iiddee  ......  ddaann  sseekkuummppuullaann  ppeennggaallaammaann..  TTiiddaakk  hhaannyyaa  dduunniiaa  

nnyyaattaa  ......  aakkaann  tteettaappii  jjuuggaa  mmaassaallaahh  ssppiirriittuuaall  ......  hhaall  ggaaiibb,,  kkeettuuhhaannaann,,  kkeehhiidduuppaann  

sseetteellaahh  mmaattii..  

  MMaannuussiiaa  mmeenncciippttaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  ssppiirriittuuaall  bbeerrddaassaarrkkaann  iiddeeoollooggii,,  uuppaaccaarraa--

uuppaaccaarraa  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  aaggaammaa,,  mmeejjiikk  aattaauu  kkeesseettiiaaaann  ttrraaddiissiioonnaall..  

  UUppaaccaarraa  mmeennggaanndduunngg  ttaannddaa--ttaannddaa  ddaann  ssiimmbbooll  yyaanngg  ssaarraatt  ddeennggaann  mmaakknnaa  

kkhhuussuuss  ......  ddaannssaa,,mmuussiikk,,  ttooppeenngg,,  ddeekkoorraassii  ttuubbuuhh..  
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  BBaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  kkhhuussuuss  bbeerrkkeemmaanngg  tteemmppaatt  uuppaaccaarraa  kkeeaaggaammaaaann  

ddiisseelleennggggaarraakkaann..  

KKoonnttrraass  ddeennggaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall,,  mmoonnuummeenn--mmoonnuummeenn  rreelliijjiiuuss  sseerriinnggkkaallii  ssaannggaatt  lluuaass  

ddaann  ddiibbaanngguunn  ddeennggaann  mmaatteerriiaall  ppeerrmmaanneenn  yyaanngg  bbeerrttaahhaann  llaammaa..  

  TTeemmppaatt--tteemmppaatt  ppeemmaakkaammaann  ddiittaannddaaii,,  kkeemmuunnggkkiinnaann  bbeessaarr  ppeerrttaammaa  kkaallii  ddeennggaann  

sseebbuuaahh  kkuuiill  aallaanngg--aallaanngg  sseeddeerrhhaannaa..  

  TTeemmppaatt  ppeemmaakkaammaann  mmeennjjaaddii  mmeemmbbuukkiitt  ......  kkuuiill  mmeerruuppaakkaann  ddaarrii  tteemmppaatt  kkeerraammaatt  

tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu..  

  PPaaddaa  aakkhhiirrnnyyaa  bbuukkiitt  ddaann  kkuuiill  bbeerrkkeemmbbaanngg  mmeennjjaaddii  MMOONNUUMMEENN  bbaattuu..  

SSttoonneehheennggee  ddii  IInnggggrriiss  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  tteerrbbeessaarr..  DDiibbeennttuukk  oolleehh  ttiiggaa  cciinncciinn  

bbaattuu,,  yyaanngg  bbiissaa  jjaaddii  mmeerruuppaakkaann  tteemmppaatt  uunnttuukk  ppeennggoorrbbaannaann,,  ppeennaannddaa  wwaakkttuu  jjaamm  

aattaauu  kkaalleennddeerr..  TTiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii  sseeccaarraa  ppaassttii  sseebbeerraappaa  kkoommpplleekkss  ddaann  rruummiitt  ssttrruukkttuurr  

yyaanngg  ddiibbaanngguunn,,  aakkaann  tteettaappii  tteerrddaappaatt  bbaannyyaakk  tteeoorrii  tteennttaannggnnyyaa  ......  

IIKKLLIIMM  ......  BBaaggaaiimmaannaa  ppeelliinndduunngg  mmeennyyeessuuaaiikkaann  ddiirrii  ddeennggaann  eelleemmeenn--eelleemmeennnnyyaa  

UUnnttuukk  mmeemmbbuuaatt  sseeggaallaa  sseessuuaattuu  lleebbiihh  mmeennaarriikk  TThhee  GGrreeaatt  AArrcchhiitteecctt  mmeerraannccaanngg  

ddaallaamm  ssuuaattuu  ssiisstteemm  ccuuaaccaa  yyaanngg  ppeennuuhh  ddaayyaa  ttaarriikk  ddii  sseekkiittaarr  bbuummii..  TTeemmppaatt  ttiinnggggaall  

mmaannuussiiaa  hhaarruuss  ddaappaatt  bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii  ffiilltteerr  uunnttuukk  mmeemmooddiiffiikkaassii  iikklliimm  ......  

  MMeemmuunnggkkiinnkkaann  ccaahhaayyaa,,  uuddaarraa,,  mmaattaahhaarrii  mmaassuukk  kkee  ddaallaammnnyyaa..  

  MMeennaahhaann  hhuujjaann  ddaann  bbiissiinngg..  
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  MMeennaahhaann  ddiinnggiinn  ddaann  ppaannaass..  

DDeennggaann  ppeerrkkaattaaaann  llaaiinn,,  mmaannuussiiaa  mmeenncciippttaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  bbuuaattaann  yyaanngg  nnyyaammaann  ddii  

ddaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  aallaamm  yyaanngg  ssaannggaatt  mmeennaannttaanngg..  TTeerrddaappaatt  ttiiggaa  jjeenniiss  iikklliimm  ddaassaarr  ddii  

dduunniiaa  yyaaiittuu::  ppaannaassddaann  kkeerriinngg,,  ddiinnggiinn  ddaann  bbaassaahh,,aattaauu  ppaannaassddaann  lleemmbbaabb..  GGeedduunngg--

ggeedduunngg  ddiisseessuuaaiikkaann  uunnttuukk  mmeennaanngggguullaannggii  iikklliimm  iinnii  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaann  

bbaanngguunnaann  ddaann  tteekknnoollooggii  llookkaall..  

  DDii  ddaaeerraahh  ppaannaass  ddaann  kkeerriinngg  ddiinnddiinngg  tteebbaall  mmeennaahhaann  ppaannaass  ssiiaanngg  hhaarrii,,  wwaarrnnaa--

wwaarrnnaa  cceerraahh  mmeemmaannttuullkkaann  ssiinnaarr  mmaattaahhaarrii  ddaann  jjeennddeellaa--jjeennddeellaa  kkeecciill  mmeemmiinniimmaassii  

ssiillaauu..  DDii  mmaallaamm  hhaarrii  ppaannaass  ddiittaahhaann  oolleehh  ddiinnddiinngg  tteebbaall  uunnttuukk  ddiippaannccaarrkkaann  

mmeennggaattaassii  tteemmppeerraattuurr  yyaanngg  ddiinnggiinn..  

  DDii  ddaaeerraahh  ddiinnggiinn  ddaann  bbaassaahh  ddiinnddiinngg  tteebbaall  ddaann  ggeellaapp  tteerrbbuuaatt  ddaarrii  kkaayyuu  aattaauu  bbaattuu,,  

kkeedduuaannyyaa  mmeennaahhaann  ddiinnggiinn  ddaann  mmeennyyiimmppaann  ppaannaass..  PPaaddaa  ssaaaatt  llaannggiitt  mmeenndduunngg  

ddiippeerrlluukkaann  jjeennddeellaa  yyaanngg  lleebbaarr..  AAttaapp--aattaapp  mmiirriinngg  ttaajjaamm  mmeenngghhaallaauu  aaiirr  ddaann  ssaalljjuu..  

PPeennuuttuupp  mmeelliinndduunnggii  bbuukkaaaann  ddaarrii  aannggiinn..  GGeedduunngg--ggeedduunngg  bbeerrkkeelloommppookk  

mmeenncciippttaakkaann  ppeelliinndduunngg  ddii  lluuaarr  ggeedduunngg..  

  DDii  ddaaeerraahh  ttrrooppiiss  ppaannaass  ddaann  lleemmbbaabb,,  ddiinnddiinngg--ddiinnddiinngg  mmeerruuppaakkaann  ttaabbiirr  tteerrbbuukkaa  

yyaanngg  ddaappaatt  ddiillaalluuii  uuddaarraa  ddaann  tteettaapp  mmeennaahhaann  ppaannaass..  BBeerraannddaa  ddaann  aattaapp  bbeerrtteerriittiiss  

mmeenncciippttaakkaann  rruuaanngg--rruuaanngg  lluuaarr  yyaanngg  tteedduuhh..  PPaaddaa  mmuussiimm  hhuujjaann  kkeemmiirriinnggaann  yyaanngg  

llaannddaaii  ddaann  aattaapp  bbeerrtteerriittiiss  ddaappaatt  mmeenngghhaallaauu  hhuujjaann..  GGeedduunngg--ggeedduunngg  ddiiaannggkkaatt  

uunnttuukk  mmeennaahhaann  bbaannjjiirr,,  mmeenngghhiinnddaarrii  sseerraannggggaa  ddaann  bbiinnaattaanngg  mmeellaattaa..  
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KKEEMMAASSYYAARRAAKKAATTAANN  ......  AArrssiitteekkttuurr  ddeennggaann  AA  bbeessaarr  

DDeennggaann  ddiitteemmuukkaannnnyyaa  llooggaamm  kkeehhiidduuppaann  ppeerrkkaammppuunnggaann  ddeennggaann  kkeerrjjaassaammaa  

kkeelloommppookk  ddii  AAbbaadd  BBaattuu  mmeennjjaaddii  hhiillaanngg..  LLooggaamm  tteellaahh  mmeerruubbaahh  tteekknnoollooggii  ddaann  sseeccaarraa  

ffuunnddaammeennttaall  mmeerruubbaahh  kkeemmaassyyaarraakkaattaann  aattaauu  ttaattaa  nniillaaii  mmaassyyaarraakkaatt..  PPeerraallaattaann  ddaann  

sseennjjaattaa  mmeennjjaaddii  lleebbiihh  eeffiissiieenn..  MMeerreekkaa  ddaappaatt  ddiibbeennttuukk  bbeerruuppaa  aappaa  ppuunn,,  ddiibbeennttuukk  

uullaanngg  aattaauu  ddiippeerrbbaaiikkii..  PPeerruubbaahhaann  ddaarrii  bbiijjiiaann  kkaassaarr  mmeennjjaaddii  llooggaamm  kkeerraass  ttaammppaakk  

sseeppeerrttii  mmeejjiikk  ddaann  sseettiiaapp  oorraanngg  yyaanngg  mmeennggeettaahhuuii  rraahhaassiiaannyyaa  ttaammppaakk  sseeppeerrttii  aahhllii  

mmeejjiikk..  PPaarraa  aahhllii  llooggaamm  mmeennjjaaddii  tteennaaggaa  kkeelliilliinngg  yyaanngg  mmeennjjuuaall  kkeetteerraammppiillaann  mmeerreekkaa  

kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeemmbbeellii  ddeennggaann  hhaarrggaa  tteerrttiinnggggii  ddaann  mmeemmbbeennttuukk  sseemmaaccaamm  kkeelloommppookk  

tteerrppiissaahh  aattaauu  kkeellaass  ssuuppeerriioorr..  PPaarraa  ppeenndduudduukk  hhaarruuss  mmeemmpprroodduukkssii  lleebbiihh  bbaannyyaakk  uunnttuukk  

mmeenndduukkuunngg  ppaarraa  ssppeessiiaalliiss  ppeekkeerrjjaa  llooggaamm  yyaanngg  ttiiddaakk  llaaggii  mmeemmeerrlluukkaann  bbeerrttaannii  uunnttuukk  

kkeehhiidduuppaann  mmeerreekkaa..  

  AAlliihh--aalliihh  bbeerrbbaaggii,,  mmaassyyaarraakkaatt  jjuussttrruu  mmuullaaii  mmeenngguummppuullkkaann  kkeeppeemmiilliikkaann  pprriibbaaddii..  

  BBeerrkkeemmbbaanngg  mmeennjjaaddii  kkeekkaayyaaaann  pprriibbaaddii,,  kkeecceemmbbuurruuaann  ddaann  ppeerraanngg  ......  

  KKeelloommppookk  ppeennaakklluukk  mmeennjjaaddiikkaann  ttaawwaannaannnnyyaa  sseebbaaggaaii  bbuuddaakk..  

DDeennggaann  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  kkeellaass,,  kkeeppeemmiilliikkaann,,  kkeekkaayyaaaann  ddaann  kkeekkuuaassaaaann  mmuunnccuull  

AArrssiitteekkttuurr  MMoonnuummeennttaall..  KKeellaass  ssppeessiiaalliiss  mmeennggaammbbiill  aalliihh  uuppaaccaarraa  kkeeaaggaammaaaann,,  

bbeerrttiinnddaakk  llaayyaakknnyyaa  ppaarraa  ddeewwaa  ddaann  mmeennggeelloollaa  kkeelleebbiihhaann  pprroodduukkssii  ......  BBeerrkkeemmbbaanngg  

mmeennjjaaddii  mmaassyyaarraakkaatt  kkhhuussuuss  ddaann  ddeennggaann  cceeppaatt  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  ppeennddeettaa,,  ddeewwaa,,  

ddaann  rraajjaa  mmeennjjaaddii  kkaabbuurr..  PPaarraa  ppeennddeettaa  mmeemmeerriinnttaahh  mmeellaalluuii  kkeellaass  kkeedduuaa  ppaarraa  

ppeennggrraajjiinn  aahhllii  ddaann  ppaarraa  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  jjuuggaa  bbeerrbbaassiiss  kkuuiill..  KKuuiill  mmeerruuppaakkaann  ggeedduunngg  

tteerrbbeessaarr,,  mmeennjjuullaanngg  ttiinnggggii  ddii  aattaass  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  bbiiaassaa,,mmeerruuppaakkaann  eekksspprreessii  

kkeekkuuaassaaaann  eelliitt  yyaanngg  bbeerrkkuuaassaa..  MMeerreekkaa  mmeenneemmppaattii  sseebbuuaahh  kkuuiill  yyaanngg  ddiibbaanngguunn  ddii  

aattaass  bbuukkiitt  bbuuaattaann,,  ddaarrii  ssaannaa  mmeerreekkaa  mmeellaakkuukkaann  ffuunnggssii--ffuunnggssii  ddeewwaa  ddaann  mmeennyyiimmppaann  

kkeelleebbiihhaann  pprroodduukkssii..  


