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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Arsitektur telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Hal ini 

disebabkan adanya perkembangan zaman yang diiringi oleh perubahan gaya hidup, pola pikir 

manusia, serta penemuan-penemuan dan teknologi terbarui yang berkaitan dengan ranah 

arsitektural. Berbagai gaya arsitektur yang timbul dan tenggelam seiring dengan banyaknya 

perubahan ini. Arsitek pun dituntut untuk dapat mampu menyelesaikan beraneka ragam 

permasalahan dalam mendesain suatu bangunan. Berbagai macam cara digunakan seorang 

arsitek untuk mewujudkan karakter suatu bangunan yang akan dirancangnya, dengan berbagai 

parameter terbaru sebagai upaya untuk menjadikan karyanya masih dapat diterima sesuai dengan 

perkembangan zaman dan bertahan lama. 

Dalam merancang suatu bentukan arsitektur, fungsi dapat menjadi parameter yang umum, 

yaitu bagaimana prosesnya dan hasil akhir yang akan didapat kemudian. Form follows function 

yang diusung oleh Louis Sullivan mewakili salah satu dari cara mendesain suatu bentuk, yaitu 

dengan mempertimbangkan bagaimana bentuk-bentuk arsitektur didapat dari hasil eksperimen 

fungsi bangunan yang ingin dihasilkan, dan juga mengenai bagaimana suatu program di dalam 

mempengaruhi bentuk bangunan yang menyelimutinya. Ataupun sebaliknya,  function follows 

form, yang mana bentuk didesain terlebih dahulu, baru kemudian program-program didalamnya 

disesuaikan dengan bentukan luar dari bangunan tersebut. 

Dalam kata lain suatu bentuk wujud bangunan harus tetap representatif dan dapat mewadahi 

fungsi kegiatan di dalamnya sehingga antara bangunan satu dengan yang lainnya memiliki suatu 

ciri khas tersendiri, hal tersebut juga berlaku pada bentuk visual bangunan yang harus memiliki 

karakter tersendiri sesuai dengan fungsi kegiatan yang diwadahinya. Bentuk fasade/ visual 

bangunan merupakan salah satu faktor penting dalam merancang sebuah bangunan, karena 

bentuk visual bangunan merupakan sebuah gambaran utama yang ditangkap pertama kali oleh 

mata manusia dalam mendeskripsikan fungsi yang diwadahi bangunan tersebut. Tampilan 

bangunan seharusnya merupakan sebuah perwujudan/ representasi dari fungsi maupun hal-hal 

yang diwadahinya, sehingga setiap fungsi bangunan dapat dengan mudah diidentifikasi secara 
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langsung melalui bentukan visualnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah identitas/ jati 

diri dari bangunan itu sendiri dimana akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan 

bangunan yang lain dengan fungsi yang berbeda pula. 

Folding Architecture merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menemukan 

dan menyelesaikan suatu permasalahan arsitektural terutama pada segi bentuk tampilan 

bangunan. Bentuknya yang atraktif dapat dengan mudah menarik perhatian pengunjung untuk 

datang dan menikmati kegiatan dan fasilitas yag terdapat pada rancangan arsitektur tersebut. 

Folding Architecture ini sendiri mulai dikenal sejak munculnya teori The Fold- Leibniz and the 

Baroque oleh Gillez Deleuze pada awal tahun 90-an, namun teori tersebut sempat ditepis oleh 

beberapa arsitek dunia dalam karya-karyanya yang mirip dengan pendekatan tersebut seperti 

dalam karya Zaha Hadid dan Gehry, yang akhirnya membuat eksistensi folding mulai meredup. 

Pendekatan teori folding mulai marak dan muncul kembali akhir-akhir ini, namun bedanya saat 

ini sang arsitek secara terang-terangan memaparkan landasan desainnya yang berakar dari 

pendekatan folding. Hal tersebut terlihat dari beberapa rancangan arsitektur di seluruh dunia 

salah satu contohnya adalah Yokohama Port Terminal di Jepang, Amphithéâtre de Trois-Rivière 

di Kanada, National Opera House di Norwegia, Agora Theatre di Netherland, dan masih banyak 

lagi baik yang sudah terbangun maupun yang masih berupa rencana desain. 

Melihat dari keadaan tersebut, namun saat ini di Indonesia masih jarang sekali dijumpai 

beberapa karya arsitek yang menerapkan pendekatan bentuk tersebut ke dalam desainnya. Di 

Indonesia hanya terdapat beberapa arsitek saja yang pernah mengaplikasikannya kedalam 

bangunan sepeti Ridwan Kamil dalam desain Gramedia Expo Surabaya serta Budi Pradono 

dalam karyanya Kindah Office di Jakarta. Karya-karya tersebut terlihat karakter folding-nya yang 

kuat pada bentuk facadenya yang mengandalkan bidang-bidang tegas dari sebuah lipatan kertas. 

Pendekatan folding ini memiliki beberapa patokan tersendiri untuk dapat diterapkan ke dalam 

sebuah bangunan. Folding architecture lebih banyak mengandalkan eksperimen pembuatan 

model-model bentuk dari sebuah kertas sebagai dasar dalam mendapatkan bentuk yang 

diinginkan dan sesuai teknik folding dan kaidah-kaidah arsitektural agar dapat diterapkan pada 

bangunan yang sebenarnya. Mengingat masih belum terdapat patokan ataupun pedoman teori 

yang baku melainkan hanya sebuah eksperimen dari beberapa arsitek yang ada, maka dalam 

prosesnya dituntut untuk dapat menghasilkan sebuah patokan sendiri melalui percobaan trial 
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error dan melalui eksperimen yang dilakukan dengan memadukan antara teknik folding dengan 

kaidah arsitektural yang ada. 

Membahas persoalan folding architecture, sangan erat kaitannya dengan sebuah karya seni 

kertas (origami) dari Jepang yang sudah merambah ke dunia internasional. Di Indonesia seni 

kertas sudah lama di kenal di kalangan masyarakat terbatas, namun masih belum terdapat wadah 

arsitektur khusus yang dapat menampung karya-karya sekaligus sebagai media sosialisasi dan 

edukasi bagi masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan zaman seni yang tercipta dari lembaran kertas ini merupakan 

seni yang sangat populer di mancanegara. Tidak hanya di Jepang saja, kini seni ini juga telah 

dikenal di banyak Negara bahkan telah banyak masterpiece seni ini yang tersebar di berbagai 

belahan dunia. Karya seni ini banyak diminati di mancanegara karena inti keindahan dari karya 

seni ini terletak pada kerumitan dan kompleksitas tiap-tiap lekukan bentuk yang diciptakan serta 

estetika rupa yang dimunculkan dari sebuah kertas. Sehingga terbentuk sebuah karya seni yang 

indah dan bernilai seni tinggi. Hal ini memerlukan ketelitian dan kreativitas tinggi dalam proses 

pembuatannya. Namun karya seni kertas ini kurang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, 

sebagian orang mengenal seni ini hanya sebatas pada permainan anak-anak. Hanya sebagian 

kecil dari masyarakat yang didominasi oleh kalangan muda saja yang mengenal dan tertarik 

dengan seni kertas. Hal tersebut dikarenakan penyebaran wacana tentang maraknya karya seni 

ini hanya sebatas lewat dunia maya saja, dan kurang adanya sosialisasi ke masyarakat luas. 

Sehingga perlu adanya wadah untuk menampilkan sebuah keindahan akan karya seni kertas ini, 

dan lebih membuka pemikiran masyarakat tentang salah satu aliran seni ini. 

Kurang adanya wadah arsitektur yang dapat menampung kegiatan serta karya-karya seni ini 

secara nasional juga merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya seni ini di 

Indonesia. Seperti terlihat dari beberapa event seni lainnya seperti seni rupa lain yang sudah 

diwadahi kegiatannya secara representatif, namun lain halnya untuk seni kertas sendiri masih 

sangat sulit ditemukan tempat khusus untuk memfasilitasi wadah kegiatan karya seni kertas ini 

secara baik dan representatif. Seperti dikutip dari Fajar Ismayanti alias Maya Hirai seorang 

aktifis origami di Bandung, bahwa minat masyarakat terhadap origami telah ada, namun 

kurangnya wadah sosialisasi di Indonesia bila dibandingkan di luar negeri yang merupakan salah 

satu penyebab kurang dikenalnya origami secara meluas di Indonesia (Anggraeny, 2010). Seperti 
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pada stand origami yang merupakan salah satu kegiatan dalam pameran Jendela Arsitektur yang 

diadakan oleh mahasiswa Arsitektur FT-UB awal tahun ini, juga terlihat banyaknya antusiasme 

masyarakat tentang karya seni kertas ini. Bahkan tidak jarang beberapa  pengunjung yang 

menginginkan untuk belajar lebih lanjut di luar dari jangka waktu pameran ini. Melihat 

antusiasme masyarakat yang mulai tumbuh tersebut, sehingga perlunya dibuat suatu wadah yang 

mampu memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan karya seni kertas 

berskala nasional yang ada di Indonesia. 

Karya seni kertas dapat tercipta dari adaya manipulasi sebuah kertas. Melihat dari fenomena 

dunia terhadap berkurangnya potensi kekayaan alam yang seiring pergantian tahun, maka sudah 

menjadi kewajiban setiap individu untuk menjaga kelestarian lingkungannya sedari dini, dalam 

hal ini kertas. Produksi kertas tiap tahunnya ikut serta dalam pengurangan luas hutan khususnya 

di Indonesia. Seperti dikutip dari hasil statistik Indonesian Pulp & Paper Association Directory 

2005, konsumsi kertas di Indonesia dari tahun 2000-2004 meningkat sebesar 5% tiap tahunnya, 

dengan kapasitas konsumsi kertas pada tahun 2004 mencapai 5,4 juta ton (Rolam, 2009). Untuk 

itu dalam upaya mengurangi kerusakan hutan dan melimpahnya limbah kertas maka galeri seni 

kertas ini nantinya juga akan mengangkat produksi dan budidaya kertas daur ulang sebagai 

sarana edukasi bagi masyarakat. 

Kebutuhan akan diadakannya sebuah wadah arsitektural yaitu sebuah galeri seni kertas 

kontemporer, untuk menampung kegiatan dan fasilitas yang berhubungan dengan seni kertas dan 

kertas daur ulang ini. Berjalan seiringan dengan rencana pemerintah kota Surabaya yang akan 

mengadakan pemenuhan beberapa sektor salah satunya pariwisata seni dan budaya pada 

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. 

Surabaya sebagai ibukota propinsi Jawa Timur memiliki peran penting sebagai pusat 

kegiatan bagi kota-kota disekitarnya. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut kini 

pemerintah kini tengah merencanakan sebuah pengembangan kawasan di timur Surabaya, 

tepatnya pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS), mengingat kota Surabaya merupakan 

kota pesisir. Berdasarkan RTRW Kota Surabaya tahun 2008, Unit Pengembangan III (UP III) 

merupakan daerah Tambak Wedi yang terdiri atas Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran 

yang terletak di wilayah Kota Surabaya Timur. Fungsi utama Unit Pengembangan III ini sebagai 

kawasan permukiman, perdagangan jasa, rekreasi, dan konservasi. 
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Dalam perencanaan tersebut juga akan dialokasikan sebagian wilayah perencanaannya 

sebagai kawasan pusat seni dan budaya, hal tersebut dapat dilihat pada master plan kawasan 

KKJS Surabaya tahun 2005 yang didalamnya telah terdapat rancangan tata guna lahan yang 

digunakan sebagai lokasi pasar seni, museum, dan fair ground, yang nantinya akan dikelola 

secara terpadu untuk dijadikan sebagai pusat seni dan budaya. Sehingga dapat menjadi sarana 

untuk dijadikan lokasi tapak sebuah galeri seni kertas kontemporer yang sesuai dengan urgensi 

dan rencana pemerintah kota Surabaya untuk mengembangkan kawasan KKJS kedepannya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Perkembangan zaman yang didiringi oleh perubahan gaya arsitektur, menuntut arsitek 

untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dalam dalam menghasilkan sebuah karya 

arsitektur agar dapat seiring dengan perubahan waktu, sehingga perlunya  mendapatkan 

problem solving baru dalam desain yang seiring dengan perkembangan zaman. 

2. Salah satu pendekatan yang saat ini mulai marak di kalangan arsitek dunia adalah folding 

architecture, namun hal tersebut masih awam di telinga masyarakat Indonesia dan haya 

ditemukan beberapa karya arsitek saja yang sudah menerapkan pendekatan ini; sehingga 

perlunya pengenalan serta pembahasan lebih lanjut terhadap pendekatan ini, agar dapat 

lebih dikenal dalam masyarakat. 

3. Karena tergolong hal baru dan belum terdapat banyak pustaka umum yang membahas 

mengenai pendekatan folding architecture, sehingga masih belum terdapat teori baku 

terhadap kriteria desain folding untuk dapat diterapkan ke ranah arsitektural, maka 

membutuhkan sebuah eksperimen uji coba terhadap pendekatan tersebut. 

4. Mulai bermunculannya minat masyarakat terhadap seni kertas, namun berbanding 

terbalik terhadap minimnya wadah arsitektura khusus yang dapat menampung kegiatan 

serta karya dari seni kertas ini di Indonesia yang dapat menarik minat semua kalangan 

masyarakat dan berskala nasional; sehingga perlunya sebuah wadah untuk menampung 

segala kegiatan seni kertas tersebut. 

5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat tentang kertas daur ulang dan 

karyanya, sebagai upaya dalam mengurangi kerusakan hutan akibat dari konsumsi kertas 
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yang meningkat, sehingga perlunya sebuah wadah yang dapat sekaligus mengedukasi 

masyarakat tentang kertas daur ulang. 

6. Kebutuhan-kebutuhan tersebut seiring degan rencana pemerintah kota Surabaya dalam 

sektor pariwisata seni dan budaya di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu dengan telah 

memberikan beberapa kawasan wisata seni budaya dalam hal ini museum, pasar seni, 

dan fair ground. Namun seperti kebanyakan karya arsitektur lainnya, maka bangunan 

yang akan didirikan juga harus dapat menyesuaikan dengan keadaan tapak dan 

sekitarnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana penemuan dan pengaplikasian kriteria bentuk folding architecture pada desain 

bangunan khususnya Galeri Seni Kertas Kontemporer Surabaya? 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Objek berupa Galeri Seni Kertas Kontemporer yang memiliki empat buah fungsi utama 

(galeri, convention hall, produksi, dan kantor). 

2. Objek desain massa bangunan difokuskan pada fungsi utamanya saja. 

3. Bentukan bangunan didapat dengan pendekatan teknik folding architecture. 

4. Penekanan pada bentuk visual bangunan dan eksplorasi bentuk dengan media model. 

5. Tapak berada pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) sisi Surabaya. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan 

Mendapatkan kriteria desain dengan pendekatan teknik folding architecture dan 

diterapkan pada Galeri Seni Kertas Kontemporer. 
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1.5.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari proses perancangan ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

Mengetahui kriteria desain pada pendekatan folding architecture untuk 

diterapkan dalam merancang sebuah bangunan khususnya galeri seni kertas. 

2. Bagi Praktisi 

Sebagai masukan terhadap salah satu proses pemecahan masalah desain 

baru dalam merancang bangunan dengan pendekatan folding architecture. 

3. Bagi Masyarakat 

Mengenalkan adanya sebuah perkembangan bentuk dalam dunia arsitektur 

berupa pendekatan folding architecture. 

4. Bagi Penelitian Lanjutan 

Dapat menjadi acuan dalam upaya memperdalam metoda pendekatan 

folding architecture dalam segi penelitian lanjutan maupun penerapan objek 

desain yang lainnya.  
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Gambar 1. 1 Kerangka pemikiran  

Bagaimana penemuan dan pengaplikasian kriteria 

bentuk folding architecture pada desain bangunan 

khususnya Galeri Seni Kertas Kontemporer 

Surabaya? 

 

Perkembangan zaman menuntut arsitek 

menemukan cara pemecahan masalah desain yang 

baru, salah satunya melalui pendekatan folding 

architecture. 

Perlunya sebuah pencarian kriteria desain 

folding dalam proses desain dengan cara 

eksperimen. 

Perlunya wadah arsitektur yang dapat  

menampung kebutuhan fasilitas seni kertas 

dan kertas daur ulang. Berupa Galeri Seni 

Kertas Kontemporer. 

Rencana pemerintah kota Surabaya dalam 

menambah sektor pariwisata seni dan budaya pada 

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. 

Kurangnya sarana untuk mewadahi kegiatan yang 

berhubungan dengan seni kertas, dalam hal 

rekreasi, seni, dan edukasi yang berkaitan pula 

dengan sosialisasi kertas daur ulang 

LATAR BELAKANG 

RUMUSAN MASALAH 

1. Objek berupa Galeri Seni Kertas 

Kontemporer yang memiliki empat buah 

fungsi utama (galeri, convention hall, 

produksi, dan kantor) 

2. Bentukan bangunan didapat dengan 

pendekatan teknik folding architecture. 

3. Penekanan pada bentuk visual bangunan 

dan eksplorasi dengan media model. 

4. Tapak berada pada Kawasan Kaki 

Jembatan Suramadu (KKJS) sisi 

Surabaya. 

 

BATASAN MASALAH 

Mendapatkan kriteria desain dengan pendekatan 

teknik folding architecture untuk diterapkan pada 

Galeri Seni Kertas Kontemporer. 

 

TUJUAN 

Lokasi Tapak berada pada Kawasan Kaki 

Jembatan Suramadu sisi Surabaya. 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 


