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P E R I O D E

RSITEKTUR

A W A L

YUNANI

1500 SM–100SM

K E B U D A Y A A N ( 1 5 0 0 – 1 1 0 0 S M).

Pada waktu itu terdapat tiga kebudayaan yang masing-masing terpisahkan oleh laut yang terdiri
dari :
1. Kebudayaan Creta.
2. Kebudayaan Cycladic.
3. Kebudayaan Yunani
K E B U D A Y A A N

C R E T A.

Kebudayaan Creta (kebudayaan Menoan) sangat berpengaruh terhadap kebudayaan Yunani,
begitu pula yang terjadi di kepulauan Cycladic. Bangsa Creta tumbuh pada daerah yang beriklim sedang,
tanah yang subur dan suasana yang aman. Pendapatan penduduknya berasal dan hasil perdagangan
karena letaknya di persimpangan arus lalu lintas perdagangan yang banyak dilalui oleh bangsa Mesir.
Bentuk pemerintahannya menganut sistem desentralisasi dan kepercayaan penduduknya adalah
memandang alam sebagai sumber kekuatan yang baik. Sedangkan tempat-tempat upacara keagamaan
digua-gua atau puncak gunung, dan upacara-upacara pribadi dilakukan di tempat tinggal masing-masing
atau istana istana. Sistem kepercayaan yang dianut merupakan kepercayaan yang tidak monotheis.
Kehidupan di Creta amat ceria, makmur karena mempunyai sumber alam seperti emas, perak dan batu
mulia. Dan kekayaan alam dan potensi alam juga didapat dari hasil upah, yaitu ketika menjadi tentara
bayaran di Mesir ketika terjadi perang dengan bangsa Hittite.
Sekit.ar tahun 1400 SM bangsa Creta dikuasai oleh bangsa Mycenia dan mencapai puncak
kekuasaannya tahun 1200 SM. Bentuk arsitektur yang dibangun oleh bangsa Yunani Creta adalah rumah
tinggal, villa, istana, pasar, kuil-kuil dan kuburan. Bangunan dalam suatu kota dirancang dengan orientasi
ke arah Utara dan Selatan. Bahan bangunan dibuat dari bahan bata, batu alam dan kayu. Rancangan
bangunan memiliki bentuk tampak (facade) dan simetris serta cara umum hampir setiap bangunan
memiliki serambi dalam (patio). Bentuk atap datar dan terletak pada pikulan kayu yang disanggah oleh
tiang kayu pada ujung atasnya ada kepala (kapital) berbentuk bantal yang dicat. Badan tiang (shaft) agak
meruncing kebawah dan dinding bagian dalam biasanya ada lukisan dinding yang dinamakan dengan
“fresca”.
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K E B U D A Y A A N

C Y C L A D I C.

Disisi lain terdapat pula arsitektur dan kebudayaan Cycladic yang menunjukan persamaan dengan
arsitektur di Creta. Sedangkan di daratan Yunani ada bangunan yang terkenal yang dinamakan Benteng
Istana (Cidatel), tetapi istana terbentuk tidak semewah seperti di Creta dan hanya terdiri dan kelompok
rumah-rumah kecil yang dinamakan dengan “Megaron”. Megaron terdiri dan ruang muka (ante) dan
gapura yang dibangun dengan kolom (pilar). Lantainya dilapis dengan lembaran-lembaran gips dan
dindingnya diberi lukisan.
a. Periode Geometris (1100-700 SM).
Bangsa Mycenia akhirnya dikalahkan oleh bangsa Dorian yang kemudian dikenal sebagai hangsa
“Yunani”, mereka memiliki keterainpilan dalam hidang seni patung dan ahli memahat. Kebudayaan bagsa
Donian mengalarni kemaajuan yang pesat dibandingkan dengan bangsa-bangsa sebelunmya, diantaranya
mereka telah memiliki landasan dan kebudayaan Yunani yang berpedoman : “Manusia sebenarnya
mempunyai kemampuan rasional dan berusaha untuk memahami dan menyempurnakan dininya dengan
alam”. Menguasai alam melalui rasio bagi bangsa Yunani molahirkan dasar-dasar dalam perencanaan
arsitektur yang mengagumkan seperti penemuan yang akurat dalam tata tertib ORDER PRODUKSI,
KESEIMBANGAN dan KEBIJAKSANAAN dalam pengambilan keputusan.
Selain tertarik pada perkembangan intelektual terutama dalam kekuatan rasional dan konsep
bentuk ideal dan segala benda, mereka juga sangat memperhatikan keadaan fisik dan jiwa raga manusia.
Hal mi tercermin dalam kegiatan Olimpiade yang pertama pada tahun 776 SM. Kegiatan ini dilakukan
secara teratur dan didorong dengan keadaan iklim yang sejuk.
Kevakinan bahwa manusia adalah pola ukuran bagi segala benda. menjadi dasar pola kehidupan
mereka sehani-hari. Mereka mencari kehidupan yang seimbang, mencari hal-hal yang bersifat keindahan
sehingga akan menjadi orang sempuma. Cini-cini orang yang sempurna adalah : orang yang dapat
menguasai akalnya (kesadaran sendini), meinpertahankan kebenaran, metniliki sifat keterbukaan dan
mempunyai pandangan/wawasan yang luas. Hal mi dapat diambil hikmahnya berdasarkan kondisi fisik
bangunan yang mereka tampilkan. Kesempumaan sangat dirasakan dan begitujelas yang ada dalam
kesadaran manusia.
b. Periode Archaic (700-500 SM).
Meskipun pada periode geometris banyak dikusai oleli orang-orang yang mempunyai kemampuan
intlektual tinggi, tapi perkembagan perbendaharaan arsitekturnya hampir sama dengan periode
sebelumnya. Sejak digunakan bahan batu sebagai bahan utama dan struktur bangunan yang menggunakan
sturktur tiruan dan bahan kayu dengan bentuk-bentuk yang dekoratif maka perkembangan selanjutnya
digunakan batu kapur dengan lapisan pleater yang dibuat dan bubuk marmer (Stuco). Atap dibuat dan
ubin tanah dengan hiasan pada bagian atas dan bagian tepinya. Dasar sistem bangunannya adalah “Post
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and Lintel” atau Kolom dan Balok. merupakan sistem tertua juga yang dilakukan untuk kuil-kuil dan
gudang berbentuk empat persegi panjang, dan lantai dasar berdiri dinding-dinding tanpa lubang jendela,
kemudian dinding-dinding tersebut dikelilingi oleh kolom-kolom yang disebut “Peristyle”.
Skala yang direncanakan sederhana dan proporsi keseluruhan bangunan dengan bagian-bagiannya
menunjukkan keseimbangan, baik secara susunan sentral maupun aksiaL Dua dari bentuk dasar kolom
Yunani pada periode Archaic adalah Order Doric dan Order Ionic.
c. Periode Klasik (Abad ke-5-4 SM).
Merupakan puncak periode kecemerlangan arsitektur gaya Yunani.. karena pada periode mi telah
disempurnakan tiga Order sebagai langgam Arsitektur Yunani yaitu Doric, Ionic dan Corinthian. Selain itu
muncul pula bangunan-bangunan baru yang dinamakan sebagai Stoa, Theater, Balai Pertemuan dan
Kuburan. Pada periode ini sudah dikenal tentang asas demokrasi.
d. Periode Helenistik (323-145 SM).
Merupakan kebudayaan universal yang mendapat inspirasi dan kebudayaan Yunani disebut
Helenistik, orang-orang Yunani menyebutnya Helenes dan peradabannya disebut Hellenic. Pada
peradaban ini nierupakan masa transisi yaitu suatu peralihan perencanaan dan bangunan dan Yunani ke
Romawi. Pada peniode ini bangsa Yunani akhiniya dikalahkan oleh bangsa Romawi sekitar tahun 100 SM
namun kegiatan di kota-kota perkembangan arsitektur berlanjut pada:
- Peningkatan keramaian kota terutama pada pusat-pusat kota seperti di Agora dan di Stoa.
- Jenis bangunan memiliki ruang dalam (Inner Court).
- Order Doric jarang digunakan (hanya Order Ionic dan Corinthian). Dan pada ujung kuil ditambah ruang
setengah lingkaran (Apse).
K E B U D A Y A A N

Y U N A N I.

Kawasan Yunani yang berbukit-bukit, banyak batu dengan lembah subur sangat terbatas dan
kondisi laut tenang, indah, beriklim lunak, cuaca cerah serta langit biru inempengaruhi pola pikir dan
tingkah lakunya. Dengan kondisi demikian melahirkan gagasan-gagasan yang berkembang dan menjadi
ciri khas bangsa ini.
Kebudayaan Yunani (Hellenik Greek culture) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Kegiatan utama adalah perdagangan dengan peradaban pergaulan yang berpu sat dipantai sedangkan
dipedalaman agak terbelakang. Sehingga muncul kelas pedagang dengan tingkat sosial yang dinamis.
b. Secara Leoritis Lidak memungkinkan mendirikan kerajaan yang besar, hanya timbul kantong-kantong
budaya berupa negara-negara kota (City States) yang berkembang secara sendiri-sendir (heterogen)
seperti kota Athena dan Sparta
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c. Bangsa Yunani merupakan manusia peralihan yang secara spiritual merasa dilcuasai oleh alam,
sedangkan pikiran akalnya berkembang dengan sedikit demi sedikit mempelajari alam semesta dan
meleburkan diii dengan suatu kepercayaan yang bersifat Antrophomorfisme, yaitu mewujudkan diri
dalam bentuk dan proporsi manusia dalam manifestasi gejala alam tertentu.
d. Bentuk kebudayaan berkembang secara seimbang sejalan dengan pertumbuhan di daerah kota (Urban)
yang telah maju, kehidupan yang religius dan demokratis (The Greek Miracle).
e. Mempunyai semangat “Nasionalisme” melawan musuh yang berasal dan luar, sehingga muncul awal
konsep dasar negara Persenikatan / Federasi.
CI R I - C I R I

A R S I T E K T U R

Y U N A N I

a. Kesederhanaan (Simplicity).
Karena selalu hersumber pada ajaran Narcicisme, yaitu lebih mencintai kesederhanaan pribadi.
Sedangkan teknologi tak berkembang hanya mengandalkan filsafat yang tinggi dan menganggap rendah
pekerjaan tangan lebih menonjolkan kepribadian.
b. Kejelasan dan Logis (Clarity).
Bentuk struktur yang sederhana terdiri antara konstruksi Tiang dan Balok, mempunyai fungsi sehagai
pendukung hehan.
c. Dapat diterapkan dimana saja (Adaptif).
Bisa diterapkan pada fuingsi bangunan yang bersifat formal dan cocok digunakan path berbagai zaman
dan temp at.
d. Lebih mengutamakan bagian ekstenior,
Karena lebih banyak kegiatan masyarakatnya diluar rumah, sedangkan bagian interior belum menjadi
pusat perhatian. kecuali bangunan theater yang terdiri dan auditorium yang mengikutsertakan latar
lanskap sebagai bagian dan acara drama, musik dan ta±n.
e. Penggunaan 3 langgam order klasik
Elemen bangunaní’konstruksi yang menjadi ciri khas langgam arsitektur mi adalah liga order kiasik,
masing-masing lambang mencerminkan sifat individual yang berbeda.
ORDER DORIC.
Sederhana, kokoh, maskulin, merupakan perpaduan antara kekuatan dan keindahan
ORDER IONIC.
Lembut, halus langsing, ikal dan feminim.
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ORDER CORINTHIAN.
Lebih lembut dan langsing, rumit. Bagian kapital menunjukan daun Acanthus.

B U K I T

A C R O P O L I S.

Berasal dan bekas kubu pertahanan
karena letaknya yang strategis dan merniliki
iai-nilai

yang

sakral

terdapat

kuil-kuil

maka

utama

diantaranya

dan

juga

bisa

gunakan sebagai tempat-tempat penyimpanan
uang. Dilihat dan tata letak kondisi demikian
tak

terorganisasi

namun

menyesuaikan

dengan karakter tapak yang berkontur dan
masing-masing bangunan secara fungsional
berdiri sendiri (individual). Konsep ruang
yang dipakai bagi orang Yunani pada waktu itu hanya medium untuk mengimbangi bentuk-bentuk dan isi
ruang (volume) baik berupa patung maupun arsitekturnya.
Bukit Acropolis terdiri dari jenis bangunan:
1. P R O P Y L E A.

• Merupakan pintu gerbang dan kawasan bukit Acropolis.
• Dapat digunakan pula untuk galeri seth dan tempat pertemuan.
• Bahan bangunan terbuat dari manner, disini terdapat efek khusus terhadap pantulan sinar matahari
yang menampilkan wama abu-abu kemasan.
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2. P A R T H E N O N.

Dibuat ole.h dua orang arsitek bemama :
Ictinos dan Clicrates dengan pematung bemama
Philos.
Merupakan kuil Peripheral. Menggunakan order
Dorik

klasik

dan

dianggap

sebagai

puncak

kehalusan dalam pembuatan order di seluruh
kawasan

Yunani.

Terdapat

patung

Parthenos

dengan ketinggian 13,3 meter yang terdapat di
daerah Cela Hills
Ciri Bangunan
• Denah berbentuk segi empat memanjang dan terdiri dan deretan kolom luar (peristyle/colonade)
• Ada Celia Longitudinal, sebagai tempat patung dewa
• Bangunan merupakan unit-unit individual, tetapi tanggap terhadap lingkungannya (seperti
penempatan beberapa sclupture).
• Ciri bangunan terdefinisi secara jelas dan bertitik tolak pada aspek keindahan manusia, melalui
pembagian kepala (head), badan (body ) dan kaki (leg).
3. S T O A.

Tempat berjalan kaki beratap dan terdiri dan deretan kolom, sebagai
pembatas dengan Agora, dan merupakan

bangunan satu sisi yang

melindungi dari hujan dan matahani.
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4. A G O R A.

Merupakan bangunan sebagai fungsi

sosial masyarakat,

biasanya

digunakan sebagai Pasar atau Pusat perbelanjaan. Agora biasanya
berdekatan dengan Stoa, dengan deretan kolom sebagai penupang
bangunan. Tanpa pintu sehingga pada jam-jam tertentu bangunan ini
ramai dikunjungi pembeli, sesudah sore hari biasanya barang dagangan
penjual dibawa pulang
5. T H E A T E R.

Tempat pertunjukan dengan bentuk lingkaran penuh dan setengah
lingkaran yang mempunyai background bentang alam

6. B O U L E T E R I A

Balai pertemuan kecil pada ruangan yang tertutup dan hany a bisa dihadin
beberapa puluhan orang saja

7. G A L L E R I

Balai pameran patung dan gambar

8. S T A D I U M

G Y M N A S I U M

Ruangan terbuka sebagai tempat pertandingan olah raga.
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P E R K E M B A N G A N

K O T A

Y U N A N I

Sejak peradaban Barat dimulai pada kepulauan Lautan Aegean tumbuh bersama Santa dengan
perkampungan bangsa Yunani. Di mana orang-orang daerah Utara bergaul dengan orang-orang daerah
Selatan telah dibentuk suatu sistem politk moral yang dinamakan dengan demokrasi
Kuil Athena telah menjadi sebuah tempal pertemuan bagi rakyat ketimbang sebuah Istana
Pemerintahan, misalnya pada waktu pemilihan secara langsung siapa calonnya, yang terbanvak dianggap
sebagai pemimpm bangsa Yunani pada waktu itu. Semaraknya pertemuan tersebut telah tumhuh dan
menjadi pusat kota sehingga timbul rumah-rumah dan fasilitas-fasilitas komunita yang menjadi elemenelemen penting bagi perencanaan suatu kota
Dengan meningkatnya rasa ketentraman dan tata tertib
di abad k-5 SM, munculah seorang yang mungkin dianggap
sebagai perencana kota yang pertama, yaitu Hippodamus. Dia
digembleng sebagai seorang arsitek dengan mengembangkan
basis filosofik yang pertama untuk perencanaan fisik di dalam
kota-kota bangsa Mesir dan Samaria, dia berkesimpulan tentang
kebutuhan untuk suatu sistem jalan yang berbentuk segi empat
(pola gridiron) guna memberikan suatu bentuk geometri pada ruang-ruang perkotaan dan blok-blok
pemukiman dirancang untuk memungkinkan rumah tersebut dapat disandingkan pada bangunan umum
dan ruang publik dan ditata agar menjadi perluasan pribadi dan merupakan suatu elemen penting sejak
tumbuhnya demokrasi pada bangsa Yunani. Hippodamus mengembangkan konsep sebuah Agora, berupa
pasar sentral yang diatur di sepanjang garis-garis segi-empat. Selain Agora terdapat suatu lapangan majelis
rakyat yang disebut dengan Phoenyx. Lapangan ini biasanya menjadi ajang perniagaan kota. Dengan
demikian terdapat beberapa bukti bahwa peraturan-peraturan bangunan telah dikembangkan untuk
mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau perorangan pada tempat-tempat
publik dan jalur umum.
Rancangan Hippodamus dipergunakan secara luas di kota-kota kolonial dan negara-negara kota
Yunani, seperti Miletus dan Priene. Selama periode ini Athena tumbuh menjadi sebuah kota berpenduduk
40.000 orang, ditambah sebanyak 100.000 orang budak dan orang asing. Namun Hippodamus berteori
hanya Athena sebagai ibukota sebesar ini dan sebuah kota yang ideal sebaiknya tidak lebih dari 10.000
orang penduduk. Teori ini lebih dihubungkan dengan kesehatan terutama menyangkut masalah makanan
dan air.
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