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ABSTRAK 

Karena kegiatan perbankan semakin berkembang sedangkan  kondisi gedung 

Bank Indonesia lama sudah tidak memadai dan gedung lama sudah berusia 102 

tahun, maka gedung Bank Indonesia mengalami pemekaran menjadi 2 bangunan. 

Tetapi keberadaan Kantor Bank Indonesia baru ini menuai beberapa kritikan dari 

sejumlah kalangan yang menjadikan sebuah kontroversi adanya pro kontra. 

Bentuk bangunan yang kontras, didominasi dengan material kaca dan bentuk 

bangunan persegi mencerminkan kekinian zaman dan tidak ramah terhadap 

bangunan klasik yang berada di sekelilingnya merusak citra kawasan heritage di 

Jalan Jendral Sudirman. Vernacular adalah bahasa setempat, dalam arsitektur 

istilah ini untuk menyebut bentuk-bentuk yang menerapkan unsur-unsur budaya, 

lingkungan termasuk iklim setempat, diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural 

(tata letak denah, struktur, detail-detail bagian, ornamen). 

Kata kunci : Kantor Bank Indonesia, Vernacular, Iklim Setempat. 
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I. Pendahuluan 

Bila ditarik kebelakang, romantika sejarah kota Solo sangat 

mengesankan. Sebagai kota yang sudah berusia hampir 250 tahun, Solo 

memiliki banyak kawasan dengan situs bangunan tua bersejarah. Selain 

bangunan tua yang terpancar dan berserakan di berbagai lokasi, ada juga yang 

terkumpul di sekian lokasi sehingga membentuk beberapa kawasan kota tua 

dengan latar belakang sosialnya masing-masing. Peninggalan sejarah dan 

kentalnya kebudayaan jawa di kota Solo ini masih tampak jelas di setiap 

pojokan kota. Salah satu bangunan bersejarah di Solo adalah bangunan 

Kantor Bank Indonesia.  

Bank Indonesia merupakan bangunan peninggalan De Javasche 

Bank (DJB), sebuah bank sirkulasi untuk Hindia Belanda. Pertama kali DJB 

dibangun di Batavia yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia, lalu 

DJB mulai membuka kantor cabang di luar Batavia, salah satunya adalah 

yang berada di Kota Solo. Kantor Cabang Solo dibuka tanggal 25 November 

1867 dengan nama Agentschap Soekarta, merupakan kantor cabang keenam, 

kelima kantor cabang yang telah dibuka terlebih dahulu yaitu Semarang, 

Surabaya, Padang, Makasar dan Cirebon. Gagasan pendirian kantor cabang 

berasal dari C.F.W. Wiggers Van Kerchem (Gubernur De Javasche Bank 

keempat 1 Juli 1863–30 Juni 1868) yang sedang melakukan perjalanan dinas 

ke Yogyakarta. Usulan tersebut memperoleh tanggapan yang positif pada 

Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan tanggal 24 Juli 1867 

dan setelah dilakukan beberapa kali rapat direksi pembukaan Kantor Cabang 

Solo disetujui, disamping izin dari Pemerintah Hindia Belanda No. 15 tanggal 

23 Oktober 1867. Gedung dengan arsitek yang indah dibangun dengan 

dinding berkerangka tulang besi yang amat kuat, dirancang oleh Biro Arsitek 

Vermont Cuypers & Hulswitt  langganan De Javasche Bank.  

Karena kegiatan perbankan semakin berkembang sedangkan  kondisi 

gedung Bank Indonesia lama sudah tidak memadai dan gedung lama sudah 

berusia 102 tahun, maka gedung Bank Indonesia mengalami pemekaran 

menjadi 2 bangunan. (Setyowati,2010).  



Kantor Bank Indonesia baru dibangun tepat berada di sisi selatan 

Gedung Bank Indonesia lama. Gedung baru terlihat berbeda (kontras) dengan 

gedung Bank Indonesia yang sebelumnya. Kedua gedung itu dihubungkan 

dengan adanya jembatan untuk akses masuk antar keduanya. Yang unik, 

pembangunan Kantor Bank Indonesia yang baru ini tetap mempertahankan 

sebuah pohon besar yang ada di kompleks gedung tersebut, bahkan pohon ini 

tetap dibiarkan tumbuh di dalam tengah halaman Kantor Bank Indonesia. Di 

halaman depan pun dipercantik lagi dengan menaruh air mancur disertai 

dengan logo Bank Indonesia. Sementara di sepanjang sisi gedung baru yang 

menghadap ke jalan raya terlihat tidak ada pagar sama sekali, hanya terpisah 

oleh rumput taman. Memang disengaja, sebab Walikota Solo sebelumnya 

yaitu Ir. Joko Widodo membuat konsep Kota Solo di masa mendatang 

sebagai ecocultural city.  

Tetapi keberadaan Kantor Bank Indonesia baru ini menuai beberapa 

kritikan dari sejumlah kalangan yang menjadikan sebuah kontroversi adanya 

pro kontra.  

Bentuk bangunan yang kontras, didominasi dengan material kaca dan 

bentuk bangunan persegi mencerminkan kekinian zaman dan tidak ramah 

terhadap bangunan klasik yang berada di sekelilingnya merusak citra kawasan 

heritage di Jalan Jendral Sudirman. (Pitana,2010). 

Berdasarkan deskripsi diatas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui muatan nilai kelokalan yang terdapat pada fasade Kantor Bank 

Indonesia baru dan dengan sasaran menemukan muatan nilai kelokalan 

ditinjau dari keramahan bangunan terhadap iklim tropis pada fasade Kantor 

Bank Indonesia baru. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Fasade Bangunan 

Definisi menurut (Krier,2001), akar kata fasade diambil dari kata latin 

“facies” yang merupakan sinonim kata-kata face (wajah) dan appearance 

(penampilan). Karena itu fasade diterjemahkan sebagai bagian depan yang 



menghadap jalan. (Krier,2001) juga menjelaskan bahwa komposisi fasade 

harus mempertimbangkan semua persyaratan fungsional yaitu jendela, 

bukaan pintu, pelindung matahari, dan bidang atap.  

 “Facade is the main exterior face or a building, particularly one of its 

main sides facing a public way or space, almost always containing one or 

more entrances and characterized by elaboration of stylistic details” yang 

artinya fasade adalah tampak suatu eksterior atau bangunan, terutama salah 

satu dari sisi bagian penting ini berhubungan dengan ruas atau jalan umum, 

hampir selalu berisi satu atau lebih entrance dan karakteristik dari detail style 

yang teliti. (Burden,1998) 

Dapat disimpulkan bahwa fasade adalah bagian muka bangunan, sisi 

bangunan yang memiliki entrance atau pintu masuk, menghadap jalan dan 

sebagai dinding pembatas jalan. 

Arsitektur Vernakular 

Salah satu tujuan dari arsitektur vernacular adalah melestarikan unsur-

unsur lokal yang secara empiris dibentuk oleh tradisi turun temurun, hingga 

bentuk dan sistem terutama yang berkaitan dengan iklim seperti misalnya 

penghawaan dan penyinaran alami, penanggulangan terhadap air hujan dan 

lain-lain, sesuai dengan alam setempat aspek kepercayaan, religi diterapkan. 

Dalam proses eksplorasinya, ada empat model pendekatan yang harus 

diperhatikan terkait dengan bentuk dan makna dalam merancang dan 

memodernisir bangunan tradisional dalam konteks kekinian, yaitu 

kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan dengan paradigma, yaitu : 

a. bentuk dan maknanya tetap  

b. bentuk tetap dengan makna baru  

c. bentuk baru dengan makna tetap  

d. bentuk dan maknanya baru 

Kelokalan Iklim 

Dalam arsitektur vernakular salah satu kelokalan yang diperhatikan 

ialah iklim setempat. Indonesia memiliki Suhu udara relatif konsisten 

sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30ºC. Suhu udara maksimum adalah 



32,5ºC sedangkan minumum adalah 21ºC maka dari itu setiap desain 

bangunan harus memperhatikan kondisi iklim diwilayahnya. 

Iklim Tropis 

Iklim adalah integrasi pada suatu waktu (integration in time) dari 

kondisi fisik lingkungan atmosfir, yang menjadi karakteristik kondisi 

geografis kawasan tertentu”. Sedangkan cuaca adalah “kondisi sementara 

lingkungan atmosfer pada suatu kawasan tertentu”.  

Secara keseluruhan, iklim diartikan sebagai “integrasi dalam suatu 

waktu mengenai keadaan cuaca” (Koenigsberger, 1975:3). 

Arsitektur Tropis 

Rekomendasi dasar-dasar desain yang dapat digunakan di daerah 

tropis, antara lain penentuan orientasi bangunan untuk menghindari intesitas 

radiasi matahari yang berlebihan, optimasi penghawaan alami, penataan 

massa bangunan, penggunaan perangkat sun shading, serta pemilihan 

material yang cocok digunakan pada daerah iklim tropis lembab. Design with 

climate (Olgyay, 1963. 

a. Orientasi Bangunan 

Orientasi adalah “suatu posisi relatif suatu bentuk terhadap 

bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan 

seseorang yang melihatnya. Dengan berorientasi dan kemudian 

mengadaptasikan situasi dan kondisi setempat, bangunan kita 

akan menjadi milik lingkungan. (Soetiadji S, 1986). 

Jenis orientasi menurut Setyo Soetiadji adalah : 

1. Orientasi terhadap garis edar matahari yang merupakan suatu 

bagian yang elemen penerangan alami.  

2. Orientasi pada potensi-potensi terdekat, merupakan suatu 

orientasi yang lebih bernilai pada sesuatu, bangunan dapat 

mengarah pada suatu tempat atau bangunan tertentu  

3. Orientasi pada arah pandang tertentu, yang biasanya mengarah 

pada potensipotensi yang relatih jauh, misalnya arah laut, atau 

pemandangan alam. 



Orientasi banguan yang paling optimum di semua daerah iklim 

adalah memanjang dari arah timur ke barat dan untuk daerah tropis 

lembab proporsi yang optimum antara lebar dan panjang adalah 

1:1,7 dan proporsi yang bagus adalah 1:3. 

 

 

b. Penataan Bentuk Massa Bangunan 

Pada iklim tropis  lembab, perancangan bangunan sebaiknya 

memperhatikan adanya ruang transisi/ruang antara yang 

menghubungkan antara ruang luar dan dalam. 

Radiasi matahari yang kuat dari arah timur dan barat, menuntut 

bentuk bangunan yang langsing/pipih dan panjang. 

c. Bahan Bangunan 

Sebelum menetapkan bahan bangunan tertentu yang harus 

diperhatikan ialah : 

1. Jenis pemakaian yang umum dari bahan yang dipilih untuk 

komponen bangunan tertentu 

2. Persediaan bahan bangunan di lokasi bangunan, lokasi 

produksi, dan kemungkinan transportasi. 



3. Pengerjaan bahan-bahan tersebut oleh tenaga kerja setempat. 

Pada dasarnya material yang digunakan harus memiliki 

ketahanan terhadap panas yang besar. Bahan yang digunakan 

memiliki berat jenis ringan. Berikut dibawah ini bahan 

bangunan yang cocok untuk wilayah beriklim tropis lembab, 

diantara adalah : 

1. Kayu  

2. Aluminium 

3. Kaca 

Jenis kaca : 

- Kaca pelindung matahari 

- Kaca isolasi 

- Kaca pengaman 

4. Blok beton 

5. Baja 

d. Lubang pada dinding. 

Di daerah tropis basah lubang pada sisi sebelah atas dan bawah 

angin sebisa mungkin berukuran besar. Di daerah tropis kaca 

ganda dan efek penghambat panasnya hanya berguna untu 

bangunan berpenyejuk udara.  

e. Penghijauan  

Didaerah lembab diinginkan adanya gerakan udara maksimal, 

semak dan pepohonan dapat menghambat gerakan udara. 

Pertamanan yang terencana baik dapat : 

1. Mempengaruhi arah dan kekuatan angin 

2. Menyimpan air 

3. Menurunkan temperatur 

4. Menyamakan perbedaan temperatur. 

f. Pelindung Matahari 

Didaerah tropis perlindungan terhadap matahari snagat penting. 

Perlindungan terhadap matahari, dapat dilakukan dengan:  



- Elemen bangunan horizontal yang tidak tembus cahaya 

- Elemen bangunan vertical yang tidak tembus cahaya. 

- Kaca pelindung matahari 

Hanya dapat mengurangi radiasi matahari  

 

III. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif. Berawal dari 

pencarian sebuah obyek penelitian lalu mencari suatu sejarah atau  

permasalahan yang dapat dijadikan suatu alasan dilaksanakan penelitian. 

Teknik penelitian menggunakan teknik observasi yaitu pengumpulan 

data yang bersifat nonverbal dan teknik wawancara yang bertujuan 

memperoleh informasi dalam bentuk komunikasi verbal. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literature dan 

survey langsung lapangan. Setelah itu dilakukan analisis data yang dapat 

memberi arti dan makan dalam penelitian. 

Lokasi Penelitian 

 
Gambar 3.1. Lokasi Kantor Bank Indonesia Baru Kota Surakarta 

Sumber : www.Googleearth.com. 2012 
Lokasi Bank Indonesia baru berbatasan dengan: 

Batas Barat  : bangunan sekitar dominan rumah warga. 

Batas Timur   : Jl. Jendral Sudirman. 

Batas Selatan  : Kantor Pos. 

Batas Utara  : Jl. Ronggowarsito dan Gedung BI Solo lama 



IV. Hasil Penelitian 

Hasil observasi Kantor Bank Indonesia Solo 

1. Orientasi Bangunan 

Kantor Bank Indonesia baru di Solo bagian timur berbatasan dengan 

Jalan Jendral Sudirman dan bagian utara berbatasan dengan Jalan 

Ronggowarsito. Dari data tersebut Kantor Bank Indonesia baru berada 

di sudut jalan, memiliki 2 orientasi yang tampak dari jalan yaitu bagian 

timur dan utara. Pintu utama Kantor Bank Indonesia baru terletak pada 

bagian timur. Dan pintu penghubung jembatan menuju gedung lama 

terletak di bagian utara. Gedung Kantor Bank Indonesia baru di Solo 

memanjang dari arah timur ke barat, dan fasad sempit menghadap ke 

timur. 

2. Penataan Bentuk Massa Bangunan 

Bentuk massa bangunan Kantor Bank Indonesia berbentuk persegi 

panjang. Memanjang dari arah timur ke barat. Pada bagian sisi timur 

menjorok ke dalam dan bagian depan diberi beberapa elemen 

landscape dengan menaruh air mancur disertai dengan logo Bank 

Indonesia perkerasan paving yang terdapat beberapa pepohonan dan 

rumput. Sementara di sepanjang sisi utara gedung baru tidak terdapat 

pagar sama sekali, hanya terpisah oleh rumput taman 

3. Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang digunakan sudah mampu mereduksi radiasi 

panas matahari dan daya serap panas rendah. 

4. Lubang pada dinding. 

Sisi timur terdapat lubang untuk pintu utama menuju ke dalam 

bangunan, dan sisi utara terdapat lubang pintu menuju jembatan 

penghubung ke gedung lama. Tetapi pintu tersebut tidak setiap saat 

terbuka, hanya sebagai jalur keluar atau masuk. Tidak terdapat lubang 

untuk jendela maupun ventilasi. 

 

 



5. Penghijauan  

Pada gedung Kantor Bank Indonesia baru di Solo masih 

mempertahankan 1 pohon beringin yang sudah ada sebelumnya, 

terletak di sisi timur. Gedung Kantor Bank Indonesia baru memiliki 

landscape yang tertata didalamnya terdapat 7 jenis pohon, 10 jenis 

semak, 1 jenis tanaman rambat, dan 1 jenis rumput.  Tetapi hanya 

beberapa yang tampak dari sisi timur dan utara. 

6. Perlindungan terhadap matahari 

Tidak terdapat pelindung matahari pada gedung Kantor Bank 

Indonesia baru, baik dalam bentuk vertikal maupun horisontal. Karena 

bahan bangunan yang digunakan sudah mampu melindungi dari radiasi 

matahari. 

Hasil Wawancara 

1. Material kaca yang digunakan ialah kaca yang  tahan terhadap panas 

dan mampu mereduksi panas matahari, dan material tersebut sudah 

mendapatkan ijin pembuatan, dan pada saat akan menggunakan 

material tersebut dilakukan uji coba terlebih dahulu. Selama tidak ada 

kesalahan prosedur pemasangan kaca tersebut tidak akan mengalami 

pecah ataupun keretakan. Dan penggunaan kaca memberikan kesan 

menyatu dengan lingkungan luar.(darmono,2012) 

2. Jenis kaca yang digunakan pada gedung Kantor Bank Indonesia baru 

adalah kaca low energy, dan kaca tersebut mampu menahan radiasi 

panas matahari masuk ke dalam ruangan, yang masuk ke dalam 

ruangan hanya cahayanya saja. Untuk kekuatan terhadap panas 

matahari kaca ini memiliki kekuatan lebih banyak dari pada kaca 

lainnya. Jadi aman-aman saja saat digunakan. (ria,2012) 

Parameter Penerapan Hasil 

Orientasi 

Bangunan 

Fasad sempit menghadap ke timur, 

memanjang dari timur ke barat. 

Sesuai 

Penataan Terdapat ruang transisi, bentuk Sesuai 



Bentuk Massa 

Bangunan 

bangunan pipih/memanjang. 

Bahan 

Bangunan 

Menggunakan material yang tahan 

terhadap radiasi matahari dan daya 

serap panas rendah. Meterial yang 

digunakan ringan. 

Sesuai  

Lubang Pada 

Dinding 

Tidak terdapat lubang yang berfungsi 

untuk pergantian udara, karena 

gedung BI menggunakan pendingin 

ruang AC. 

Tidak sesuai 

Penghijauan  Terdapat landscape dan beberapa 

pepohonan dan 1 jenis rumput. 

Sesuai  

Pelindung 

Matahari 

Tidak terdapat pelindung matahari, 

baik vertikal maupun horisontal. 

Tetapi material yang digunakan 

sudah mampu menahan panas dan 

mereduksi panas. 

Sesuai dengan 

perbedaan. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan : 

Arsitektur Vernacular berarti arsitektur dari segi kelokalan suatu bangunan, 

dan kelokalan tidak hanya dinilai dari segi keharmonisan bentuk bangunan 

tetapi kelokalan dapat dilihat juga dari segi kelokalan iklim setempat. Karena 

iklim berpengaruh besar terhadap suatu bangunan. Solo mempunyai jenis 

iklim tropis lembab. Kondisi iklim tropis lembab memerlukan syarat-syarat 

khusus dalam perancangan bangunan dan lingkungan binaan, mengingat ada 

beberapa factor-faktor spesifik yang hanya dijumpai secara khusus pada iklim 

tersebut. 

Pada Kantor Bank Indonesia baru di Solo sudah memenuhi parameter 

bangunan yang berada di iklim tropis lembab, diantaranya orientasi 



bangunan, penataan bentuk massa bangunan, bahan bangunan, penghijauan 

dan perlindungan matahari. 

Dapat disimpulkan bahwa gedung Kantor Bank Indonesia baru di Solo yang 

selama ini mendapatkan kritik karena gedung tersebut kontras dengan gedung 

Kantor Bank Indonesia sebelumnya dan lingkungan sekitar, ternyata memiliki 

aspek kelokalan dari segi iklim tropis lembab. Gedung Kantor Bank 

Indonesia baru ramah terhadap lingkungan sekitar. 

Saran : 

Untuk Kantor Bank Indonesia  

Memepertahankan bangunan yang memiliki kelokalan iklim tropis. Dan tetap 

menjaga dan melestarikan bumi ini agar tidak semakin rusak. 

Untuk Bangunan Akan Datang 

Dalam merancang suatu desain bangunan apapun, menggunakan gaya 

arsitektur apapun, selain memperhatikan konsep desain dan estetika yang 

indah, harus memperhatikan kelokalan dari segi kelokalan iklim setempat. 

Desain yang disesuaikan dengan iklim setempat akan memberikan 

kenyamanan kepada penghuni yang berada di dalam dan di luar bangunan. 

Tidak hanya itu, bangunan yang memperhatikan iklim setempat akan 

memberikan kenyamanan terhadap lingkungan sekitar dan bumi ini.  
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