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BAB 5 

KAJIAN TEORI 

5.1. KAJIAN TEORI PENEKANAN/ TEMA DESAIN 

Contemporary Art Space di Jakarta merupakan sebuah 

bangunan yang menampilkan karya seni kontemporer didalamnya. 

Oleh karena itu penekanan desain terhadap bangunan harus dapat 

menggambarkan karya seni kontemporer tersebut. Sehingga 

arsitektur dekonstruksi dipilih untuk diangkat sebagai penekanan 

desain pada bangunan ini. Dimana arsitektur dekonstruksi memiliki 

ciri khas yang sama dengan seni kontemporer. 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Arsitektur dekonstruksi merupakan salah satu 

langgam post-modern yang muncul sekitar tahun 1970, 

arsitektur ini merupakan pengembangan dari arsitektur modern. 

Pada mulanya, arsitektur dekonstruksi merupakan sebuah 

konsep filosofi Perancis yang diturunkan oleh Jacques Derrida, 

seorang filsuf Perancis, yang kemudian terus dikembangkan dan 

dikaitkan dalam masalah arsitektur. Arsitektur ini 

mengekspresikan kebebasan dalam sebuah desain bangunan 

dan merupakan sebuah usaha percobaan untuk melihat 

arsitektur dari sisi yang lain (Tschumi, 1988). 

Jika dalam arsitektur modern merupakan arsitektur 

yang rasional dengan menggunakan teknologi tinggi dan 

mengunakan alternative pemikiran yang monoton dengan desain 
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yang penuh dengan kotak-kotak sederhana, dekonstruksi 

merupakan sebuah jalan keluar untuk keluar dari kejenuhan 

akan arsitektur modern dan menciptakan sebuah perspektif baru 

mengenai arsitektur. Pada arsitektur ini, geometri 3D lebih 

ditonjolkan dan bukan hasil proyeksi dari geometri 2D, sehingga 

hal ini menghasilkan sebuah kesan miring dan acak. Selain itu 

arsitektur ini lebih bermain pada penggunaan warna daripada 

penggunaan tekstur. Bangunan yang menggunakan langgam ini 

cenderung memiliki kesan abstrak dan kontras dengan 

memainkan bidang dan garis. Arsitektur dekonstruksi ini tidak 

terikat dalam salah satu dimensi waktu, sehingga desain dari 

bangunan berlanggam arsitektur ini tidak akan termakan waktu 

seiring zaman yang terus berkembang. Arsitektur ini tidak 

menggunakan langgam “form follow function” namun “function 

follow form”. (Wigley, 1993) 

Kejenuhan dari arsitektur modern membuat arsitek-

arsitek membuat karya-karya arsitektur dekonstruksi, 

diantaranya adalah Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Morphosis, 

Bernard Tschumi, Daniel Libeskind, Michael Soekin, Coop 

Himmelbau, Gunter Behnisch, Lebbeus Woods, Kazuo 

Shinohara. 
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5.1.2. Studi Preseden 

 Denver Art Museum 

   

   

Gambar 5. 1. Denver Art Museum 
Sumber: archdaily.com 

Denver Art Museum yang terletak di Denver, 

Colorado, Amerika Serikat ini merupakan sebuah museum 

seni yang dirancang oleh Daniel Libeskind. 

Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 

146.000m2, dan memiliki koleksi karya seni berjumlah lebih 

dari 68.000 dari seluruh dunia. Bangunan ini memiliki proyeksi 

trimatra yang terlihat kontras namun berirama. Bangunan ini 

dipenuhi dengan kantilever yang menunjukan sisi 

dekontruksinya. Penggunaan material pada bangunan ini 

dipenuhi dengan metal, kaca, titanium dan batu-batu alam. 
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Gambar 5. 2. Denver Art Museum 
Sumber: archdaily.com 

Bangunan ini menggunakan teknologi dan penghitungan yang 

tepat supaya dapat berdiri dengan tingkat kemiringan yang 

cukup besar. Bangunan ini lebih bermain pada bentuk massa 

daripada ruang didalamnya. 

Ciri-ciri arsitektur dekonstruksi dari Denver Art Museum ini 

adalah: 

 Penampilan bidang yang simpang siur 

 Garis-garis yang tidak beraturan 

 Keseluruhan struktur seperti runtuh 

 Tidak menggunakan langgam form follow function 
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5.1.3. Kemungkinan Implementasi 

Dalam penerapan desain menggunakan konsep arsitektur 

dekonstruksi, terdapat beberapa unsur yang dapat 

mengimplementasikannya ke dalam konsep ini, yaitu: 

a. Bentuk 

Pada penekanan desain ini, bentuk massa akan menjadi 

lebih mencolok daripada bangunan sekitarnya, karena tidak 

adanya orientasi yang membatasi perancangan bentuk 

massa yang ada. Ini merupakan salah satu sifat arsitektur 

dekonstruksi dalam melakukan pendobrakan dalam aturan 

yang ada, seperti penataan bidang yang tidak beraturan, 

penggunaan garis secara acak dan menghasilkan bentuk 

fasad yang abstrak. Dalam penerapannya, fasad bangunan 

tidak akan memiliki elemen tradisional serta ornament dan 

motif-motif. Memiliki bentuk yang tidak biasa sebagai 

bangunan art space sehingga memberikan nilai seni pada 

bangunan. 

b. Material 

Penggunaan material sebagai lingkup bangunan juga akan 

memanfaatkan teknologi terbaru sebagai pembentuk bentuk 

massa dari beton, baja, titanium, batu dan kaca. 

c. Warna 

Warna pada bangunan cenderung lebih didominasi oleh 

warna netral seperti putih, abu-abu dan hitam, sedangkan 
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penggunaan warna cerah seperti kuning, biru, hijau, merah 

juga ditonjolkan sebagai aksen pengganti penggunaan 

tekstur yang kurang berperan. 

 

5.2. KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

Permasalahan dominan yang ditemukan dalam bangunan 

art space ini adalah kenyamanan visual dan sirkulasi pengunjung 

dalam ruang pameran.  

Pengunjung tidak dapat menikmati seni dengan baik jika 

jarak pandang yang disediakan terlalu dekat dengan karya seni 

yang ada, hal ini membuat pengunjung tidak dapat mengerti 

karya seni yang ada secara keseluruhan. Sedangkan 

pengaturan cahaya yang terlalu terang atau terlalu redup juga 

dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dalam menikmati 

seni yang ada. 

A. Kenyamanan Visual 

 Spatial 

Aktivitas dalam ruang pameran tidak lepas dari 

kenyamanan dalam melihat dan mengamati karya seni 

yang ada. Diperlukan dimensi ruang yang sesuai untuk 

setiap jenis karya seni yang ada. 

- Jarak Pengamat 
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Lebar dan tinggi akan sebuah karya seni akan 

menentukan kenyamanan jarak pengamat 

seseorang. Perbandingan dari ketinggian ruang, 

manusia dan karya seni juga akan menentukan 

kenyamanan penglihatan manusia terhadap ruang 

dan karya seni. 

- Elemen pembentuk ruang 

Ruang yang ada yang terbentuk oleh dinding, lantai 

dan langit-langit harus memiliki desain warna dan 

tekstur yang bersifat netral sehingga pengunjung 

dapat tetap terfokus pada karya seni yang 

ditampilkan. 

 Pencahayaan 

Kualitas, teknik serta system pencahayaan pada ruang 

pameran harus tertata dengan baik. Tujuan pencahayaan 

ini adalah: 

- Mengurangi terciptanya silau yang terpantul pada 

karya seni 

- Supaya tidak menciptakan bayangan yang 

mengganggu dalam menikmati karya seni 

- Menonjolkan tekstur dari karya seni supaya dapat 

dinikmati dengan baik 

- Meningkatkan kesan khusus pada karya seni 

Standard tingkat pencahayaan 



165 
 

Gambar 5. 3.  Standard Tingkat Pencahayaan 

Sensitivitas Material Tingkat 

Pencahayan 

Tidak sensitif Metal, batu, kaca, 

keramik 

Tidak ada 

batasan 

Rendah Kanvas, fresco, kayu, 

kulit 

300 lux 

Sedang Cat air, krayon, 

berbagai jenis kertas 

150-200 lux 

Tinggi Sutra, pigmen sensitif 50 lux 

Sumber: Andras Majoros, Dr. Habil. 2011. Artificial Lighting. Budapest 

University of Technology and Economics. 

Cahaya adalah radiasi yang secara langsung 

menimbulkan visual, dan menjadi radiasi visible. 

Sedangkan, radiasi adalah energi yang dipancarkan 

dalam bentuk gelombang atau partikel elektromagnetis. 

Cahaya menimbulkan penerangan (illuminasi), yaitu 

penerapan radiasi visible kepada sesuatu obyek. Menurut 

Hadinoto (1985), ada beberapa macam penerangan, 

yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 4.  Jenis Pencahayaan, Sumber: http://rumahkoe.net 
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a. Penerangan langsung : Penerangan dengan distribusi 

cahaya yang 90-100% secara langsung menyinari 

permukaan tempat kerja. 

b. Penerangan semi-langsung : Penerangan dengan 

distribusi cahaya yang 60-90% secara langsung 

menyinari permukaan tempat kerja. 

c. Penerangan diffuse : Penerangan dengan distribusi 

cahaya yang 40-60% secara langsung menyinari 

permukaan tempat kerja. 

d. Penerangan semi-tidak langsung : Penerangan dengan 

distribusi cahaya yang 10-40% secara langsung 

menyinari permukaan tempat kerja. 

e. Penerangan tidak langsung : Penerangan dengan 

distribusi cahaya yang kurang dari 10% secara langsung 

menyinari permukaan tempat kerja. 

Dalam pencahayaan terdapat banyak variasi warna yang 

dapat digunakan untuk menciptakan atau menentukan situasi 

tertentu: 

a. Merah : Memberi efek kuat, berapi-api, semangat dan 

merupakan warna primer 

b. Merah bungur : Menonjolkan keagungan dan hikmat 

c. Jingga : Merupakan sebuah penantian, perubahan, 

menguatkan dan menggembirakan 
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d. Kuning : Menggambarkan matahari dan kehangatan, 

membangkitkan semangat, lincah, meningkatkan 

suasana 

e. Biru : Merupakan warna primer yang 

menggambarkan ketenangan, rasa dingin dan sepi, pasif 

f. Pirus :  Memberi efek segar dan sejuk, kreatif, 

komunikatif, jelas. Warna ini merupakan warna hambatan 

emosional. 

g. Ungu : Menonjolkan keagungan dan memurnikan. 

B. Kenyamanan Sirkulasi 

Sebuah ruang pameran merupakan peran yang sangat 

penting didalam bangunan ini, dimana ruang ini merupakan 

fasilitas utama dan tujuan utama dari pengunjung untuk datang. 

Namun bagaimana jika ruang pameran tersebut didapati tidak 

tertata dengan baik, tidak memiliki alur sirkulasi yang baik dan 

tidak dapat dinikmati karena tidak memenuhi kenyamanan visual 

yang seharusnya. Hal ini sangat kritis dalam sebuah ruang 

pameran karena ini yang akan menentukan apakah pengunjung 

akan merasa nyaman dalam menikmati seni yang ada atau 

mereka justru merasa bingung dan bosan. Sebuah alur sirkulasi 

yang baik dan menarik dapat membuat pengunjung merasa 

terus ingin tahu dan terus ingin berjalan untuk melihat apa yang 

ada dan dipamerkan didepan. 
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Sebuah alur sirkulasi yang tidak terolah, akan membuat 

pengunjung merasa bosan dan tidak tertarik namun alur sirkulasi 

yang terolah namun tidak tertata dengan rapi justru akan 

membuat pengunjung merasa bingun dan tidak nyaman. Oleh 

karena itu, sebuah pengolahan yang baik dalam ruang pameran 

sangat diperlukan. 

5.2.2. Studi Preseden 

 MAXXI Museum 

   

   

Gambar 5. 5. MAXXI Museum 
Sumber: archdaily.com 

 

Museum of Arts XXI ini berada di Roma dan 

dirancang oleh Zaha Hadid. Museum ini berdiri diatas 

lahan seluas 27.000m2. Sang arsitek mengatakan bahwa 

bangunan ini merupakan kampus seni dimana alur dan 

sirkulasi yang ada saling bersambungan sehingga 
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menciptakan sebuah ruang yang dinamis dan interaktif. 

Kontinuitas ruang dalam bangunan ini menjadikan tempat 

ini cocok untuk pameran yang bersifat temporer, dengan 

pencahayaan buatan yang baik dan tidak mengganggu 

pandangan manusia.  

 

   

Gambar 5. 6. MAXXI Museum 
Sumber: archdaily.com 

Museum ini memiliki ruang sirkulasi yang cukup 

luas, sehingga pengunjung dapat dengan nyaman 

berkeliling ruang pameran. Alur didalam bangunan ini 

juga jelas dan terkesan kuat, dengan adanya beton yang 

membentuk banyak garis di langit-langit membuat alur 

sirkulasi terasa terarah. Dalam menciptakan sebuah 

ruang yang kontiniu, bangunan ini menggabungkan 
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elemen dinding, balok dan sekat yang membentuk linear 

dan seakan mengatur alur yang ada. 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Dalam pengolahan kenyamanan visual dan sirkulasi 

pengunjung dalam ruang pameran, terdapat beberapa hal yang 

dapat membantu memperkuat kenyamanan visual dan sirkulasi 

yang ada, yaitu: 

 Merancang bukaan pada atap atau dinding untuk 

memasukkan cahaya alami kedalam bangunan namun 

tidak secara langsung supaya tidak merusak karya seni 

didalamnya. 

 Pemilihan penggunaan cahaya buatan yang baik dan 

sesuai kebutuhan dari karakter karya seni yang ada. 

 Void dapat digunakan untuk membatasi sirkulasi 

pengunjung supaya tidak keluar dari alur yang ada, selain 

itu penggunaan void yang diletakkan pada area entrance 

dapat membuat bangunan terlihat lebih luas dan 

memperluas jarak pandang mata 
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Gambar 5. 7. Void Pembentuk Sirkulasi 
Sumber:  archinect.com 

 Permainan peletakkan tangga yang dapat memudahkan 

akses sirkulasi. 

 

Gambar 5. 8. Tangga Pembentuk Sirkulasi 
Sumber: archdaily.com 

 

Untuk menciptakan sebuah sirkulasi yang nyaman bagi 

pengunjung perlu diperhatikan lebar sirkulasi dan jumlah alur 

yang ada, supaya menghindari saling bertabrakan pada alur 

yang berbeda. Menciptakan sebuah alur yang bersifat kontiniu 

supaya tidak membuat pengunjung bingung dan dapat 

menikmati karya seni yang ada dengan baik. 


