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BAB V 

 KAJIAN TEORI 

MUSEUM WAYANG DI KOTA SURAKARTA 

 

5.1 Kajian Teori penekanan/ Tema Desain 

Penekanan desain yang akan digunakan pada projek ini adalah 

Arsitektur Neo –Vernakular. 

 

5.1.1 Uraian Interpresasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

a. Latar belakang 

Latar belakang projek ini ditunjukkan pada diagram 5.1 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

b. Terminologi 

b.1  Arsitektur Neo Vernakular 

Kata  Neo atau New  berarti baru atau  hal yang baru , sedangkan 

Vernakular berasal dari kata vernaculus ( bahasa latin ) yang berarti 

asli.  Sehingga arsitektur Neo-Vernakular dapat diartikan sebagai 
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Diagram 5.1Skema Pemikiran Latar Belakang Pemilihan Tema 
Sumber : Analisis Pribadi,2017 
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arsitektur  asli yang dibangun oleh masayarakat setempat.  Arsitektur 

Vernakular memiliki konteks dipengaruhi dengan sumber daya 

didaerah setempat. Arsitektur Vernakular dibangun dengan 

menggunakan teknologi sederhana untuk memenuhi  kebutuhan 

karakteristik  yang mengakomodasi  nilai ekonomi dan tatanan budaya 

masyarakat setempat. Arsitektur Vernakular sering disamakan  dengan 

Arsitektur Tradisional, yang secara  konotatif diartikan sebagai 

pewarisan  budaya yang turun temurun. 

 

c. Pengertian ArsitekturNeo-Vernakular  

Arsitektur Neo Vernakular  merupakan salah satu dari bagian 

arsitektur post modern , yang merupakan lanjutan dari arsitektur 

vernakular. Arsitektur Neo Vernakular merupakan pembaharuan dari 

bentuk tradisional ke dalam bentuk masa kini, namun  memiliki tujuan 

melestarikan unsur lokal yang telah  terbentuk sejak dulu. 

 Arsitektur Neo Vernakular memiliki prinsip untuk 

mempertimbangkan kaidah-kaidah normative, kosmologis, peran serta 

budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dan juga keselarasan 

antara  bangunan , alam ,dam lingkungan.  

 Menurut Charles Jencks dalam bukunya yang berjudul 

“Languange of Post Modern Architecture “, ciri-ciri Arsitektur Neo 

Vernakular  adalah sebagai berikut : 

• Memiliki kesatuan antara interior yang terbuka melalui element 

modern dengan ruang  yang berbeda dengan diluar bangunan 
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• Warna-warna yang kuat serta kontras 

• Mengembalikan bentuk tradisional yang ramah lingkungan 

dengan proposi bangunan yang lebih vertikal 

• Biasanya memakai atap yang miring 

• Memiliki susunan masa yang indah 

• Batu bata yang merupakan elemen lokal 

Adapun  prinsip-prinsip  desain  arsitektur Neo-Vernakular, 

antara lain:  

• Hubungan Langsung 

Yaitu dengan pembangunan ynag kreatif dan adaptif 

terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-

nilai/fungsi dari bangunan sekarang. 

• Hubungan Abstrak 

Meliputi interprestasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat 

dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan 

arsitektur. 

• Hubungan Lansekap 

Mencerminkan dan menginterprestasikan  lingkungan seperti 

kondisi fisik termasuk  topografi dan iklim. 

• Hubungan Kotemporer 

Meliputi  pemilihan penggunaan teknologi , bentuk ide yang 

relevan program konsep arsitektur. 

• Hubungan  Masa Depan 
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Merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang akan 

datang. 

Ada beberapa pendekatan arsitektur  Neo-Vernakular, antara 

lain:  

• Interprestasi Desain  

Pendekatan melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan 

arsitektur  setempat ang dimasukkan kedlam proses 

perancangan yang terstruktur lau kemudian diwujudkan dalam 

bentuk yang termodifikasi sesuai dengan zaman sekarang. 

• Ragam dan Corak Desain  

Pendekatan simbolisme , aturan , dan tipologi untuk  

memberikan  kedekatan  dan kekuatan pada desain. 

• Struktur Tradisional 

Mengadaptasi bahan  yang ada didaerah  dan 

menambah elemen estetis  yang diadaptasi sesuai dengan 

fungsi bangunan. 
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5.1.2 Studi Preseden 

1. Museum Radya Pustaka 

 Berlokasikan di Jl. Brigjen Slamet Riyadi,Sriwedari,Laweyan 

kota Solo 

  Waktu Survey :Sabtu 19 Juli 2017, pukul 13.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

  Berlokasikan di Jl. Brigjen Slamet Riyadi,Sriwedari,Laweyan kota 

Solo. Bangunan kuno yang bergaya colonial yang dulu di kenal dengan 

nama Loji Kadipolo. Yang semula milik Johannes B. yang kemudian di beli 

PB X dan di serahkan kepada paheman Radya Pustaka Pada 1 januari 

1913. Mengoleksi berbagai jenis benda peninggalan seperti arca, 

perunggu, kris, wayang dan lain di dalam suatu ruangan. Penghawaan di 

dalam bangunan sangat sejuk di karenakan memakai AC. Bentuk 

bangunan bergaya Kolonial yang tercampur khas jawa dengan di 

tambahkan motif-motif Ukiran jawa sehingga memiliki ke khasan 

bangunan jawa. 
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5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan  konsep dari teori yang dibahas sebelumnya 

sebagai perwujudan  penerapan Arsitektur Neo Vernakular  maka 

implementasi dan penerapan desain yag ditekankan adalah: 

a. Penggunaan material-material setempat ( lokal ) pada bangunan 

b. Penerapan dan interprestasi kebudayaan  yang ada dalam 

bentuk desain ( bentuk , ornament, tat letak , dan lain-lain) 
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c. Dalam menciptakan ruang dan bangunan lebih menekankan  

pada konsep bentuk mandala yang mempunyai  bentuk pada 

setiap konsentris pada setiap bagiannya seperti  bentuk dari 

persegi ataupun  bentuk deari oktagram. 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan Dominan  yang akan diangkat didalam projek Museum 

Wayang di Kota Surakarata , adalah Menciptakan Kenyamanan 

Sirkulasi Pada Ruang Pameran. 

 

5.2.1 Uraian Interprestasi dan Elaborasi Teori Permasalahan  

Dominan 

Untuk dapat menciptakan  sebuah kenyamanan sirkulasi pengunjung 

pada bangunan museum wayang di Surakarta dengan cara 

memperhatikan dari segi pola, bahan material,, bentuk,,   

Pengaruh kenyamanan sirkulasi 

1. Bahan material 

Bahan material menurut Ir. Rustam Hakim da Ir. Hardi Utomo jenis 

material dapat berupa soft material (material lunak) dan hard 

material (material keras). Yang dapat menentukan kenyamanan 

tersendiri adalah bentuk, tekstur, skala material tersebut. Berikut 

contoh: 

a. Soft material dapat berupa material lunak dengan contoh:  

- Rumput  

- Semak  

- Air 
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- Pohon  

b. Sedangkan hard material di bagi dalam 5 kelompok 

- Material keras alami 

Jenis material keras alami seperti kayu 

- Meterial keras alami dari potensi geologi 

Jenis meterial keras alami dari potensi geologi seperti pasir, batu-

batuan 

 

- Material keras buatan 

Jenis material keras buatan seperti benda terbuat dari 

alumunium,besi. 

- Material buatan sintetis 

Jenis material buatan sintetis seperti benda yang terbuat dari 

plastic. 

- Material keras kombinasi 

Jenis material kombinasi seperti beton dan plywood 

 

2. Pembatas  

Di dalam jalur sikulasi pembatas jalan digunakan untuk 

membatasi antara jalur sirkulasi  

 

3. Dimensi lebar  

Untuk dimensi lebar jalur sirkulasi pengunjung tentunya 

terdapat perbedaan, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dan dan 

kendaraan. 

 

4. Fasilitas  

Fasilitas berfungsi sebagai sarana penunjang di jalur 

sirkulasi dengan fasilitas yang memadai akan menambah 

kenyaman pengguna sirkulasi. Dengan contoh, pada sirkulasi 

dengan memberikan sitting group pada area tersebut yang dapat di 
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manfaatkan pengguna dan pohon peneduh (tanaman perdu) yang 

dapat berfungsi sebagai sarana peneduh di jalur sirkulasi tersebut. 

5. Pencahayaan 

Suasana terang di hasilkan dengan adanya sumber energi 

penerangan. Fungsi dari penerangan cahaya untuk ruang tempat 

kegiatan seperti pada jalur sirkulasi. 

 

 Bentuk pola lintasan 

 

 

 

 

Bergelung-gelung    Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

Tak menentu     Berliku 

 

 

 

Keliling     Kembali 
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Melewati     Melingkar 

 

 

 

 

 

Berpencar     Mengumpul 

 

 

 

 

 

 

Dengan selaan    Menuju tujuan 
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Menghimpun 

Sifat gerak antara lain: 

- Sifat menenangkan 

- Sifat mencenangkan 

- Sifat mengagetkan 

- Sifat mematahkan 

- Sifat logis 

- Sifat bertahap-tahap 

- Sifat maju 

- Sifat bertingkat-tingkat 

- Sifat lurus 

- Sifat bergelombang 

- Sifat mengalir 

- Sifat bercabang 

- Sifat mengumpul 

- Sifat menyebar 

- Sifat ragu-ragu 

- Sifat kuat 

- Sifat meluas 

- Sifat berkerut 

 

1. Manusia dan Pergerakan 

a. Faktor-faktor yang merangsang manusia untuk cenderung bergerak 

- Bla ada sesuatu yang menyenangkan 

- Adanya tanda atau petunjuk jalan 

- Bila sesuatu mempunyai daya tarik 

- Untuk mencapai suatu tujuan 

- Bila sesuatu mempunyai kegunaan 

- Bila ada ruang yang menyenangkan 

b. Faktor –faktor manusia untuk menolak kegiatan 

- Ada rintangan 
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- Ada sesuatu yang tidak menyenangkan 

- Kebosanan 

- Ada sesuatu yang tidak di inginkan 

- Ada bahaya 

- Sesuatu yang melarang 

- Ada sesuatu yang berbahaya 

- Ada sesuatu yang monoton 

c. Faktor-faktor yang membimbing manusia dalam pergerakan 

- Adanaya pembagi ruang 

- Adanya suatu tanda ataupun symbol 

- Tersediannya lajur-lajur 

d. Faktor yang merangsang manusia untuk beristirahat 

- Ketidakmampuan untuk maju 

- Kondisi kenikmatan atau kesenangan 

- Halangan untuk bergerak 

- Kesempatan untuk menangkap view 

- Merasa lelah 

2. Pengaruh jarak pada sirkulasi 

Jarak dapat mengganggu pola sirkulasi yang di terapkan. 

Jarak yang terlalu jauh, menyebabkan pola sirkulasi yang di 

rencanakan tidak sesuai dengan tujuan yang di inginkan. 

Menurut Francis D.K. chink Bentuk dari ruang sikulasi di bedakan menjadi 

3, di antaranya: 

1. Tertutup 

 Di sebelah kanan dan kiri maupun atas jalur ini tertutup 

dengan menggunakan bahan material yang menutupinya sebagai 

contoh tembok, biasanya sirkulasi ini disebut terowongan. 

2. Terbuka pada salah satu sisinya 

Di salah satu sebelah kanan maupun kiri ini ada yang terbuka 

maupun tertutup. Hal ini di buat demikian karena pada kawasan atau 
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tempat itu sendiri biasanya terdapat alasan mengapa di buat demikian. 

Sebagai contoh sebelah kiri tembok(tertutup) sebelah kanan adalah taman 

pasif ataupun 

 Pencahayaan Alami  

Pencahayaan di dalam ruang panmeran sangat 

mempengerai kenyamanan sirkulasi. Cahaya alami yang masuk 

ke dalam ruangan dipengaruhi 2 faktor penting yaitu: desain 

bukaan (ukuran dan jumlah) dan mekanismenya paa bangunan 

serta kondisi pemukaan ruangan (warna,tekstur). 

Menurut Heins Frick,dkk  Faktor yang mempengaruhi 

kualitas penerapan pada suatu ruangan antara lain: 

• Fungsi ruang 

• Lamanya  waktu aktivitas dan sifat aktifitas 

Pencahayaan alami berdasarkan sifatnya ada 2 yaitu : 

• Pencahayaan langsung 

Berasal dari atap , jendela, genting kaca dan sebagainya. 

• Pencahayaan  tidak langsung 

Tidak berasal  dari skylight, permainan bidang kaca, dan 

sebagainya. 

Cahaya merupakan salah satu bagian penting bagi 

kehidupan, terutama untuk mengenali  lingkungan dan 

menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya cahaya manusia 



 
 

lxii 

 

dapat melihat lingkungan dan warna, dapat beraktivitas dengan 

nyaman serta dapat menikmati keindahan arsitektur. 

 

a.2 Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan  buatan berfungsi : 

• Menciptakan suasana tertentu pada suatu ruangan 

• Sebagai pengarah sirkulasi 

• Sebagai  penerangan bagi penggunjung maupun 

pengelola 

• Menambah nilai estetikapada sesuatu atau benda yang 

diekspose. 

Pencahayaan buatan merupakan cahaya yang  berasal dari 

lampu. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari lampu, 

antara lain: 

- Produksi cahayanya, 

- Pengedalian cahayanya, 

- Pemanfaatan cahayanya. 

Lampu dibagi menjadi 4 macam ,yaitu: 

- Lampu Pijar 

Lampu pijar merupakan lampu yang harganya murah , 

namun operasi dan efisiensinya tinggi dalam mengubah 

energy listrik menjadi cahaya, dan ditunjukkan pada 

gambar 5.10: 
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- Lampu Fluroresensi 

Lampu ini sering dikenal dengan lampu TL (Tulbular 

Lamp) atau lebij h dikenal dengan lampu neon.Lampu 

ini hemat energy dan tahan lama diabndingkan dengan 

lampu pijar. Lampu ini dapat digunakan untuk  ruang 

perkantoran, rumah sakit, pabrik, dan perumahan, 

skema lampu florensi ditunjukkan pada gambar 5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lampu Halogen 

Lampu ini biasa digunakan untuk teknik  pencahayaan 

interior dan display, dan juga dapat digunakan untuk 

lampu sorot, ditunjukkan pada gambar 5.12 : 

Gambar 5.2Skema  Lampu Florensi 
Sumber : Ilmu Fisika Bangunan 

Gambar 5.1 Lampu Pijar 
Sumber : Ilmu Fisika Bangunan 
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- Lampu Tekanan Tinggi 

Lampu ini mempunyai kualitas cahaya yang tinggi,  

tahan lama dan sangat efisien. Lampu ini terdiri dari 

dua macam yaitu lampu metal halide dan tekanan tinggi 

sodium. Contoh lampu metal halide yaitu down light, up, 

ditunjukkan pada gambar 5.13: 

 

 

 

light , floor light, dan spot light.  

 

 

 

 

Pada penyebaran cahaya pada suau ruangan dikenal 

beberapa istilah antara lain pencahayaan langsung, 

pencahayaan tidak langsung, pencahayaan semi langsung, dan 

pencahayaan semi tak langsung pada suatu ruangan. Distribusi 

cahaya ditentukan oleh arah pencahayaan dan efek dari tempat 

Gambar.5. 4 Lampu Tekanan Tinggi 
Sumber : Ilmu Fisika Bangunan 

Gambar.5. 3 Lampu Halogen 
Sumber : Ilmu Fisika Bangunan 
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lampu.  Didalam fungsi distribusi cahaya dikenal beberapa 

istilah, anatara lain: 

- Pencahayaan Umum (general lighting) 

- Pencahayaan Setempat (local lighting) 

- Pencahayaan aksen (accent lighting) 

- Pencahayaan gabungan (ambient lighting) 

Standar penerangan buatan pada bangunan terdapat 

standar  kuat penerangan yang ditentukan berdasarkan fungsi 

ruang dan efetivitas pencahayaan. Ada bebrapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk perawatan penerangan buatan yaitu lampu 

dan pemegang lampu serta kotak aau tempat lampu (armature). 

Perawatan ini  dilakukan supaya kecerahan  cahaya lampu 

tidak berkurang dan juga supaya kotak lampu bersih  dan tidak 

menjadi kusam , karena kusam dapat menghalangi cahaya 

untuk menerangi ruangan. 

Dalam sebuah pergerakan, kecepatan dapat bervariasi mulai dari 

pergerakan lambat, hingga cepat. 
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5.2.2 Studi Preseden 

antara lain: 

2. Museum  Keraton Solo/Surakarta 

 

 

 

  Terletak di Jl. Sidikuro, Baluwarti,Ps.Kliwon, Kota Surakarta, Jawa 

Tengah, Merupakan komples bangunan Keraton Surakarta dengan luasan 

lahan sekitar 3 hektar. Bangunan dengan gaya arsitektur Jawa ini memiliki 

bentuk motif ukiran di bagian-bagian tertentu. Museum keratin terdiri dari 

bebeapa bangunan persegi panjang yang tiap-tiap bangunan sudah diatur 

ruangannya untuk mengoleksi hasil budaya di kota solo. Pada sirukasi 

pengunjung di dalam museum yang sudah di atur untuk  membentuk pola 

mengelilingi, melewati benda dan setiap ruang yang di pamerkan di dalam 

musem dan pada akhirnya kembali ke pada titik awal 
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5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan permasalahan  yang diangkat  dari teori  yang 

dibahas sebelumnya yaitu  Kenyamanan Sirkulasi pengunjung di 

dalam ruang pameran. Maka implementasi dari penerapan desain , 

antara lain: 

• Pemanfaatan material yang akan di pakai untuk jalur sirkulasi 

untuk sebuah kenyamanan. 

• Memberi pencahayaan yang semaksimal mungkin pada jalur 

sirkulasi pada ruang pameran. 

• Memberikan fasilitas pada jalur sirkulasi untuk kenyamanan 

pengunjung seperti, pada tangga terdapatnya relling, tempat 

sampah, da lain sebagainya 

• Membuat dimensi ukuran yang sesuai pada jalur sirkulasi.  

• Adanya suatu pembatas yang berguna untuk membatasi. 

• Adanya suatu petunjuk arah jalan atau semacam penandaan. 

• Membuat jalur sirkulasi dengan menciptakan bentuk yang 

menarik atau mempunyai estetika yang menarik sehingga 

pengunjung dapat menikmatinya, 
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