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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

Tema desain yang dipilih untuk proyek Museum Kopi di 

Kabupaten Semarang ini adalah Arsitektur Neo-Vernakular. Latar 

belakang dipilihnya tema desain yaitu: 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang 

memiliki kultur dan budaya yang melimpah. Mulai dari tari, seni, 

musik, dan kebudayaan lainnya. Tidak terkecuali juga rumah-rumah 

adat yang telah diwariskan dari dahulu merupakan kekayaan budaya 

yang harus tetap dipertahankan. Selain itu juga rumah-rumah adat 

tersebut mampu tetap beradaptasi dengan lingkungan maupun iklim 

seiring perkembangan zaman. Dalam upaya agar budaya dan nilai 

tradisi setempat tidak hilang ataupun terganti dengan budaya dari 

luar, oleh sebab itu salah satu upaya untuk melestarikannya yaitu 

dengan menerapkan unsur-unsur lokal tersebut dengan 

dikombinasikan dengan teknologi yang ada saat ini agar menjadi 

sebuah desain yang lebih modern. 

5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

a. Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular 

Arsitektur neo vernakular adalah suatu penerapan elemen 

arsitektur yang telah ada, baik fisik maupun non fisik dengan 

tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara 



168 
 

empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyak 

mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih 

modern/maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. 

 

 

Perbandingan Tradisional Vernakular Neo-Vernakular 

Ideologi Terbentuk 

oleh tradisi 

secara turun 

temurun 

berdasarkan 

budaya lokal 

Terbentuk oleh 

tradisi turun 

temurun dan 

dapat pengaruh 

dari luar (fisik dan 

nonfisik) 

Penerapan arsitektur 

yang telah ada dan 

kemudian sedikit atau 

banyaknya mengalami 

pembaruan menuju 

suatu karya modern 

Prinsip Tertutup dari 

perubahan 

zaman, 

terpaut pada 

satu kultur 

daerah, 

mempunyai 

aturan adat 

yang kental 

Berkembang 

setiap waktu 

untuk 

menyeimbangkan 

lingkungan, 

budaya dan 

sejarah dari 

daerah dimana 

arsitektur 

tersebut berada. 

Arsitektur yang 

bertujuan melestarikan 

unsur-unsur lokal yang 

ada dan 

mengembangkan 

menjadi suatu 

langgam yang modern. 

Ide Desain Lebih 

mementingkan 

fasad atau 

bentuk, 

ornamen 

sebagai suatu 

keharusan 

Ornamen 

sebagai 

pelengkap, tidak 

meninggalkan 

nilai-nilai 

setempat tetapi 

dapat melayani 

aktifitas 

masyarakat di 

dalam 

Bentuk desain 

postmodern dimana 

menggabungkan 

antara unsur lokal 

yang ada dengan 

teknologi modern saat 

ini 

 

 

 

 

Tabel 5.1 Perbedaan Arsitektur Tradisional, Vernakular dan Neo 

                Venakular 
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b. Karakteristik Arsitektur Neo-Vernakular 

Menurut Jencks, Charles (1977), ciri-ciri Arsitektur Neo 

Vernakular yaitu: 

- Menggunakan elemen konstruksi lokal 

- Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi yang lebih ke vertikal 

- Warna-warna yang kuat dan kontras. 

- Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan, 

termasuk iklim setempat yang diterapkan dalam bentuk 

arsitektural (denah, struktur, ornamen). 

- Menerapkan elemen non-fisik yaitu budaya, pola pikir, 

kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos 

atau religi menjadi konsep perancangan. 

- Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-

prinsip bangunan vernakular melainkan karya yang baru. 

 

Unsur Modern 

Unsur Tradisional 

Teknologi 

Asitektur Neo-

Vernakular 

Diagram 5.1 Kesimpulan Arsitektur Neo-Vernakular 
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Prinsip-prinsip desain Arsitektur Neo-Vernakular yaitu:  

- Hubungan Langsung, yaitu pembangunan kreatif dan adaptif 

terhadap arsitektur setempat yang disesuaikan dengan nilai-

nilai atau fungsi dari bangunan sekarang. 

- Hubungan Abstrak, yaitu interpretasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya 

dan peninggalan arsitektur. 

- Hubungan Lansekap, yaitu mencerminkan dan 

menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik 

termasuk topografi dan iklim. 

- Hubungan Kontemporer, yaitu pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide, yang relevan dengan program konsep 

arsitektur. 

- Hubungan Masa Depan, yaitu pertimbangan mengantisipasi 

kondisi yang akan datang. 

c. Arsitektur Tradisional Jawa Tengah 

Bentuk rumah tradisional Jawa dari waktu ke waktu selalu 

mengalami perubahan bentuk dan selalu menekankan pada 

filosofi bangunan, sistem konstruksi, kenyamanan fisik ruang 

dengan ukuran ruang yang cukup luas. Secara garis besar 

terdapat 5 bentuk dasar rumah tradisional Jawa yaitu Joglo, 

Limasan, Kampung, Tajug, dan Panggang Pe. 
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Denah rumah joglo tampak simetris/seimbang dan memiliki 

pola penataan kolom menggunakan pola grid. Berikut bagian-

bagian dari rumah Joglo: 

 

 

Gambar 5.2 Denah Rumah Joglo 

Sumber: http://www.arsitag.com/diakses 
pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.1 Rumah Tradisional Jawa 

Sumber: http://www.arsitag.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 
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Joglo Pengrawit Joglo Hageng Joglo Jompongan 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Joglo Lambang Sari Joglo Ceblokan Joglo Mangkurat 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Joglo Kepuhan Apitan Joglo Kepuhan Lawakan Joglo Kepuhan Limasan 

 
 

 

Tabel 5.2 Jenis-jenis Rumah Joglo 

Gambar 5.3 Joglo Pengrawit 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.4 Joglo Hageng 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.5 Joglo Jompongan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.6 Joglo Lambang Sari 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.7 Joglo Ceblokan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.8 Joglo Mangkurat 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 
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Joglo Semar Tinandu Joglo Sinom Apitan Joglo Wantah Apitan 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3 Pergeseran Pola Konsumsi Rumah Joglo 

Gambar 5.9 Joglo Kepuhan Apitan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.10 Joglo Kepuhan Lawakan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.11 Joglo Kepuhan Limasan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.12 Joglo Semar Tinandu 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.13 Joglo Sinom Apitan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.14 Joglo Wantah Apitan 

Sumber: 

http://www.joglorumah.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Juli 2017 
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5.1.2. Studi Preseden 

a. Museum Tsunami Aceh 

- Lokasi : Jln. Iskandar Muda , Banda Aceh 

- Arsitek : Ridwan Kamil 

 

 

Museum  Tsunami Aceh dirancang  sebagai bentuk 

peringatan akan kejadian tsunami yang terjadi di Aceh pada hari 

minggu  tanggal 26 Desember tahun 2004. Bangunan ini juga 

berfungsi sebagai pusat pendidikan dan tempat perlindungan 

darurat apabila terjadi tsunami di masa yang akan datang. 

 Bangunan ini dirancang dengan mengadaptasi bentuk 

rumah panggung pada rumah tradisional Aceh yang telah  terbukti 

tahan terhadap bencana alam. Desain  museum tsunami aceh ini 

Gambar 5.15 Museum Tsunami Aceh 

Sumber: http://www.abulyatama.ac.id/ 
diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Sumber: Pengaruh Gaya Hidup Masyarakat Jawa pada Desain Interior Rumah Tinggal 
Berbentuk Joglo di Jakarta, tesis oleh Augustina Ika Widyani, Program Studi Magister 
Desain ITB, 2006. 
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merespon aspek penting dalam ilmu arsitektur yaitu fungsionalitas 

sebuah bangunan memorial, identitas kultural masyarakat Aceh, 

serta estetikabaru yang bersifat modern dan reponsif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Asakusa Tourism Information Center 

- Lokasi : Distrik Taito Asakusa, Jepang 

- Arsitek : Kengo Kuma 

- Pemanfaatan  Skylight 
untuk memaksimalkan 
pencahayaan alami pada 
bangunan 

- Penerapan bentuk 
panggung  yang 
memungkinkan cahaya 
alami masuk kedalam 
bangunan 

 

Gambar 5.17 Skylight Museum Tsunami Aceh 

Sumber: http://www.abulyatama.ac.id/ diakses pada 
tanggal 24 Juli 2017 

Bentuk museum 
mengadaptasi 
bentuk rumah 

panggung 
tradisional Aceh. 

 
Gambar 5.16 Bentuk Museum Tsunami Aceh dan Rumah Tradisional Aceh 

Sumber: http://www.abulyatama.ac.id/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Penggunaan material 
yangberongga untuk fasad 
luar memungkinkan cahaya 
dan penghawaan alami 
masuk kedalam 
bangunantanpamembawa 
efek panas dalam bangunan 

 

Gambar 5.18 Fasad Museum Tsunami Aceh 

Sumber: http://www.abulyatama.ac.id/ diakses 
pada tanggal 24 Juli 2017 
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Asakusa Tourism Information Center merupakan bangunan 

karya Kengo Kuma yang terletak di seberang kuil Shinto tertua di 

Jepang, Kuil Kinryuzan Sensoji yang merupakan objek wisata 

utama di Asakusa, Tokyo. Asakusa terkenal sebagai kota dengan 

atmosfer lokal yang kental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.19 Asakusa Tourism Information Center 

Sumber: http://www.archdaily.com/ diakses pada tanggal 
24 Juli 2017 

Mengadaptasi bentuk dan 
material rumah tradisional 
Jepang (Machiya) yang 
terbuat dari kayu umumnya 
terdiri dari 2 sampai 3 lantai. 

 

Gambar 5.20 Rumah Machiya dan Kuil Sensoji 

Sumber: http://www.visiting-japan.com/ diakses pada tanggal 
24 Juli 2017 

Gambar 5.21 Fasad dan Potongan Asakusa Tourism 
Information Center 

Sumber: http://www.visiting-japan.com/ diakses pada tanggal 
24 Juli 2017 

Bentuknya merupakan 
penggabungan dari kuil 
Sensoji dan Machiya. Dasar 
dari desain bangunan adalah 
rumah Machiya yang 
ditumpuk-tumpuk. Ide 
bentuk atap pelana yang 
bertingkat berasal dari 
bentuk atap kuil Sensoji. 
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5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

- Penggunaan filosofi yang terkandung dalam rumah Joglo yaitu 

menggambarkan etika orang Jawa seperti memiliki sifat batin 

dan tindakan yang tepat, tepat dalam menempatkan diri di 

lingkungan, serta memiliki tujuan dalam kehidupan. Sebagai 

personifikasi pemiliknya, bangunan harus dapat 

menggambarkan kondisi atau tujuan hidup yang ingin dicapai 

oleh pemiliknya. 

 

 

 

Unsur kayu juga dapat ditemukan dalam 
interior bangunan. Selain memasukkan 
unsur kayu bangunan ini juga tetap 
memasukkan unsur cahaya matahari pada 
ruang dalam bangunan. Permainan fasad 
yang dibuat dari susunan kayu 
menciptakan pembayangan yang unik dan 
khas pada bagian dalam bangunan. 

 
Gambar 5.22 Interior Asakusa Tourism Information Center 

Sumber: http://www.visiting-japan.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.23 Penerapan Filosofi Rumah Joglo 

Sumber: http://www.augie-dyani.blogspot.co.id/ diakses pada 
tanggal 24 Juli 2017 
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- Penerapan konsep-konsep bangunan tropis atau 

tradisionalsehingga menciptakan bentuk dan simbol budaya 

lokal dengan pertimbangan teknologi dan material masa kini. 

  

 

 

 

 

- Memberikan sentuhan estetis seperti pada ornamen dengan 

penggunaan material-material lokal yang ada. 

- Pemanfaatan teknologi modern untuk menunjang sistem 

bangunan. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan 

Dominan 

a. Pengolahan Ruang Pamer 

Pengolahan Ruang Pamer harus dapat menyajikan 

sebuah cerita berisikan informasi yang ingin disampaikan dan 

mudah dipahami oleh seluruh kalangan, menyaring konten dari 

seluruh informasi agar pengunjung tidak merasa jenuh 

dikarenakan informasi objek yang berlebihan, memberikan 

pengalaman yang menyenangkan melalui fasilitas teknologi 

yang melibatkan interaksi dan emosi dari pengunjung. 

Gambar 5.24 Penerapan Bentuk dan Tatanan Massa 

Sumber: http://www.putumahendra.com/ diakses pada tanggal 24 
Juli 2017 
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Pengunjung dapat terlibat langsung secara fisik dan intelektual 

melalui: 

- Aktivasi: Teknologi pada Ruang Pamer yang diaktifkan 

dengan cara menekan tombol, sebuah sentuhan ataupun 

dengan suara.  

- Pertanyaan dan Jawaban: Teknologi pada Ruang Pamer 

yang berfungsi untuk menarik minat pengunjung agar 

menjawab pertanyaan melalui sebuah program ataupun 

permainan. 

- Cupping: Pengunjung dapat menikmati dan merasakan 

secara langsung jenis koleksi pangan yang dipamerkan 

pada sisi lain Ruang Pamer. 

Arteri 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini memiliki alur 
yang jelas dan teratur sehingga pengunjung merasa 
lebih leluasa dalam menikmati koleksi yang dipamerkan. 

Sisir 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini memiliki 
kebebasan yang cukup tinggi, dengan penataan koleksi 

Tabel 5.4Pola Penataan Ruang Pamer 

Gambar 5.25 Arteri 

Gambar 5.26 Sisir 
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yang menjorok ke dalam dan berfungsi untuk 
menampilkan koleksi beserta lingkungannya sehingga 
tidak mengganggu sirkulasi pengunjung. 

Rantai 

 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini memiliki 
kesan yang leluasa dan teratur. 

Kipas 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini memiliki 
kesan tersembunyi dan berfungsi menarik ataupun 
menuntun pengunjung untuk menjelajahi ruang-ruang 
yang dibatasi. 

Blok 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini memiliki 
kesan ruang yang bebas, pengunjung dapat melihat-
lihat koleksi dengan leluasa. 

Linear 

 

Gambar 5.27 Rantai 

Gambar 5.28 Kipas 

Gambar 5.29 Blok 
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Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini memiliki 
tatanan yang sangat teratur dan pengunjung akan lebih 
cepat merasa bosan. 

Bebas 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini akan 
membuat pengunjung lebih aktif dalam melihat-lihat 
koleksi namun tetap teratur dan terarah. 

Koridor 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini cenderung 
memiliki keteraturan sehingga sirkulasi pengunjung lebih 
terarah tanpa harus menggunakan signage. 

Rongga 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini membuat 
pengunjung merasa lebih bebas dalam melihat-lihat 

Gambar 5.30 Linear 

Gambar 5.31 Bebas 

Gambar 5.32 Koridor 

Gambar 5.33 Rongga 
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koleksi dan lebih terarah. 

Campuran 

 
 

Keterangan : 
Penyajian koleksi dengan pola sirkulasi ini terkesan unik 
dan variatif namun sirkulasi pengunjung menjadi rumit 
dan kurang terarah. 

 

b. Definisi Storyline 

Storyline merupakan sebuah alur cerita yang berdasarkan 

urutan elemen-elemen secara rinci dapat berupa alur cerita 

sebuah buku, sejarah, filosofi dan lain-lain. 

Storyline dalam bangunan museum adalah bentuk 

penyusunan sebuah alur cerita yang ingin disampaikan 

museum kepada pengunjung dengan cara mengolah sirkulasi 

antar ruang agar pengunjung dapat memahami maksud dari 

alur cerita tersebut. 

c. Sirkulasi Ruang 

Menurut D.K. Ching, Francis (1996), Sirkulasi merupakan 

tali yang terlihat dan menghubungkan ruang-ruang dalam 

suatu bangunan atau tali yang menghubungkan deretan ruang 

dalam dan ruang luar secara bersama-sama. 

Sirkulasi ruang dibagi menjadi 3 jenis: 

Gambar 5.34 Campuran 
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1. Hubungan Jalan dengan Ruang 

Jalur dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang 

dihubungkannya melalui beberapa cara, yaitu : 

a. Melewatiruang: 

 

 

 

- Konfigurasi jalurnya fleksibel 

- Integritas setiap ruang dipertahankan 

- Ruang-ruang perantara dapat dijadikan sebagai 

penghubung antara jalur dengan ruang-ruangnya 

b. Menghilang di dalam ruang : 

 

 

 

- Lokasi ruangan menghasilkan jalur 

- Hubungan jalur ruang-ini digunakan untuk mencapai 

dan memasuki ruang-ruang penting baik secara 

fungsional maupun simbolis 

Gambar 5.35 Melewati Ruang 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 

Gambar 5.36 Menghilang di Dalam Ruang 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 
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c. Lewat menembusi ruang : 

 

 

- Jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara 

miring, aksial, atau di sepanjang tepinya 

- Ketika menembusi ruang, jalur menciptakan pola-

pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya 

2. Konfigurasi jalan dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenisnya, yaitu: 

a. Linier 

 

 

 

Jalur yang lurus dapat menjadi pengatur utama bagi 

suatu rangkaian ruang. Jalur ini dapat berbentuk 

kurvalinear atau terpotong-potong, bersimpangan 

dengan jalur lain, bercabang, atau membentuk sebuah 

putaran. 

b. Radial 

 

 

Gambar 5.37 Lewat Menembusi Ruang 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 

Gambar 5.38 Linear 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 

Gambar 5.39 Radial 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 
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Memiliki jalur-jalur linier yang memanjang dari atau 

berakhir di sebuah titik pusat bersama, seolah-oleh 

seperti menyebar dari satu titik/memusat ke satu titik. 

c. Spiral 

 

 

 

 

Merupakan jalur tunggal yang menerus yang berawal 

dari sebuah titik pusat, bergerak melingkar atau 

berputar mengelilingi titik pusat tersebut , dan semakin 

lama semakin jauh dari titik pusat tersebut. 

d. Grid 

  

 

 

 

Terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan 

pada interval-interval reguler dan menciptakan area 

ruang berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. 

e. Jaringan 

 

 

 

Gambar 5.40 Spiral 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 

 

Gambar 5.41 Grid 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 

Gambar 5.42 Jaringan 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 



186 
 

Terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik 

yang terbentuk di dalam ruang. 

3. Bentuk ruang sirkulasi beragam, disesuaikan dengan : 

- Definisi tiap batas-batasnya 

- Keterkaitan dengan bentuk ruang yang 

dihubungkannya 

- Kualitas skala, proporsi, pencahayaan, dan 

pemandangan 

- Pintu-pintu masuk 

- Perubahan atau perbedaan ketinggian dengan 

menggunakan tangga dan ramp. 

Sebuah ruang sirkulasi dapat berbentuk: 

a. Tertutup 

Membentuk suatu galeri publik atau koridor privat yang 

berhubungan dengan ruang-ruang yang 

dihubungkannya melalui akses-akses masuk di dalam 

sebuah bidang dinding. 

b. Terbuka pada satu sisi 

Membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan 

kemenerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang 

yang dihubungkannya. 

c. Terbuka pada kedua sisi 

Membentuk jalur setapak berkolom yang menjadi 

penambahan fisik ruang yang dilaluinya tersebut. 
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5.2.2. Studi Preseden 

Museum Tsunami Aceh sengaja dibangun untuk 

mengenang betapa dahsyatnya musibah tsunami yang melanda 

Aceh pada 2004 silam. Selain itu, museum ini juga berfungsi 

sebagai pusat edukasi sekaligus pusat evakuasi jika sewaktu-

waktu bencana tsunami datang kembali.Museum Tsunami 

Aceh tidak sekadar berdiri. Setiap bentuknya memiliki filosofi 

yang mendalam. Setiap sisi ruangannya mengandung pesan 

yang layak kita renungi.  

 

 

 

 

 Gambar 5.44 Museum Tsunami Aceh 

Sumber: http://www.cakrawalatour.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.43 Bentuk Ruang Sirkulasi 

Sumber: Francis D.K. Ching. 1996. Arsitektur, Bentuk, Ruang dan 
Tatanan. 
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Lorong Tsunami (Space of Fear) 

 

 

 

 

Lorong Tsunami (Space Of Fear) merupakan akses awal 

yang memiliki panjang 30 m dan tinggi mencapai 19-23 m 

melambangkan tingginya gelombang tsunami yang terjadi pada 

tahun 2004 silam.  Air mengalir di kedua sisi dinding museum, 

suara gemuruh air, cahaya yang remang dan gelap, lorong yang 

sempit dan lembabmendeskripsikan ketakutan masyarakat Aceh 

pada saat tsunami terjadi. 

Ruang Kenangan (Space of Memory) 

 

 

 

 

Gambar 5.45 Lorong Tsunami 

Sumber: http://www.cakrawalatour.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.46 Ruang Kenangan 

Sumber: http://www.cakrawalatour.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 
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Ruang Kenangan (Space Of Memory) memiliki 26 monitor 

sebagai lambang dari kejadian tsunami yang melanda Aceh ada 

26 Desember 2004. Setiap monitor menampilkan gambar dan foto 

para korban dan lokasi bencana yang melanda Aceh pada saat 

tsunami sebanyak 40 gambar yang ditampilkan dalam 

bentuk slide. Gambar dan foto ini seakan mengingatkan kembali 

kenangan tsunami yang melanda Aceh yang tidak mudah untuk 

dilupakan. 

Ruang Sumur Doa (Space of Sorrow) 

 

 

 

 

RuangSumur Doa (Space Of Sorrow) ini berbentuk silinder 

dengan cahaya remang dan ketinggian 30 meter memiliki kurang 

lebih 2.000 nama-nama korban tsunami yang tertera disetiap 

dindingnya. Ruangan ini difilosofikan sebagai kuburan massal 

tsunami. 

Lorong Cerobong (Space of Confuse) 

 

 

 

Gambar 5.47 Ruang Sumur Doa 

Sumber: http://www.cakrawalatour.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 

Gambar 5.48 Lorong Cerobong 

Sumber: http://www.cakrawalatour.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 
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Lorong Cerobong (Space Of Confuse) ini didesain dengan 

lantai yang bekelok dan tidak rata sebagai bentuk filosofi dari 

kebingungan dan keputusasaan masyarakat Aceh saat didera 

tsunami pada tahun 2004. 

Jembatan Harapan (Space of Hope) 

 

 

 

 

Disebut Jembatan Harapan (Space Of Hope) karena melalui 

jembatan ini pengunjung dapat melihat 54 bendera dari 54 negara 

yang ikut membantu Aceh pasca tsunami, jumlah bendera sama 

dengan jumlah batu yang tersusun di pinggiran kolam. Di setiap 

bendera dan batu bertuliskan kata ‘Damai’ dengan bahasa dari 

masing-masing negara sebagai refleksi perdamaian Aceh dari 

peperangan dan konflik sebelum tsunami terjadi.  

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Museum pada umumnya memiliki ciri khas yang kental 

dengan adanya alur cerita (storyline). Hal ini bertujuan untuk 

mengantarkan pengunjung pada kegiatan-kegiatan di dalam 

museum. Keberhasilan museum biasanya dapat dipengaruhi oleh 

storyline yang terjadi di dalam museum tersebut. Museum Kopi 

Gambar 5.49 Jembatan Harapan 

Sumber: http://www.cakrawalatour.com/ diakses pada tanggal 24 Juli 2017 



191 
 

akan menggunakan konfigurasi jalan linear dengan konsep 

storyline yang diambil dari kronologi awal mula kopi ditemukan 

hingga sampai saat ini. Proses tersebut dibagi menjadi 6 tahap 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tahap Keterangan Karakteristik Ruang 

Proses 
Tumbuh 
Tanaman Kopi 

- Pada tahap ini akan diterapkan 

pada Ruang Pamer 1 sebagai 

proses pengenalan yaitu berisi 

tentang proses tumbuh 

tanaman kopi mulai dari biji 

kopi hingga menjadi tanaman 

kopi yang berbuah. 

- Ruang ini akan 

didesain dengan 

cahaya yang tidak 

terlalu terang serta 

jalur trekking air dan 

perahu yang akan 

mengantarkan 

pengunjung untuk 

menikmati diorama-

diorama tentang 

proses tumbuh 

tanaman kopi. Hal ini 

dimaksudkan agar 

pengunjung dapat 

merasakan 

panjangnya proses 

tumbuh tanaman 

kopi. 

Proses 
Pengolahan 
Kopi 

- Pada tahap ini akan diterapkan 

pada Mini Kebun Kopi dan 

Ruang Pengolahan Kopi 

dimana pengunjung dapat ikut 

serta secara langsung dalam 

proses menanam dan 

- Pada Mini Kebun 

Kopi terdapat pada 

outdoor agar 

pengunjung dapat 

melihat dan 

merasakan secara 

Tabel 5.5 Konsep Storyline pada Museum 

Diagram 5.2 Konsep Storyline pada Museum 

 

Proses Tumbuh 

Tanaman Kopi 

Proses Pengolahan 

Kopi 

Sejarah Kopi Dunia Sejarah Persebaran 

Kopi Indonesia 

Sejarah Awal Kopi 

Indonesia 
Perkembangan Kopi 

Modern-Sekarang 

Introduce 
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memanen kopi hingga melihat 

proses pengolahan kopi 

setelah dipanen sampai 

menjadi kopi bubuk. 

langsung habitat 

serta bentuk tanaman 

kopi tersebut. Pada 

Ruang Pengolahan 

Kopi akan didesain 

dengan lorong yang 

panjang dan  cahaya 

yang terang agar 

pengunjung dapat 

melihat dan 

merasakan 

panjangnya proses 

pengolahan kopi. 

Sejarah Kopi di 

Dunia 

- Ruang Pamer 2 berisi sejarah 

awal mula kopi di dunia yaitu 

(tahun 850) di Etiopia, (tahun 

1300) di Arab, (tahun 1615-

1714) di Eropa termasuk 

Belanda. 

- Ruang ini akan di 

desain dengan 

cahaya yang tidak 

terlalu terang sebagai 

transisi untuk masuk 

ruang pamer kedua 

dan sirkulasi berkelok 

agar pengunjung 

dapat merasakan 

panjangnya proses 

perjalanan kopi di 

dunia. 

Sejarah Awal 
Kopi di 
Indonesia 

- Ruang Pamer 3 berisi sejarah 
awal mula kopi di Indonesia 
yaitu (tahun1696) kopi 
diperkenalkan oleh Belanda di 
Batavia, (tahun 1725-1875) 
dimana kopi mulai ditanam 
secara luas di Indonesia 
dengan menerapkan sistem 
tanam paksa. 

- Ruang ini akan di 
desain dengan 
cahaya yang sedikit 
remang dengan lantai 
yang sedikit tidak rata 
agar pengunjung 
dapat merasakan 
kondisi masyarakat 
Indonesia saat tanam 
paksa. 
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Sejarah 

Persebaran 

Kopi di 

Indonesia 

- Pada tahap ini akan diterapkan 
pada Ruang Pamer 4 tentang 
sejarah kopi sampai saat ini 
dan edukasi tentang jenis-jenis 
kopi yang tersebar di 
Indonesia hingga manfaatnya 
bagi kesehatan. Pada tahap ini 
juga pengunjung dapat 
membedakan jenis kopi 
dengan mencicipi dan 
mencium aroma kopi secara 
langsung. 

- Ruang ini akan di 

desain dengan 

cahaya yang terang 

dan ruang yang luas 

agar pengunjung 

dapat merasakan 

bahwa kopi telah 

tersebar luas di 

Indonesia dan 

banyak membantu 

perekonomian 

negara. 

Perkembangan 

Kopi Modern 

Hingga 

Sekarang 

- Pada tahap ini akan diterapkan 
pada Ruang Pamer Kelima 
dimana terdapat inovasi-
inovasi baru yang dihasilkan 
dalam pemanfaatan kopi dan 
karya-karya seni yang terbuat 
dari kopi. 

- Ruang ini akan di 

desain dengan 

cahaya yang terang 

dan ornamen pada 

dinding agar 

pengunjung dapat 

merasakan bahwa 

kopi memiliki 

berbagai manfaat 

serta inovasi-inovasi 

di kehidupan yang 

masih dapat digali 

lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


