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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH DESAIN 

 Kajian Komperhensif 

4.1.1 Kajian hubungan lingkungan dan bangunan 

Sudah tersertifikasi merupakan sebuah potensi utama. Untuk 

mendapatkan sertifikasi tersebut Sumber daya alam berupa kopi yang tentu 

membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah 

kondisi geografis tempat kopi tersebut tumbuh. Kondisi geografis yang 

berada di kagi bukit Gunung Beser dengan kondisi tapak berkontur. 

Suasana alam bernuansa pedesaan dengan pemandangan gunung 

Sindoro-Sumbing menjadi potensi yang dapat dijual. Selain alam, budaya 

setempat juga menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan, 

budaya yang dimaksut adalah budaya minum kopi serta tari kobro siswo 

dan kuda lumping. Bangunan ekowisata ini selayaknya mewadahi dan 

dapat mengembangakan potensi tersebut dimana dapat ditampung dalam 

beberapa fungsi bangunan. 

Suasana ruang juga selayaknya mencerminkan kehidupan atau 

suasana yang alam kebun kopi karena hal tersebut merupakan bagian dari 

pinsip dari ekowisata tentang keberlanjutan lingkungan. Selain itu suasana 

tersebut dapat menjadi tersendiri daya tarik terhadap wisatawan yang juga 

dapat menjadi cirikhas dari komples ekowisata ini.  

Potensi lain adalah dari segi material seperti material bambu, batu kali 

dan olahan tanah liat seperti batu bata dan genteng bahkan gerabah dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Selain lebih ramah lingkungan 
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juga penggunaan material ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat lokal 

sehingga selain lebih dekat dengan lingkungan juga dapat menggerakan 

perekonomian lokal.   

4.1.2 Kajian bangunan dan manusia 

Nilai edukatif dari sebuah kopi yang akan disampaikan kepada 

pengunjung menuntut kesesuaian alur sirkulasi agar tidak ada kerancuan 

penyampaian informasi. Begitu pula dalam alur pengolahan kopi yang 

masih berkaitan dengan nilai edukasi memerlukan keruntutan dalam setiap 

proses pengolahan kopi. Kondisi lahan berkontur menjadi pertimbangan 

pengolahan bangunan dan hal tersebut akan berhubungan dengan 

sirkulasi,  dimana dengan lahan berkontur sirkulasi tetap nyaman dan aman 

bagi semua usia. 

4.1.3 Kajian Lingkungan dan manusia 

Bagi pengunjung aktivitas wisata dengan kondisi lingkungan saat ini, 

baik dari segi alam dan budaya dapat menjadi sebuah pengalaman yang 

tidak dapat diperoleh di tempat lain. Mereka dapat belajar kopi langsung 

pada lingkungan aslinya. Selain dapat mengalami sebuah pembelajaran 

tentang kopi, mereka juga mendapat pelajaran tentang budaya yang ada 

pada lingkungan tersebut. Maka selain berwisata untuk menyegarkan 

pikiran, pengunjung mendapat pengetahuan dari tumbuhan kopi.  

Dari segi masyarakat lokal, aktivitas tersebut akan memberikan rasa 

memiliki dan bangga dengan kondisi lingkungan alam dan budaya yang 

mereka miliki. Dengan rasa memiliki tersebut masyarakat akan mendapat 



65 
 

rangsangan untuk mengembangkan dan dalam setiap perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan akan ada pertimbangan untuk menjaga 

kelestarian alam. Sehingga dengan adanya aktivitas ini kelestarian alam 

dan budaya mejadi terjaga. seiring dengan itu masyarakat sebagai 

pengelola juga akan mendapatkan keuntungan secara materil dari proses 

ini. 

 Pernyataan isu 

1. Material Lokal untuk pelingkup bangunan 

Selain berpotensi sebagai penghasil kopi Desa Mento memiliki kekayaan 

akan pohon bambu. Selain bambu potensi lain yang dapat 

dikembangkan dari daerah sekitar adalah batu kali dan olahan tanah liat 

seperti batu bata dan genteng tanah liat. Material tersebut selayaknya 

dimaksimalkan dalam elemen bangunan ekowisata seperti pelingkup 

bangunan. Bahkan olahan tanah liat berupa gerabah dapat digunakan 

untuk elemen bangunan sehingga selain bangunan dekat dengan 

lingkungan juga akan menggerakan perekonomian industi lokal. 

2. Edukasi Kopi 

Ekowisata mendorong wisatawan untuk memperoleh informasi dari oyek 

yang ada dari proses rekreasi. Dalam sebuah tempat wisata nilai edukatif 

akan didapat dengan pengalaman langsung mengalami sebuah objek. 

Pada proyek ini objek yang diangkat adalah kopi, maka dalam setiap 

proses atau tahapan budidaya dan pengolahan kopi harus sesuai, 

sehingga wisatawan akan memperoleh nilai edukatif. Penataan ruang 
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dalam hal ini menjadi sangat penting karna akan berpengaruh dengan 

informasi yang didapat.  

Nilai edukasi dari ekowisata didominasi oleh aspek psikomotorik karena 

pengunjung terlibat dan mengalami, oleh karena itu dalam proses 

penyampaian informasi harus runtut dan benar. Pada proses pengolahan 

kopi sangat dituntut kejelasan alur dan keruntutan alur agar tidak terjadi 

kesalahan informasi yang didapat terkait pengolahan kopi. 

3. Cara budidaya kopi secara garis besar memiliki kemiripan dengan nilai 

filosofis kopi menurut sebuah novel Filososfi Kopi. Kopi dalam Filosofi 

Kopi dimaknai bukan hanya sebuah minuman saja namun ada nilai 

filosofis tersendiri. Terdapat tiga nilai utama dalam menikmati sebuah 

kopi, yaitu citarasa, pengolahan dan keselarasan. Sudah selayaknya 

bangunan ekowisata ini juga memiliki nilai lebih bukan hanya sebagai 

fungsi wisata dan edukasi. Nilai tersebut dapat diambil dari nilai Filosofi 

Kopi. 

 Pernyataan Masalah  

2. Pemanfaatan sumber daya alam sekitar kedalaam pelingkup bangunan 

Ekowisata Kopi  

3. Alur Sirkulasi yang Mendukung Proses Edukasi Kopi Pada Bangunan 

dan Kompleks Ekowisata  

4. Mengimplementasikan Nilai Keselarasan dari Filosofi Kopi Kedalam 

bentuk bangunan  


