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BAB 3 

PENUTUP 

 

Arsitektur tradisional, seperti halnya tradisi, memiliki sifat yang dinamis 

sehingga tidak tertutup terhadap adanya modifikasi dan perubahan dalam 

perkembanganya. Perubahan-perubahan ini umumnya disebabkan oleh adanya 

perubahan kebutukan akan ruang, baik dari segu luasan, fungsi, estetik, ataupun 

pemaknaan. Dengan begitu, penggunaan unsur-unsur arsitektur tradisional pada 

berbagai fungsi dengan konteks yang berbeda bukan lagi menjadi hal yang aneh. 

Pada penerapannya kini, unsur tersebutlah yang justru ingin dikreasikan supaya 

bisa diterima di arsitektur bangunan modern. 

Dalam kasus ini, penggunaan unsur tradisional Jawa pada bangunan kafe atau 

kedai kopi ditujukan untuk menghadirkan suasana dan nuansa yang berbeda dari 

kebanyakan kafe generik yang telah ada. Sudah sangat banyak kafe lain yang 

mengusung tema seragam dan masih minim nilai-nilai lokal, melainkan bertema 

modern atau tema desain dari luar negeri. Meskipun memang terlihat menarik, 

namun penulis meyakini bahwa ciri khas atmosfer arsitektur Jawa dapat 

menghadirkan suasana romantisme masa lalu yang sesuai dalam ruang berkumpul 

untuk minum kopi dan menjadi keseharian bagi masyarakat di sekitarnya. Tentunya 

citra masa lalu ini bukan dalam pemaknaan yang negatif seperti kuno dan lain 

sebaiknya. Malah, dalam konteks untuk menghargai nilai historis dan kebudayaan 

yang terkandung di dalamnya. Kekontrasan tema ini dengan citra bangunan di 

perkotaan atau perumahan modern inilah yang kemudian akan ditonjolkan dan 
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dianggap berpotensi memiliki nilai jual tersendiri. Hal ini juga demi mendorong 

supaya marak terjadi penggunaan unsur arsitektur tradisional, tidak hanya Jawa 

pada bangunan komersial, terutama kafe atau kedai kopi serta ruang serupa seperti 

restoran dan hotel di kota besar. Menampilkan suasana bangunan dan interior 

kontras itu secara garis besar dinilai mampu menghilangkan kepenatan masyarakat 

urban, menghadirkan sensasi rileks, suasana santai, dan menyediakan alternatif 

tempat berkumpul yang punya "rasa" Jawa. Semua hal tersebut mendukung 

terpenuhinya kebutuhan leisure bagi masyarakat urban. 

Unsur-unsur arsitektur tradisional Jawa yang diterapkan pada bagian luar 

bentuk bangunan dengan atap Joglo bertingkat, yang mana dapat dialami langsung 

kesannnya oleh calon pengunjung dari luar. Hal ini menunjukkan proses kreasi 

desain diawali dengan memilih ragam bentuk luar bangunan mengingat lahan 

proyek merupakan media tanah kosong sehingga memberikan kebebasan memilih 

bentukkan ini. Penggunaan unsur atap ini umumnya menekankan pada bentukkan 

fisik untuk membentuk pengalama visual bagi pengunjung. Tak hanya atap Joglo, 

upaya untuk menghadirkan nuansa kafe Jawa lainnya di antaranya melalui 

penggunaan material strukur ekspos, serta kehadiran vegetasi sebagai pembentuk 

lingkungan yang dekat dengan alam (landscaping). 

Penggunaan unsur-unsur fisik di atas memang menjadi salah satu faktor yang 

besar dan penting dalam pembentukan suasana tradisional Jawa pada sebuah kedai 

kopi. Akan tetapi, dari kajian teori dan sejumah studi kasus yang ada dapat dilihat 

bahwa unsur ini dihadirkan untuk dapat membentuk suasana ruang yang mewakili 

khas tradisional Jawa yang menyambut, namun tenang dan syahdu, dengan kualitas 
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ruang yang cenderung gelap. Maka dapat dikatakan, tetap perlu ada perubahan baik 

dari sisi pengurangan dan penambahan aspek-aspek tersebut ketika diterapkan pada 

bangunan kafe modern di perkotaan. Misal, aspek syahdu dan tenang mungkin 

cocok dengan rumah Jawa dan memang arsitektur Jawa sendiri kebanyakan 

membangun karya berupa rumah tinggal. Artinya, hal itu perlu diganti. Selain 

menunjukkan ciri khas arsitektur Jawa, unsur fisik yang telah disebutkan 

sebelumnya juga merupakan cara untuk menampilkan identitas bangunan (menjadi 

landmark). Dari studi kasus yang ada, dapat dilihat adanya pergeseran makna unsur 

utama pembentuk bangunan antara rumah Jawa murni dengan kafe atau kedai kopi 

atau restoran yang menggunakan tema serupa namun dimodernisasikan. Dari yang 

semula misalnya, hanya memfokuskan pada penggunaan bentuk atap Joglo, kini 

meluas pada penggunaan elemen bangunan lain seperti pintu masuk yang lebih 

sederhana dan berbahan kaca. Tidak berupa pintu gebyok dari batu atau lembaran 

kayu yang tebal dan berat. Dapat dikatakan, pemilihan unsur elemen bangunan 

tradisional Jawa yang diaplikasikan apabila dipiih dengan benar akan mampu 

menghadirkan informasi dan konteks yang langsung kemudian ditangkap dan 

dimengerti oleh masyarakat. 

Penciptaan kesatuan desain yang pas juga akan berperan dalam pembentukan 

citra bisnis kafe atau kedai kopi yang dimaksud. Hal ini dapat dilihat dari 

penggunaan material serta pemilihan warna bangunan. Penggunaan material kayu 

disubtitusi dengan material besi yang lebih minim maintenance dan lebih tahan 

lama. Adapun penggunaan kayu atau batu maka dipilih dengan jenis dan kualitas 

yang baik. Warnanya pun cenderung gelap namun dimainkan tidak pada permukaan 
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yang sangat luas demi menghasilkan citra bangunan yang megah dan berwibawa 

namun tidak berlebihan, khususnya pada atap Joglo yang dipakai di bangunan dua 

lantai. Tak lupa juga menyediakan kesan semi terbuka dengan bukaan minim 

jendela aktif, namun jendela pasif barupa kaca dan juga ada pada pintu. Tujuan 

yang dimaksud adalah supaya menghindari kesan tertutup dan terlalu raksasa. 

Harapannya mampu menunjukkan kesan yang terbuka, menyambut, dan merakyat 

bagi pengunjungnya. Tidak eksklusif melainkan dengan sasaran pelanggan yang 

luas. Selain itu, juga demi memecahkan kesan yang terlalu simetris, baik simetris 

horizontal maupun vertikal. Sedangkan penggunaan material yang juga umum 

digunakan oleh masyarakat Jawa kebanyakan seperti kayu kualitas sedang dengan 

pemilihan warna yang lebih terang akan menghasilkan citra yang tidak ekslusif 

dalam arti terbuka untuk setiap orang dan kalangan. 

Akhirnya, enggunaan unsur dan elemen arsitektur tradisional Jawa pada 

sebuah kafe atau kedai kopi ini dimaksudkan untuk menentukan segmentasi pasar 

(konsumen), walaupun jumlahnya sudah banyak tapi dengan menawarkan tempat 

yang mendukung budaya kopi dan "cangkrukan" yang sering dilakukan masyarakat 

sekitar makan juga memberukan pengaruh yang cukup besar. Tidak dapat 

dipungkiri unsur arsitektur tradisional ini lebih disenangi oleh kalangan usia 

berumur serta orang-orang yang mungkin punya pengalaman denan kebudayaan 

ini, baik dari orang dengan etnis Jawa ataupun bukan. Citra kebudayaan Jawa yang 

klasik disajikan dengan kemasan yang modern dipastikan akan digemari juga oleh 

khalayak yang lebih muda. 

 


