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BAB VI 

Pendekatan Desain 

 

6.1 Pendekatan Arsitektur Lokalitas 

Pendekatan desain yang digunakan untuk pemecahan masalah  

adalah dengan menggunakan arsitektur lokalitas Wonosobo dengan 

memasukkan unsur modern ke dalam bangunan. Dengan tujuan untuk 

mengimbangi kemajuan jaman dengan tidak meninggalkan budaya 

setempat. Seperti penggunaan struktur penerus dari pondasi ke gunungan 

atap yang menggunakan bahan batu alam seperti arsitektur setempat dan 

penggunaan atap seng akan diganti dengan penggunaan atap galvalume 

yang lebih baik lagi untuk merespon panas matahari. 

Sedangkan untuk merespon tata ruang bangunan menggunakan 

konsep ketenangan, “Desain ini mengandalkan garis - garis yang 

sederhana dipadukan dengan elemen - elemen alam seperti air, 

pepohonan, batu-batuan, serta ruangan yang bermain dengan skala yang 

membuat pengunjung merefleksikan dirinya.” Yoshio Taniguchi dalam 

merancang D.T. Suzuki Museum. Konsep ini juga akan diterapkan dalam 

merancang tata ruang yang berada pada rumah retret untuk mendapatkan 

ketenangan ruang yang diperlukan bagi kegiatan retret.  

“ Architecturally, the comparison between the family dynamic and 

rooms in a house announces itself most obviously in the ceiling height, the 
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choise of wood the color of the clay plaster, and the level of sophistication 

in the interior finished”. (Discoe, Paul with Alexandra Quinn. 2008. Zen 

Architecture The Building Process as Practice.) 

Pada bangunan interior dibuat menggambarkan ketenangan ruang 

dengan menggabungkan unsru alam kedalam bangunan tetapi tidak 

dengan terlalu banyak ornament, dan membuat kolam di sekitar 

bangunan, untuk memberikan ketenagan dan . Serta penggunaan warna 

yang tergolong alami seperti warna batu ataupun warna tanah. 

- Untuk merespon suhu dan kehangatan menggunakan bahan material 

yang kurang menyerap dingin sehingga ruangan masih nyaman dan 

tidak terlalu dingin, pada lantai penggunaan kayu dapat 

meminimalisirkan dingin, pengguanaan atap dengan bahan baja atau 

aluminium sebagai penutup atap juga digunakan untuk memasukkan 

panas dan menahan panas ruangan. 

- Untuk struktur bangunan pada rumah retret ini menggunakan struktur 

terusan dari pondasi hingga ke gunungan untuk merespon lerengan 

pada wilayah tapak, dan juga sebagai dinding penahan tanah. Struktur 

ini digunakan sebagai bangunan tradisional Wonosobo.  


