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BAB VI 

KONSEP DAN PENDEKATAN 

 

A. Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain 

 

Tema desain pada projek “Pusat Perbelanjaan Berbasis Citywalk di 

Solo Baru” ini adalah Arsitektur Kontemporer. Latar belakang 

pemilihan penekanan tema desain untuk proyek desain didasari oleh 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema arsitektur kontemporer dipilih untuk menjadi style proyek 

desain karena merupakan arsitektur yang berhubungan dengan masa 

sekarang/ mengikuti tren. Solo Baru merupakan wilayah yang sedang 

berkembang pesat dalam sektor perdagangan/ industri komersial, 

dengan munculnya bangunan bangunan baru yang memberikan 

Bagan 6. 1 Kerangka pikir pemilihan tema desain arsitektur kontemporer 
Sumber : Analisa pribadi, 2018 & berbagai sumber  
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kesan ekspresif menjadi daya tarik minat tersendiri bagi pengunjung 

untuk mengunjungi Solo Baru yang bertempatan di Kabupaten 

Sukoharjo. Mall Citywalk dengan tema arsitektur kontemporer 

nantinya diharapkan mampu mencerminkan langgam, bentuk, fasad, 

dan konsep yang lebih variatif untuk semakin mengembangkan dan 

memajukan Solo Baru sebagai sektor perdagangan dan juga tempat 

wisata. 

1) Pengertian Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur Kontemporer merupakan suatu bentuk karya 

arsitektur yang sedang terjadi pada masa sekarang. Dalam buku 

Architecture Now, karya Imelda Akmal, digambarkan karya-karya 

Arsitektur yang Kontemporer yang terdapat di Indonesia. Karya ini 

dibangun dalam satu dasawarsa terakhir dan cukup menggambarkan 

trend Arsitektur dalam negeri. Berikut mengenai beberapa pendapat 

dari para ahli mengenai definisi arsitektur kontemporer : 

 Konnemann, World of Contemporary Architecture XX 

“Arsitektur kontemporer adalah suatu gaya arsitektur yang 

bertujuan untuk mendemonstrasikan suatu kualitas tertentu dari 

segi kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam 

mengekpresikan suatu gaya arsitektur, berusaha menciptakan 

suatu keadaan yang nyata-terpisah dari suatu komunitas yang 

tidak seragam”. 

 L. Hilberseimer, Contemporary Architects 2 (1964) 

“Arsitektur kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur 

pada zamannya yang mencirikan kebebasan ekspresi, 

keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. 
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2) Sejarah Arsitektur Kontemporer 

Menurut jurnal Pusat Studi Gempa di DIY yang mengutip dari 

buku Hilberseimer, L. (1964), Contemporary architecture : it’s roots 

and trends, Arsitektur kontemporer tidak muncul secara tiba tiba, gaya 

arsitektur ini didasari oleh semangat perubahan yang berakar dari 

revolusi industri di Inggris. Revolusi industri mengakibatkan 

munculnya tipologi bangunan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada, seperti tipologi pabrik, gudang dan sebagainya. Arsitektur 

kontemporer muncul karena kebutuhan akan gaya baru pada masa 

tersebut kemudian terus berkembang ke era art dan craft, yaitu situasi 

masyarakat mulai jenuh dengan fabrikasi dan melakukan gerakan 

sosial craftmanship. Arsitektur kontemporer berlanjut ke era 

perkembangan seni seperti kubisme, futurisme, neoplastisisme. 

Arsitektur kontemporer semakin lama semakin berkembang sesuai 

dengan keadaan dunia yang tidak ingin terpaku oleh aturan aturan 

klasik lagi. 

3) Perkembangan Arsitektur Kontemporer 

Menurut jurnal Pusat Studi Gempa di DIY yang mengutip dari 

buku Schimbeck, E. (1988), arsitektur kontemporer berkembang dari 

pemikiran bahwa arsitektur harus mampu memperoleh sasaran dan 

pemecahan bagi arsitektur hari esok dan situasi masa kini. Di 

Indonesia arsitektur kontemporer, yang ditolak ukur dalam satu 

dasawarsa terakhir memiliki dominasi oleh pengaruh langgam 

arsitektur modern. Secara garis besar arsitektur kontemporer memiliki 

aspek kekinian yang tidak terikat oleh beberapa konsep konvensional. 

Menurut Gunawan, E (2011). Indikasi sebuah arsitektur disebut 

sebagai arsitektur kontemporer meliputi 4 aspek, yaitu : 

1) Ekspresi bangunan bersifat subjektif 
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2) Kontras dengan lingkungan sekitar 

3) Bentuk simple dan sederhana namun berkesan kuat 

4) Memiliki image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat  

4) Ciri dan Prinsip Arsitektur Kontemporer 

Berikut prinsip Arsitektur kontemporer menurut Ogin Schimbeck : 

1) Bangunan yang kokoh 

2) Gubahan yang ekspresif dan dinamis 

3) Konsep ruang terkesan terbuka 

4) Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

5) Memiliki fasade transparan 

6) Kenyamanan hakiki 

7) Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 

 

5) Strategi Pencapaian Arsitektur Kontemporer (Implementasi teori) 

No Prinsip Arsitektur Kontemporer Strategi pencapaian 

1 Gubahan yang ekpresif dan dinamis Gubahan masa bangunan tidak 
menggunakan bentuk formal (kotak) 
tetapi memadukan beberapa bentuk 
dasar sehingga memberikan kesan 
ekspresif dan dinamis 

2 Konsep ruang terksean terbuka Penggunaan dinding dari kaca antara 
ruang dan koridor (dalam bangunan) 
dan optimalisasi bukaan sehingga 
memebrikan kesan bangunan terbuka 
dan tidak masiv 

3 Harmonisasi ruamng luar dan ruang 
dalam 

Membentuk sebuah ruang luar yang 
berfungsi optimal, menjadikan ruang 
tersebut area komunal space sehingga 
ada interaksi langsung antara kedua 
ruang yang saling berhubungan/ 
harmonisasi keselarasan ruang dalam 
dan luar 

4 Memiliki fasad yang transparan Fasad bangunan yang akan 
menggunakan bahan transparan akan 
memberikan kesan terbuka disamping 
itu bahan transparan juga mampu 
memberikan optimalisasi cahaya yang 
masuk keruang  

5 Kenyamanan hakiki Kenyamanan nantinya tidak hanya 
akan dirasakan oleh beberapa orang 
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saja (orang normal) tetapi juga dapat 
dirasakan oleh kaum difabel, contoh : 
respon penggunaan ramp untuk 
memudahkan akses sirkulasi kaum 
difabel  

6 Eksplorasi elemen lansekap - Penerapan vegetasi secara 
optimal pada ruang luar yang 
membutuhkan kegiatan/ aktifitas 
banyak 

- Menghadirkan sebuah 
pemanfaatan desain yang 
berbasis vegetasi yang juga bisa 
dijadikan sebuah tempat kegiatan 
pada pengunjung sekaligus 
menarik perhatian pengunjung 
tersebut 

7 Bangunan yang kokoh Menerapkan sistem struktur yang 
cocok dan memadai proyek desain/ 
mengekspos struktur untuk 
memperkuat estetika bangunan  

 
Tabel 6. 1 Implementasi teori desain 

Sumber : Analisa pribadi, 2018 & berbagai sumber di web 

B. Studi Preseden 

Berdasarkan tema penekanan desain yang dipilih yaitu Arsitektur 

kontemporer, untuk lebih dapat memahami bangunan yang bersifat 

kotemporer perlu melakukan sebuah studi preseden pada bangunan 

berkonsep kontemporer yang nantinya akan di implementasikan 

penerapan penerapan poin tersebut pada judul proyek desain.  

a)  Plaza Singapura Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 1 Peta udara lokasi Plaza Singapura 
Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Plaza+Singapura 



121 

 Data Umum Plaza Singapura Mall  

o Lokasi  : Orchard Road, Singapura 

o Luas   : 2 Ha 

o Pengelola : CapitaMalls Asia 

o Tema desain : Arsitektur kontemporer 

o Arsitek  : BEP Akitek Pte Ltd 

 

 

Plaza Singapura adalah sebuah pusat perbelanjaan yang 

terletak disepanjang Orchard Road Singapura, Mall ini memakai 

langgam desain arsitektur kontemporer. Penerapan bentuk 

kontemporer yang diterapkan pada Mall terletak paling menonjol pada 

bentuk fasad bangunan yang memainkan pola panel ACP (alluminium 

composite panel) pada dasarnya Mall ini hanyalah sebuah bangunan 

yang hanya bermaterial full kaca glazing tetapi sang arsitek 

membentuk pola panel ACP yang lebih variatif dengan dicabang 

cabangkan dan terbentuk sebuah pola dinamis menghasilkan estetika 

yang unik sehingga bangunan mampu mengekspresikan dengan 

bentuknya. Penerapan lain juga terdapat pada pemanfaatan ruang 

luar Mall, ruang luar ini tidak hanya sebatas digunakan untuk sirkulasi 

kendaraan/ parkir melainkan aktifitas para pengunjung untuk  saling 

berinteraksi, istirahat, dan berjalan. Ruang luar pada plaza Singapura 

lebih ditekankan sebagai area komunal space sehingga tercipta 

sebuah harmonisasi antara ruang dalam dan juga ruang luar yang 

saling terintegrasi antara satu sama lain. Penggunaan material 

transparan (kaca) juga diterapkan sehingga menghasilkan cahaya 

yang lebih optimal. 
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C. Implementasi teori pada proyek desain 

 

Berdasarkan penjelasan studi preseden untuk memperdalam tema 

desain Arsitektur kontemporer melalui contoh kasus bangunan Plaza 

Singapura Mall, berikut beberapa penerapan implementasi yang akan 

diambil untuk proyek desain : 

 

Gambar 6. 2 Perspektif Plaza Singapura Mall 
Sumber : https://www.rsp.ae/projects/project/plaza-singapore-atrium 

 

Gambar 6. 3 Area komunal space pada Plaza Singapura 
Sumber : https://www.rsp.ae/projects/project/plaza-singapore-atrium 

https://www.rsp.ae/projects/project/plaza-singapore-atrium
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1) Bentuk Fasad bangunan yang variatif 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan tema desain yang dipilih yaitu Arsitektur 

kontemporer adalah langgam desain yang mengikuti era/ lebih 

tepatnya melahirkan sebuah bentuk bangunan dengan style yang 

berbeda dengan lingkungan. Penerapan yang akan diambil dari 

Plaza Singapura adalah dengan mendesain bentuk fasad yang 

variatif dan ekspresif, seperti contoh pada bangunan preseden yang 

menampilkan bentuk panel ACP yang unik dengan kombinasi 

bercabang antar pola dinamis, dan horizontal yang saling 

dihubungkan. Rata rata bentuk Mall di Indonesia membentuk fasad 

hanya dengan membungkus/ menyelimuti sebuah bangunan dengan 

panel dan mmeberikan sedikit lubang lubang untuk memberikan 

aksen. Penerapan kaca galzing juga akan diterapkan pada proyek 

desain untuk pengoptimalan cahaya yang masuk. 

 

Gambar 6. 4 Fasad panel ACP pada Plaza Singapura Mall 
Sumber : http://www.besconsultants.net/portfolio_item/the-atrium-singapore 
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2) Harmonisasi ruang dalam dan ruang luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan pada harmonisasi ruang dalam dan luar yang  

 

 

dimakasud adalah dengan membangun sebuah area komunal 

space yang menjadikan sebuah titik temu/ meeting point bagi para 

pengunjung nantinya sebagai area interaksi sosial dan juga 

berkumpul. Area komunal space area yang bebas dari sirkulasi 

kendaraan, area ini hanya akan benar benar difungsikan bagi 

pengunjung, dengan adanya area komunal space akan membuat 

ruang luar dan dalam ini saling terintegrasi dan saling berfungsi 

dengan baik antar satu sama lain. Area komunal yang 

direncanakan nantinya akan dilengkapi beberapa fasilitas seperti 

seatting area, vegetasi, sheltter, dan amphiteater dan berbagai 

fasilitas retail pada ruang luar. 

 

 

Gambar 6. 5 View eyebird Plaza Singapura 
Sumber : http://www.besconsultants.net/portfolio_item/the-atrium-singapore 


