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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

KOMPLEKS WISATA HERITAGE PELABUHAN SUNDA KELAPA 

DI JAKARTA 

 

6.1 Pendekatan Kontekstual 

Lingkungan projek memiliki beberapa komponen 

teridentifikasi yang khas di dalamnya, yaitu kanal, Kawasan Kota 

Tua dan area pelabuhan di sampingnya. Seluruh komponen yang 

khas tersebut harus dapat diekspresikan dengan akurat (Granham, 

1941). Mengidealkan kapabilitasnya melalui perancangan secara 

cermat, di mana komponen-komponen khas dari lingkungan 

tersebut tidak terputus dengan akar budayanya dan keluar dari 

bingkai citra komunitas yang telah terbentuk. Maka dari itu, 

penerjemahan desain berdasarkan komponen-komponen khas 

sebagai background setting itu menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

Persoalan kontekstual menurut Brolin (1980) adalah 

bagaimana menyelaraskan formalisme bangunan baru yang 

bersebelahan dengan bangunan lama atau lingkungan lama. 

Kontekstual adalah metoda desain yang mempertimbangkan dan 

memberikan tanggapan terhadap berbagai karakter di 

lingkungannya. Tanggapan terhadap konteks lingkungan meliputi 

gaya arsitektur lokal, struktur lingkungan fisik, iklim dan budaya 
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masyarakat (Ikhwanuddin, 2004 dalam Widati, 2015). Sedangkan 

menurut Santoso dalam buku Kontekstual dalam Dialog Arsitektur 

(1998), membahas arsitektur dari berbagai macam konteks. 

Perancangan kontekstual memusatkan perhatiannya terutama pada 

karakteristik obyek-obyek yang sudah ada daripada obyek yang 

akan dibuat.  

Menurut Dharma (2011), penerapan kontekstual haruslah: 

a. Fit dengan lingkungannya. 

b. Merespons lingkungannya. 

c. Menjadi perantara bagi lingkungannya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kontekstual berusaha untuk menciptakan arsitektur yang tidak 

berdiri sendiri dan berkaitan erat dengan setting lingkungannya, 

yakni melalui penentuan terlebih dahulu karakter yang paling 

menonjol untuk ditampilkan dalam perancangan sehingga dapat 

menyatu dengan lingkungan. 

Kontekstual bersifat rumit dan tidak seragam solusinya. 

Hubungan intern maupun ekstern membutuhkan proses 

perancangan yang dinamis dengan memperhatikan kriteria dan 

parameter perkotaan yang ada secara tepat (Zahnd, 2008).  

Arsitektur kontekstual dapat dilihat dalam 2 kelompok, yaitu: 

a. Kontras 

Kontras menjadi salah satu strategi desain yang paling 

berpengaruh apabila diterapkan dengan baik, dapat menciptakan 
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lingkungan yang hidup dan menarik. Namun, jika penerapannya 

sembarangan, maka dapat menimbulkan kekacauan pada wilayah 

tersebut. Menurut Brolin (1980), kontras antara lama dan baru yang 

terlalu banyak akan menimbulkan “shock effect”, efektifitas yang 

dikehendaki akan menurun, sehingga yang muncul adalah chaos. 

b. Harmonis 

Dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan 

lingkungan yang sudah ada. Bangunan baru lebih menghargai 

lingkungan di mana bangunan itu berada, kemudian bersama-sama 

menjaga dan melestarikannya sehingga kehadiran satu atau 

sekelompok bangunan baru lebih bersifat menunjang daripada 

menyaingi karakter bangunan yang sudah ada (Alhamdani, 2010). 

Pendekatan kontekstual pada projek menggunakan 

kontekstual harmonis, agar dapat menjadi penghubung yang 

membentuk satu kesatuan citra dengan lingkungannya, bukan 

membentuk citra baru. 

  


