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BAB VI PENDEKATAN 

DESAIN 

6.1 Penyelusuran Tema 
 

Penerapan Pendekatan Desain Wisata Pantai Depok Bantul dipertimbangkan dari 

segi : 

• Zonasi Bangunan akan di tata sedemikian rupa dengan tidak menghilangkan 

cirikhas dari fungsi bangunan yang sudah ada walapun bangunan akan 

dihilangkan dan dirubah yang baru. 

• Eksterior  dan  interior  bangunan  dengan  penerapan  bisa  dilakukan  pada 

bentuk bangunan yang ada serta elemen-elemen bangunan dan permainan 

warna. Arsitektur Kontekstual  sangat cocok untuk pengembangan ini karena 

dapat memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya terutama untuk 

perekonomian masyarakatnya yang menengah kebawah 

• Penggunaan material dapat mengguankan bahan bangunan yang modern 

maupun tidak tetapi diharuskan sustainable dari segi ekologis. 

• Sebisa  mungkin  tetap  menerapkan  unsur  budaya  lokal  setempat  pada 

beberapa elemen bangunan, misalnya pada bentuk atap, beberapa ornamen, 

serta meningkatkan peninggalan sekitarnya. 

 
Penelusuran  tema  yang  dikembangkan untuk  penataan  kembali dari pantai 

depok yaitu mengembangkan pantai depok mejadi citra dari kawasan sebagai tempat 

wisata yang didaerah Bantil. Kegiatan dari pengembangan kawasan ini yang utama 

yaitu : 

•  kegiatan penjualan hasil tangkapan laut oleh para nelayan, 
 

•  pengolahan hasil laut menjadi siap saji, dan 
 

•  kegiatan komunal untuk berekreasi. 
 

Fokus kajian pada perancangan projek ini yaitu menata kembali sebuah kawasan 

pantai dengan pengembangan dari bangunannya terintegrasi satu sama lain, memiliki 

desain yang menarik dari segi estetika sehingga wisata pantai ini dapat yang dapat
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mengakomodasi para wisatawan yang hendak berkunjung pantai terebut, serta 

memiliki konsep bersih dan menarik. Dalam pengembangan pesisir pantai ini perlu 

melibatkan hubungan khusus suatu bangunan dengan lingkungannya, sebagaimana 

hubungan antara bangunan dengan tapaknya (site), yang dapat terlihat dari bentuk 

fisiknya dan bentuk morfologinya. Dengan hubungan seperti itu dapat menerapakan 

pendekatan yang kontekstual. 

Pendekatan arsitektur yang digunakan sebagai perancangan pengembangan 

kawasan Pantai Depok di Bantul ini yaitu berupa arsitektur kontekstual yang cukup 

harmoni dan tidak merusak citra kawasan pada pantai tersebut. Penerapan desain itu 

sendiri merupakan bentuk yang mengadopsi dari iklim yang tropis dan tidak 

meninggalkan cirikhas kota Bantul. 

 

Tema penekanan dari arsitektur konstektual yang harmoni akan mewarnai dari 

bentuk bangunannya itu sendiri yang sedikit berbeda dari area sekitanya namun tetap 

memperhatikan kondisi keadaan eksisting serta dapat terlihat dari facade façade 

bangunan yang dimana diharapkan dapat mecirikan dari kota Bantul itu sendiri. 

 

Menurutu (Wolford, 2004) Kontekstual mempunyai makna untuk sebuah situasi 

dimana tidak memungkinkan bagi sebuah obyek yang ada di satu tempat tanpa 

memperhatikan obyek-obyek yang sudah ada di tempat itu lebih dulu. Kontekstual 

yang dituju merupakan kontektual yang harmonis untuk bangunan dan lingkungan 

disekitar maupun lingkungan yang sudah terbangun. Arsitektur kontekstual terdapat 

elemen yang yang berupa fisik dan simbiolis dengan material secara spiritual serta 

konseptual maupun lainnya.
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Arsitektur kontekstual merupakan membicarakan suatu bangunan dalam 

keterkaitannya dengan bangunan lama, kontekstual dapat dihadirkan melalui aspek 

non fisik, seperti fungsi, filosofi, maupun teknologi. 

Prinsip – prinsip arsitektur kontekstual: 

 
•   Terdapat pengulangan bentuk maupun motif pada bangunan sekitar. 

 
• Bentuk yang digunakan meurpakan dari bangunan yang ada pada disekitar 

site selain bentuk maupun irama juga ornamen merupakan nilai dari 

bangunan dan karater setempat. 

•   Memberikan pengembangan dari kualitas bangunan sebelumnya. 

 
• Meperlihatkan kondisi sekitar agar tidak terlalu dari nilai bangunan sebelunya 

dan memberi kesan serasi dan menyatu pada potensi yang ada didalam 

lingkungannya. 

•   Memberikan kesatuan citra dan tetenger dari daerah tersebut. 

 
Konsep keindahan yang di olah dalam segi kontekstual yaitu: 

 
•   Kontras/berbeda 

 
untuk pendekatan kindahan kontras dapat menimbulkan kesan tidak 

kontekstual jika terlalu jauh dari keadaan sekiatarnya. Kontras dalam 

kontektual sangat berpengaruh pada citra kota tersebut. Sebaiknya harus 

berhati hari jika menggunakan kotras dalam kontekstual. 

•   Harmoni/Selaras 

 
• Keselarasan yang dikaitkan dengan lingkungan pada sekitar perancangan 

dapat menjadi potensi pada kaidah harmomi/selaras pada kontektual. Kaidah 

harmoni sangant memperhatikan dan menghargai lingkungan disekitarnya. 

Bangunan yang dirancangan dapat menjaga tradisi dan melestarikannya.
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Maka  kaidah  dalam  harmoni  menunjang  pada  karakter  bangunan  dan 

memperbaikinnya. 

Intepretasi tema : 
 

konsep arsitektur kontekstual bertujuan menghadirkan bangunan baru dengan tetap 

mengapresiasi bangunan lama di sekitar tapak dengan baik. 

• Mengambil ragam hias dan ragam bentuk dari konsep desain setempat, 

misalnya bentuk massa, pola atau irama bukaan, dan bentuk ornamen. 

• Menggunakan bentuk dasar dari bangunan sekitar kemudian dikembangkan 

lagi menjadi bentuk yang berbeda. 

• Memberikan kesan baru yang memiliki visual yang berefek atau mendekati 

bangunan lama 

•   Menggambarkan bentuk keaslian bangunan. 
 

Elemen Desain Arsitektur Kontekstual 
 

Menurut (Alexander, 1979) Arsitektur kontekstual sering terjadi pada sebuah 

kota maupun bangunan bukan berasal dari elemen fisiknya namun dalam sebuah pola 

kejadian atau peristiwa (patterns of event). Dari sebuah kejadian dan pristiwa terbentu 

sebuah ruang yang dimana ruang tersebut menjadi sebuah kesatuan. Dari sebuah 

kesatuan terbentuklah sebuah geometri keruangan dan kegiatan manusia 

didalamnya. Maka setiap pola peristiwan memiliki pola ruang  (pattern of space). 

Dengan pola peristiwa dimana sebagai elemen pertama yang memiliki pola keruangan 

yang terkait, maka disimpulkan pola keruangan merupakan elemen dalam pembentuk 

desain arsitektur kontekstual. 

Desain Arsitektur Kontekstual 

 
•   Hal yang perlu diperhatikan dalam desain arsitektur kontekstual : 

 
• Mendefinisikan elemen elemen fisik pembentuk yang dianggap patut 

diperhatikan dan diuraikan.
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•   Diseimbang pola pola yang tercipta. 

•   Harus didefiniskan oleh masalah konteks yang tercipta. 

Falling Water 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 1 falling water 

Sumber : fitria,gina, 2015, Galery Seni Rupa Bandung, elib.unikom.ac.id 
 

 

Falling Water merupakan salah satu karya Frank Lloyd Wright, dirancang pada 

tahun 1936 untuk keluarga Pittsburgh pemilik department store Edgar J. Kaufmann. 

Rumah ini terletak di tengah 5000 hektar padang gurun alami, dibangun dengan 

material batu pasir lokal, beton bertulang, baja dan kaca. Rumah yang terletak di atas 

air terjun ini, setelah dibangun tetap mengalirkan air sehingga terlihat sangat harmonis 

dengan alam. Ruang pada falling water terbnetuk dengan adanya interaksi pada 

filosofi dan merespon faktor faktor yang ada pada alam.


