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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Pendekatan Desain 

 Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air Payau di Demak ini sesuai dengan 

fungsi serta bangunannya dimana sebagai wadah promosi serta sebagai sarana 

edukasi tentang budidaya kepiting rajungan serta edukasi tentang bagaimana 

pemanfaat dari hasil budidaya. Bangunan pusat budidaya dan pengolahan ini, akan 

menggunakan teknologi masa kini sebagai bentuk penunjang segala aktivitas yang 

berada didalam bangunannya. 

 Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air Payau merupakan salah satu 

bangunan yang  menuntut kebutuhan pencahayaan alami yang tinggi pada siang hari 

yang berfungsi sebagai kebutuhan pada saat proses pembenihan zoea kepiting 

rajungan dan pertumbuhan fitoplankton sebagai pakan alami pada saat pembenihan. 

Sehingga diharapkan desain dengan pendekatan yang mampu merespon iklim dapat 

membantu memaksimalkan potensi sinar matahari yang datang pada siang hari. 

 Dalam perancangan proyek Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air  Payau 

di Demak ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Modernitas yang 

memberikan kualitas khusus yang membuatnya berbeda dari masa lalu dan 

menunjukkan jalan menuju masa depan dengan bentuk bangunan di pengaruhi oleh 

penggunaan teknik hemat energi  yang berhubungan dengan iklim setempat dan 

meteorology serta penerapan unsur yang terbarukan yang berada di masa sekarang, 

dengan hasil bangunan yang berinteraksi dengan lingkungan. bisa  disimpulkan 
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Modernitas Arsitektur Bioklimatik adalah suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek 

untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara 

bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitan iklim daerah tersebut dengan 

pendekatan unsur kemodernan masa sekarang. 

 Kemordenitasan dari arsitektur bioklimatik muncul dengan melihat unsur 

lokalitas yang pada dasarnya terpengaruhi oleh budaya setempat. Lokaltitas yang 

muncul dilihat melalui aspek budaya setempat adalah budidaya pesisir, dimana budaya 

pesisir telah membuka diri dari budaya mendatang sehingga terbentuknya budaya 

pesisir melalui proses akulturasi. 

 kemodernitas arsitektur bioklimatis akan di terapkan pada bagian perencanaan 

bentuk bangunan yang di pengaruhi dari lingkungan dan iklim setempat secara 

penetuan orientasinya. Orientasi bangunan sangat berpengaruh penting sebagai wujud 

terciptanya konservasi energi yang secara umum, bukaan bangunan dengan arah 

hadap utara dan selatan akan memberikan dampak positif dalam mengurangi insulasi 

panas pada bagian bangunan. Selain penerapan dari sisi orientasi, pengaplikasian di 

lakukan dengan metode leluasanya aliran udara dan cahaya masuk yang nantinya akan 

menghemat energi buatan. Penerapannya akan di lakukan pada area penghubung 

antara wahana replica hutan buatan dengan area replica budidaya dimana nantinya 

akan suasana alam yang berasa, dan juga penggunaan material pelinggup dinding 

yang berfungsi sebagai kulit pelindung bangunan, lalu adanya ruang transisi seperti 

area zona tengah yang dikelilingi bangunan sebagai ruang udara, atau terdapat void 

dan balkon sebagai ruang transisi atau sebagai alat pembayang pasif.  

 


