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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1   Penetapan Pendekatan Perancangan 

 Pada proyek bangunan sentra kerajinan emas dan perak di Solo ini, tema 

desain yang diterapkan adalah Arsitektur Neo-Vernacular. Dimana pada 

gaya arsitektur ini menggunakan gaya desai arsitekturn modern namun 

tetap memasukkan unsur budaya setempat.  

6.1.1 Pengertian Arsitektur Neo Vernacular 

 Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu paham atau aliran yang 

berkembang pada era Post Modern yaitu aliran arsitektur yang muncul 

pada pertengahan tahun 1960-an. Arsitektur neo-vernakular, tidak hanya 

menerapkan elemen-elemen fisik bentuk modern saja tapi juga elemen non 

fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi dan lain-lain. 

 Neo berasal dari bahasa yunani yang berarti baru. Jadi neo-vernacular 

berarti bahasa setempat yang di ucapkan dengan cara baru, arsitektur neo-

vernacular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik 

fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosopi, tata ruang) 

dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara 

empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya 

mangalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju 

tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat.  

6.1.2 Ciri – ciri Gaya Arsitektur Neo Vernacular 

 Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “ language of Post - 

Modern Architecture ” maka dapat dipaparkan ciri - ciri Arsitektur Neo-

Vernacular sebagai berikut :  
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1 Menggunakan atap bumbungan 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke 

tanah sehingga lebih banyak atap yang di ibaratkan sebagai elemen 

pelidung dan penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai 

elemen pertahanan yang menyimbolkan permusuhan. 

2 Penggunaan element batu bata 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya Victorian 

yang merupakan budaya dari arsitektur barat.  

3 Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan 

dengan proporsi yang lebih vertikal.  

4 Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern 

dengan ruang terbuka di luar bangunan.  

5 Warna-warna yang kuat dan kontras. 

 Dari ciri – ciri diatas dapat kita ketahui bahwa Arsitektur Neo-Vernacular 

tidak ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi 

lelbih pada keduanya. Seperti : 

1 Pemakaian atap miring 

2 Batu bata sebagai element lokal 

3 Susunan masa yang indah 

6.1.3 Prinsip Desain Arsitektur Neo Vernacular 

Berikut beberapa prinsip - prinsip desain arsitektur Neo-Vernakular, yaitu :  

a Hubungan Langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan 

adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai - nilai atau 

fungsi dari bangunan sekarang.  
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b Hubungan Abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk bangunan 

yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan 

arsitektur.  

c Hubungan Lansekap, mencerminkan dan menginterprestasikan 

lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim  

d Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, 

bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur  

Contoh bangunan Arsitektur Neo – Vernacular  

1 Kantor Bupati, Kabupaten Kampar, Riau 

 

 

 

 

2 Sentra Kerajinan Emas Dan Perak, Bali 

 

 

 

6.2    Penerapan Desain Pada Bangunan 

 Konsep pendekatan desain arsitektur yang di gunakan pada Sentra 

Kerajinan Emas dan Perak ini adalah Arsitektur Neo-Vernacular, dimana 

pada gaya arsitektur ini menggunakan gaya desai arsitektu modern namun 

tetap memasukkan unsur budaya setempat, Sehingga pada Sentra 

Kerajinan ini menggunakan konsep   yang menunjukan perpaduan antara 

Gambar 6.1 Contoh bangunan Neo-Vernacular Kantor bupati di Riau 
Sumber : Google Image 

Gambar 6.2 Contoh bangunan Neo-Vernacular Sentra Kerajinan di Bali 
Sumber : Google Image 
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gaya Rumah Adat Jawa khas Solo serta ukiran – ukiran khas jawa – solo 

dengan gaya arsitektur modren yang minimalis. Penerapan arsitektur jawa 

joglo pada bangunan sentra kerajinan ini paling menonjol pada bentuk 

atapnya, dimana pada bagian atap bangunan sentra kerajinan ini akan 

menggunakan struktur atap joglo. serta pada bagian fasad agara terllihat 

lebih menonjol ditambahkan motiv ukiran khas Surakarta atau Solo.  

 

 

 

 

Motiv Ukiran Khas Surakarta  

 Motif Ukir kerajinan khas Surakarta mengambil gubahan patrari dan ukel 

pakis yang sedang menjalar dengan bebas berbentuk cembung dan 

cekung, yang dilengkapi dengan buah dan bunga. Hasil seni merupakan 

pembawaan dan watak penciptaan pengaruh alam sekitarnya. Pada 

umumnya penduduk Surakarta gemar akan gerak irama yang bebas 

namun tetap memenuhi syarat komposisi. Seolah-olah ada keseragaman 

hidup masyarakat Surakarta dengan aliran Bengawan Solo. Pokok 

motifnya adalah mirip motif campuran antara ragam hias Jepara dan 

Pekalongan yang berbentuk cembung dan 

cekung serta runcing dan bulat; mempunyai 

angkup, benangan dan pecahan.  

 

Gambar 6.3 Rumah Joglo Surakarta 
Sumber : Google Image 

Gambar 6.4 Motiv Ukiran Surakarta 
Sumber : Google Image 

 


