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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 
 

 

6.1. Penetapan Tema Desain 

6.1.1. Tipologi Bangunan 

1. Ada kecenderungan untuk mengelompokkan unsur-unsur 

dalam suatu posisi yang random, bak berdasarkan kepada 

perletakan, maupun karakteristik visual yang dimiliki. (Ching, 

FDK. 1979)  

2. Pengenalan tipologi akan mengarah pada upaya untuk 

mengkelaskan, mengelompokkan atau mengklasifikasikan 

berdasarkan aspek atau kaidah-kaidah tertentu berdasarkan: 

a. Fungsi, ,meliputi penggunaan ruang, struktural, 

simbolis, dan lain-lain 

b. Geometrik, meliputi bentuk, prinsip tatanan, dll. 

c. Langgam, meliputi periode, lokasi, atau geografi, 

politik atau kekuasaan, etnik dan budaya, dll. 

(Sulistijowati, 1991:2)7 

6.1.2. Pendekatan Arsitektur Kontekstual 

Latar belakang penggunaan pendekatan arsitektur kontekstual : 

a. Perkembangan pariwisata yang cukup pesat sehingga perlu 

adanya penyesuaian terhadap ruang yang mewadahinya 

                                                 
7 Gatot Suharjanto. Keterkaitan Tipologi Dengan Fungsi Dan Bentuk: Studi Kasus 

Bangunan Masjid. 
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b. TRP Kartini berada di antara permukiman nelayan sehingga 

dalam perencanaanya perlu menyesuaikan dengan konteks 

bangunan yang sudah ada. 

A. Pengertian Kontekstual  

Kontekstual adalah kemungkinan perluasan bangunan dan 

keinginan mengaitkan bangunan baru dengan lingkungan sekitarnya  

(Brent C Brolin, Architecture in Context). 

B. Ciri-ciri Kontekstual 

Adapun ciri-ciri dari kontekstual adalah : 

1) Adanya pengulangan motif dari desain bangunan sekitar 

2) Pendekatan bentuk, pola, atau irama, ornament, dan lain-lain 

terhadap bangunan di lingkungan sekitar, hal ini untuk menjaga 

karakter suatu tempat. 

3) Meningkatkan kualitas lingkungan yang ada 

C. Pembagian Arsitektur Kontekstual 

Arsitektur Kontekstual diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Contras (Kontras/berbeda) 

Kontras sangat berguna dalam menciptakan lingkungan urban 

yang hidup dan menarik. Hal ini perlu adanya kehati-hatian dalam 

proses perancangan dan pengaplikasiannya agar tidak 

menimbulkan kekacauan. 

2. Harmony (harmoni/selaras) 

Ada kalanya suatu lingkungan menuntut keserasian/keselarasan, 

hal itu dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan 
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lingkungan sekitar/yang sudah ada. Bangunan baru harusnya 

lebih bisa menghargai dan memperhatikan konteks/lingkungan 

dimana bangunan itu berada. Sehingga dengan adanya 

bangunan-bangunan baru  bisa lebih menunjang daripada 

menyaingi karakter bangunan yang sudah ada walaupun terlihat 

dominan. 

D. Prinsip-prinsip Arsitektur Kontekstual 

Menurut buku Responsive Architecture dari Ian Bentley, Alan Alcock, 

Paul Murrain, Sue Mcglynn, dan Graham Smith. Ada 7 poin penting 

untuk design yang responsif, yaitu : 

1. Permeability, kemudahan akses dan sirkulasi 

2. Variety, ada beberapa fungsi berbeda dalam satu bangunan atau 

satu kawasan 

3. Legibility, ada bentukan yang mudah diidentikasi dan membantu 

kemudahan orientasi 

4. Robustness, ada ruang-ruang temporal, dapat difungsikan untuk 

berbagai aktivitas pada waktu yang berbeda  

5. Richness, kekayaan rasa dan pengalaman melalui perbedaan 

material, susunan ruang, dll 

6. Visual Appropriate, mampu mengidentifikasi fungsi bangunan 

dilihat dari segi fisik 

7. Personalization, melibatkan partisipasi komunitas serta adanya 

interaksi antara manusia dan lingkungan 
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6.2. Penerapan Tema Desain pada Bangunan 

Dalam penerapan desain terhadap kompleks Taman 

Rekreasi Pantai Kartini Rembang yang akan di desain, 

menggunakan pendekatan Arsitektur Kontekstual yang harmoni, 

dimana bangunan yang didesain selaras dengan bangunan yang 

ada disekitarnya. Tidak hanya selaras dengan bangunan yang ada 

disekitarnya yang mayoritas merupakan permukiman nelayan, 

redesain kompleks TRP Kartini Rembang juga mengadaptasi bentuk 

bangunan yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan nya 

yang berada di tepi pantai yaitu dengan menggunakan Tipologi 

bangunan pantai yang rata-rata menggunakan konsep rumah 

panggung.  

 

Dibawah ini merupakan kondisi  bangunan di sekitar TRP Kartini  

Gambar  66 Rumah di daerah nelayan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar  65 Tipologi rumah panggung 

Sumber : Google Image 

Gambar  67 Kondisi permukiman sekitar TRP Kartini 

Sumber : Google maps 
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Bentuk – bentuk rumah di area permukian nelayan Tasikagung Rembang 

didominasi oleh rumah kampung dengan bentuk sopi-sopi rumah tradisional 

khas Rembang  dengan lubang ventilasi di tengah-tengah gunungan 

ditambah seng didepannya yang berfungsi sebagai penutup atap . 

Adapun penerapan Arsitektur Kontekstual yang akan diaplikasikan sebagai 

berikut : 

a. Penerapan peraturan-peraturan dalam perancangan seperti GSB 

dan GSP 

b. Penerapan desain pada bangunan, seperti bentuk pola ruang, dan 

bentuk atap yang mayoritas pola ruang pada permukiman nelayan 

tersebut berbentuk kotak dengan bentuk atap perisai, pelana, 

maupun limasan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


