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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 Lokalitas  

Ekowisata menuntut keberlanjutan dengan alam dan budaya.  

Lokalitas sebagai bagian dari tradisi manusia yang berlangsung 

secara turun temurun dan memiliki kaidah-kaidah berupa pemikiran, 

falsafah hidup, sistem sosial, nilai sosial, politik, ekonomi, religi, teknologi 

serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, arsitektur dalam hal ini dkomplek 

ekowisata seharusnya juga tidak lepas dari adanya pengaruh budaya lokal. 

Karena pada dasarnya  arsitektur menjadi bagian dari kaidah-kaidah yang 

ada dalam lokalitas, sehingga keduanya memang saling berkaitan. 

Lokalitas mencerminkan bagaimana masyarakat lokal yang ada, bahkan 

lingkungan yang terbangun menggambarkan perilaku penghuninya. 

Menurut Mumford terdapat lima dasar yang dapat kita gunakan utuk 

memandang nilai lokalitas suatu tempat.  

1. Lokalitas tidak terpaku pada sejarah seperti bangunan adat atau 

bangunan bersejarah lain. Bagi Mumford bentuk-bentuk yang telah 

digunakan oleh masyarakat sepanjang peradabanya secara tidak 

langsung telah membentuk struktur yang melekat dalam kehidupan 

masyarakat tersebut maka ketika mencoba meminjam sejarah atau 

tradisi untuk ditranser kedalam ruang kosong karena ruang yang 

dihasilkan adalah ruang yang tidak memiliki jiwa. Dalam hal ini bangunan 

ekowisata tidak terpaku pada bentuk yang digunakan oleh lingkungan 

sekitar yang sudah turun menurun namun lebih berfokus bagaimana 
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menghadirkan nilai dari makna dari struktur yang sudah melekat pada 

masyarakat dalam hal ini dapat berupa ekspresi bangunan maupun 

penataanya. 

2. Lokalitas memaknai bahwa sebuah bangunan atau tempat seharusnya 

memiliki sentuhan personal dalam hal ini kedekatan dengan lingkungan 

yang berkaitan dengan keindahan. Kedekatan personal tersebut 

merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kenyamanan atau 

suasana seperti dirumah dalam hal ini seperti lingkungan sekitar. 

Lokalitas selayaknya dimunculkan karena merupakan sebuah jawaban 

akan kebutuhan manusia (sosial-ekonomi). Kedekatan personal tersebut 

merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kenyamanan atau 

suasana seperti dirumah dalam hal ini seperti lingkungan desa mento. 

Kedekatan tersebut dapat diadaptasi dari perilaku masyarakat Desa 

Mento berkaitan dengan budaya atau nilai edukatif yang terkandung dari 

proses budidaya kopi. 

3. Perkembangan lokalitas menuntut untuk memanfaatkan teknologi yang 

berkelanjutan, dimana hal ini menjadi penting dalam membangun 

sebuah tradisi baru. Hal tersebut melihat pada isu pemanasan global dan 

tuntutan jaman, maka untuk mengembangkan  lokalitas harus dapat 

berkelaanjutan dalam teknologi yang tepat guna. Potensi material alam 

yang ada dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi 

yang ada saat ini. Kemajuan teknologi tersebut menjadikan 
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pembelajaran dan teladan kepada masyarakat daerah sekitar untuk 

mengemangkan potensi material alam dan lokal. 

4. Lokalitas harus dapat memberikan kegunaan terhadap penggunanya 

sehingga bukan hanya untuk pemenuh kebutuhan dari bangunan. 

lokalitas yang dimaksut setidaknya dapat dijkaji dalam nilai 

keteraturanya, kooperatif, kekuatan, efisiensi, juga terhadap karakter 

komunitas dimana lokalitas tersebut diterapkan.  

Pemikiran tentang membangun pada lerengan dengan pertimbangan 

material lokal dan alam yang tersedia dapat menjadi sebuah 

pembelajaran bagi masyarakat. Kesimbangan teknologi dan potensi 

yang dipunyai masyarakat lokal akan menciptakan nilai kedekatan 

dengan masyarakat dari keselarasan elemen tersebut. 

5. Perlu ada keseimbangan antara antara global dan lokalitas, dimana 

global merupakan perwujutan dari teknologi dan lokal meruapakan 

perwujutan komunitas. Lokalitas perlu memposisikan dirinya sebagai 

sesuatu yang utama dalan nilai keuniversalan. Kearifan lokal berupa 

budaya membangun dalam hal ini berkaitan dengan material tidak 

selamanya merupakan sebuah kemunduran bila dikaitkan dengan 

modernitas. Aspek kelestarian alam menjadi poin penting dalam kearifan 

lokal, dimana hal tersebut menjadi kelebihan dengan teknologi yang lebih 

modern. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara modernitas dan 

lokalitas 
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Lokalitas dalam arsitektur pada dasarnya menunjukkan sifat untuk 

tidak merusak lingkungan. Kaitan antara manusia, budaya dan alam harus 

dipahami sebagai pondasi dalam pertimbangan perancangan Ekowisata 

Kopi ini. Dengan begitu lokalitas selayaknya memiliki pertimbangan 

ekologis, berupa: 

1. Adaptasi dengan alam 

2. Adopsi dari alam 

3. Akomodasi alam (melengkapi alam) 

Bangunan sebagai bagian dari alam dan manusia harus mampu 

menunjukkan keharmonisan unsur tersebut. Alam tentunya menjadi 

komponen penting yang menyediakan kebutuhan manusia.  Kemudian 

manusia memanfaatkan yang disediakan oleh alam untuk memenuhi 

kebutuhan dimana arsitektur untuk memberikan kenyamanan serta 

perlindungan.  

  


