
69 
 

 

 

 

BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

 

6.1. Penetapan Pendekatan Perancangan sebagai Tema 

6.1.1. Pendekatan Konsep Arsitektur Kontemporer  

A. Arsitektur Kontemporer 

Arsitektur kontemporer mulai berkembang sekitar awal 

tahun 1920-an yang dipelopori oleh beberapa arsitek 

Bauhaus School of Design di Jerman. Gaya arsitektur ini 

merupakan respon terhadap kemajuan dari teknlogi dan 

berubahan social masyarakat. 

Istilah dari arsitektur kontemporer sering kali dikaitkan 

dengan istilah modern yang kekinian dengan 

menawarkan gaya desain yang variatif, inovatif dan 

fleksibel terhadap gaya bangunan. Arsitektur ini dikenal 

melalui karakter desain yang praktis dan fungsional 

dengan pengolahan dari segi tampilan, material dan 

teknologi pengolahan. 

Beberapa ciri-ciri Arsitektur Kontemporer menurut Charles Jencks: 

1. Ideologi adalah suatu konsep yang memberikan 

arah,tuuan dan maksud agar pemahaman arsitektur 

kontemporer bisa lebih terencana dan sistematis. 

a) Double coding Style adalah gabungan dari dua gaya atau 

style arsitektur, yaitu : Arsitektur kontemporer dengan 

arsitektur lainnya. 

b) Popular and pluralist Gagasan yang luas dan umum serta 

tidak terikat terhadap teori tertentu, tetapi memiliki 

fleksibilitas yang banyak ragam. Sehingga lebih baik dari 

pada gagasan tunggal. 
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c) Semiotic-form Penampilan dan gaya bangunan mudah 

dimengerti, Karena bentuk–bentuk yang ada menyiratkan 

makna, tujuan dan maksud tertentu. 

d) Tradition-and-choice Merupakan pengaruh tradisi dan 

penerapannya secara tertentu sehingga dapat disesuaikan 

dengan maksud dan tujuan perancang. 

e) Artist-or-client Merupakan dua hal dasar yaitu: Bersifat 

seni dan Bersifat umum Yang menjadi tuntutan 

perancangan sehingga mudah dimengerti secara umum. 

f) Elitist.and.participative merupakan kebersamaan serta 

mengurangi sikap egois seperti dalam arsitektur modern. 

g) Piecemal Merupakan Penerapan unsur–unsur dasar yang 

diterapkan sebagian saja dan tidak menyeluruh. Unsur–

unsur dasar seperti: sejarah, arsitektur vernacular dan 

lokasi perancangan. 

h) Architect,asrepresentative-and-activist Arsitek berperan 

aktif dalam perancangan dan juga berlaku sebagai wakil 

penerjemah dari keinginan klien 

2. Style (ragam) adalah gaya – gaya dalam arsitektur 

kontemporer sehingga memberikan pengertian mengenai 

pemahaman bentuk, cara, rupa dan sebagainya yang khusus 

mengenai arsitektur kontemporer. 

a) Hybrid Expression adalah Penampilan bangunan yang 

merupakan hasil gabungan unsur–unsur kontemporer 

dengan unsur arsitektur lainya. 

b) Complexity merupakan pengembangan ide–ide mengenai 

karakteristik kontemporer yang bepengaruh pada 

perancangan awal sehingga menghasilkan perancangan 

yang bersifat kompleks. 

c) Variable Space with surprise merupakan Perubahan 

bentuk,ruang dan lainya yang tercipta akibat kejutan atau 
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momentum tertentu, misalnya: warna, detail elemen 

arsitektur, suasana interior dan lain–lain. 

d) Conventional and Abstract Form merupakan penampilan 

bangunan yang menampilkan bentuk konvensional dan 

bentuk-bentuk yang rumit (popular), sehingga mudah 

dimengerti maksud dan tujuannya. 

e) Eclectic merupakan penampilan bangunan yang memiliki 

campuran langgam–langgam yang saling berhubungan 

secara konsisten. 

f) Varible Mixed Aesthetic Depending On Context 

Expression on content and semaic appropriateness 

toward function. Merupakan penampilan bangunan yang 

memilik Gabungan unsur estetis dan fungsi yang tidak 

mengacaukan fungsi. 

g) Pro Or Organic Applied Ornament merupakan 

penampilan bangunan yang Mencerminkan kedinamisan 

sesuatu yang timbul dan kaya ornamen. 

h) Pro Or Representation adalah Menampilkan bentuk-

bentuk yang berbeda dengan lainya sehingga dapat 

memperjelas arti,fungsi,makna dan tujuan. 

i) Pro-metaphor adalah Hasil pengisian bentuk–bentuk 

tertentu dan diterapkan pada desain bangunan sehingga 

orang dapat dengan mudah menangkap arti dan fungsi 

bangunan. 

j) Pro-Historical reference merupakan penampilan 

bangunan yang menunjukkan nilai-nilai sejarah pada 

rancangan agar menegaskan ciri-ciri bangunan. 

k) Pro-Humor merupakan penampilan bangunan yang 

mempunyai nilai humoris, sehingga penghuni diajak untuk 

lebih menikmatinya. 
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l) Pro-simbolic merupakan penampilan bangunan yang 

menyiratkan simbol-simbol yang mempermudah 

arti,maksud dan tujuan yang dikehendaki perancang. 

3. Ide Desain merupakan gagasan awal dalam perancangan 

suatu karya. Pengertian ide-ide desain dalam Arsitektur 

Kontemporer ialah merupakan suatu gagasan perancangan 

yang mendasari atau menjai titik awal karakteristik Arsitektur 

Kontemporer. 

a) Contextual Urbanism and Rehabilitation merupakan 

suatu kebutuhan akan fasilitas yang berhunbungan 

langsung dengan suatu lingkungan perkotaan. 

b) Functional Mixing merupakan Gabungan beberapa fungsi 

bangunan yang menjadi tuntutan awal dalam perancangan 

suatu karya arsitektur. 

c) Mannerist and Baroque merupakan suatu 

Kecenderungan untuk menonjolkan dan membedakan diri. 

d) All Phetorical Means merupakan penampilan bangunan 

yang memiliki bentuk yang berarti. 

e) Skew Space and Extensions merupakan penampilan 

serta Pengembangan rancangan yang asimetris-dinamis. 

f) Ambiquity merupakan penampilan bangunan yang 

memiliki ciri-ciri yang mendua atau berbeda tetapi masih 

dalam satu fungsi tertentu. 

g) Trends to Asymetrical Symetry adalah Menampilkan 

bentuk-bentuk yang berkesan keasimetrisan yang 

seimbang. 

h) Bersifat hi-tech merupakan penampilan bangunan yang 

menggunakan elemen- eleman structur sangat dominan 

dengan penggunaan material bangunan dari era modern 

seperti kaca, beton , dan baja yang di ekspose, serta 
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pemilihan warna- warna yang menunjukkan suatu 

arsitektur teknologi canggih. 

6.2. Penerapan Arsitektur Kontemporer pada Desain 

a) Bangunan Gereja yang baru akan lebih banyak menonjolkan 

pengolahan bentuk yang sederhana dan pemilihan warna yang 

netral (seperti merah muda, putih dan abu-abu) sehingga tampilan 

terlihat bersih. Penerapan Prinsip Ekletik dengan 

menggabungkan beberapa langgam. 

b) Pada bagian tekstur dari material bangunan tersebut didesain 

sehingga lebih terlihat variatif sehingga dapat menonjolkan sisi 

kreatifitas arsitektur.  

c) Pengunaan bahan-bahan yang sering digunakan oleh arsitektur 

kontemporer seperti material kayu, batu, marmer, kaca, stainless 

steel dan besi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


