
86 
 

BAB VI. PENDEKATAN DESAIN 

6.1. Penetapan Pendekatan Perancangan Sebagai Tema 

Arsitektur Ekologis merupakan pendekatan yang mengutamakan 

pengembangan dengan memperhatikan kondisi alam sekitar, dimana 

memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin yaitu ekosistem pohon 

mangrove. Dalam arsitektur ekologis memiliki dasar-dasar pemikiran 

penting yang perlu dipahami dan diterapkan pada desain mangrove resort, 

yaitu,(Frick, 1988) 

- Conserving Energy (Hemat energi) 

- Working with Climate (memanfaatkan kondisi dan sumber energi alam) 

- Respect for Site (merespon keadaan tapak pada bangunan) 

- Menggunakan material lokal yang ramah lingkungan 

- Respect for User (memperhatikan kenyamanan dari pengguna) 

- Holistic (bangunan hijau dengan pendekatan menyeluruh dari seluruh 

prinsip) 

Keindahan Arsitektural biasanya dilihat hanya dari memperhatikan 

bentuk bangunan dan konstruksinya, namun kadang kala mengabaikan 

kenyamanan dan kualitas hidup pengguna. Terkadang hanya memikirkan 

pengguna tersebut tertarik atau tidak dengan tampilan bangunan. Namun 

sesungguhnya yang perlu disoroti adalah potensi alam pada sekitar 

bangunan. Berikut pola perencanaan dari pendekatan Arsitektur ekologis 

yang memanfaatkan alam : 

- Dapat memaksimalkan energi baik yang terdapat dalam bahan 

bangunan.  
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- Dinding dan atap merupakan bagian penting dari bangunan yang 

difungsikan sebagai pelindung dan pelingkup dari panas matahari, 

angin dan hujan. Melihat kondisi dari tapak yang dekat pantai dengan 

intensitas angin yang deras. Dinding harus dapat melindungi dari 

panas, hujan dan angin dengan memperhatikan ketebalan dan bukaan 

agar dapat menghemat banyak energi. 

- Pada bagian pondasi menggunakan struktur apung untuk 

meminimalisir kerusakan pada dasar perairan. 

- Pertimbangan dan analisis terhadap orientasi bangunan guna 

mengindari sorotan panas matahari dan derasnya angin dari Pantai 

Maron.  

6.2. Penetapan Konsep Perencanaan Sebagai Landasan 

Konsep perancangan sebagai landasan desain pada bangunan Resort di 

Hutan Mangrove Pantai Maron dengan teori perancangan Resort melalui 

landasan arsitektur ekologi dengan menciptakan keseimbangan pada alam 

Mangrove dan bangunan dengan pembangunan yang meminimalisir 

kerusakan pada hutan Mangrove. Teori penerapan struktur berbasis air 

dengan material ramah lingkungan, pengolahan energi mandiri dan 

penerapan sistem ekologis pada bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




