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BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1 Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan 

Penetapan pendekatan Arsitektur Berkelanjutan didasarkan pada masalah 

biaya operasional untuk proses produksi yang harus berjalan terus menerus walau 

pemasukan dari aktivitas wisata sedang melemah. Untuk menekan dan 

mengurangi beban biaya operasional, bangunan harus memiliki sistem kinerja dan 

teknologi yang mengupayakan efisiensi energi dan memanfaatkan sumber energi 

terbarukan. Selain itu, wisata edukasi pengolahan susu kambing ini berada pada 

lingkungan kawasan industri Taman BSB yang memiliki konsep industri hijau. 

Dengan adanya kesadaran dari kawasan industri lingkungan untuk mengurangi 

dampak buruk aktivitas industri bagi lingkungan, maka wisata edukasi pengolahan 

susu kambing yang memiliki fungsi serupa juga harus mendukung upaya tersebut. 

Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan sangat cocok 

untuk mewujudkan konsep yang mampu mengatasi masalah-maslaah tersebut. 

Arsitektur Berkelanjutan menurut buku Sustainable Architecture karya 

James Steele merupakan arsitektur yang berupaya memenuhi kebutuhan 

sekarang tanpa mengancam atau merugikan sumber daya bagi generasi di masa 

depan dalam memenuhi kebutuhan mereka kelak. Sehingga dengan menerapkan 

arsitektur berkelanjutan, konsep-konsep yang diterapkan berupaya 

mempertahankan ekosistem dan sumber daya alam agar siklusnya tetap terjaga. 

Penerapan pendekatan arsitektur berkelanjutan ini tertuang pada sistem pertanian 

dan peternakan juga industri yang digunakan, teknologi dan sistem kinerja 

bangunan, lingkungan baik alami maupun sosial, serta manajemen ekonominya. 

Sehingga penerapan arsitektur berkelanjutan pada proyek wisata edukasi 

pengolahan susu kambing ini melakukan pembangunan berkelanjutan yang 
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mencakup ketiga aspeknya, yaitu Environmental Sustainability, Social 

Sustainability, dan Economical Sustainability. 

6.2 Pendekatan Regionalisme Modern 

Bangunan wisata edukasi pengolahan susu kambing berupaya 

memunculkan nilai-nilai lokalitas sebagai langkah untuk mencapai salah satu 

tujuan pengadaan proyek wisata edukasi pengolahan susu kambing ini. Tujuan 

tersebut adalah mengembangkan potensi lingkungan sekitar, terutama sentra 

peternakan kambing perah yang ada di Dusun Kuncen. Lingkungan tapak wisata 

edukasi terkenal sebagai sentra peternakan kambing perah dan berbagai 

penghasil buah terutama durian, sehingga lingkungan ini merupakan lingkungan 

tematik yang khas akan pertanian dan peternakannya. Wisata edukasi pengolahan 

susu kambing dapat mengangkat karakter potensi alam lingkungan ini dengan 

merencanakan fasilitas wisata yang bertemakan pertanian dan peternakan. 

Selain itu dalam upaya mengembangkan potensi setempat, wisata edukasi 

pengolahan susu kambing ini mencerminkan bahwa keberadaanya merupakan 

penunjang bagi lingkungan disekitarnya ke dalam desainnya. Keterkaitannya 

dengan lingkungan tersebut disampaikan melalui ekspresi arsitekturnya yang 

selaras atau tidak menonjolkan diri secara berlebihan. Ekspresi arsitektur wisata 

edukasi pengolahan susu kambing akan menyesuaikan diri dengan bangunan 

sekitarnya dengan memasukkan karakteristik arsitektur dan budaya lingkungan 

setempat. Selain itu ekspresi bangunan wisata edukasi pengolahan susu kambing 

juga harus mencerminkan fungsinya sebagai suatu wisata edukasi. Sehingga 

secara visual akan tercipta bangunan wisata yang harmonis dengan citra 

bangunan di sekitarnya. Ekspresi dengan karakter arsitektur dan budaya lokal 

tersebut juga akan memberikan suasana dan atmosfer di dalam ruang-ruang yang 

ada, dan menghasilkan bangunan wisata edukasi pengolahan susu kambing yang 

seolah memiliki ‘jiwa’. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, arsitektur regionalisme modern 

dipilih menjadi pedoman untuk mewujudkan karakter lokal ke dalam ekspresi 

bangunan dengan penggunaan teknologi yang modern demi memenuhi 

kebutuhan. Arsitektur regionalisme modern terbagi menjadi dua jenis seperti yang 

tertera pada Bab V Kajian Teori, dan jenis yang dipilih untuk menyelesaikan 

masalah pada wisata edukasi ini adalah concrete regionalism. Jenis ini dipilih 

karena tampilan suatu bangunan memiliki peran penting dalam menghasilkan 

ekspresi pada bangunan. Selain itu dengan meniru sebagian dari wujud bangunan 

setempat,  tujuan keberadaan wisata edukasi pengolahan susu kambing ini dapat 

ditangkap secara jelas melalui keselarasan dengan arsitektur setempat yang 

ditonjolkan. 

 

  


