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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Pendekatan Desain  

Berdasarkan pada pernyataan masalah desain Memorial Park 

Bertema Living in the Future ini, maka teori yang muncul sebagai bahan kajian 

penulis dalam menentukan pendekatan desain adalah : 

6.1.1 Pendekatan Konsep Living in the Future 

Konsep Living in the Future merupakan konsep baru yang 

penulis terapkan dalam fasilitas pemakaman yang menjadi proyek ini. 

Living in the Future yang dimaksud seperti yang telah dijelaskan dalam 

tinjauan teoritik, merupakan “kehidupan masa depan” setelah kematian, 

yang menjadi jiwa dalam pembuatan memorial park ini, bagaimana 

kehidupan di masa depan akan tergambarkan secara langsung melalui 

simbol – simbol yang akan diterapkan di setiap fasilitas pelayanan 

kematian yang ada, dengan berdasarkan agama yang dianut oleh 

almarhum/ah. 

Setiap agama memiliki keyakinan dan gambaran tersendiri, 

mengenai kehidupan setelah kematian. Maka itulah memorial park ini 

akan menawarkan suatu konsep baru, melalui penerapan desain yang 

sarat akan nilai filosofis sebagai suatu sarana bagi para keluarga yang 

ditinggalkan, dalam mengenang almarhum/ah dengan penciptaan 

kesan baru terhadap sebuah pemakaman, yang jauh dari kesan seram 

dan bahkan mampu menghadirkan fungsi lain yakni sarana rekreasi. Hal 

ini dilakukan agar generasi selanjutnya dari almarhum/ah, dapat tetap 

berziarah dengan nyaman dan tetap mengenang keluarga mereka yang 

sudah tiada. 

6.1.2 Pendekatan Pemanfaatan Teknologi 

Pemanfaatan teknologi di dalam projek memorial park ini 

diterapkan melalui teknologi Edge Building yang berfokus pada green 

building yang akan diupayakan dalam pengembangan desain.  

Memorial park ini juga merupakan langkah dalam 

penghematan energi yang dibtuhkan dalam suatu proses pemakaman 

seseorang, baik dengan cara dikuburkan ataupun dikremasi. Fasilitas 

pelayanan kematian ini berada di satu kompleks yang sama, sehingga 

tidak perlu mengeluarkan energi berupa bahan bakar untuk kendaraan 
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yang berlebihan.  

Dalam pengembangan desain menggunakan teknologi green 

building di memorial park ini, yang akan dilampirkan pada bagian akhir 

teori perancangan ini. Pemanfaatan teknologi selanjutnya adalah 

teknologi dalam memakamkan seseorang baik dengan cara dikubur 

ataupun dikremasi. Dalam sistem penguburan jenazah, lubang makam 

sudah dibuat terlebih dahulu menggunkan beton disertai penutup beton, 

sehingga saat seseorang memesan kavling dan ingin diadakan acara 

penguburan, tidak usah menggali secara keseluruhan sehingga lebih 

cepat dalam proses penyediaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


