
117 
 

BAB VI 

PENDEKATAN PERANCANGAN 
 

A. Pendekatan Konsep dalam Penyelesaian Masalah Desain 

Dari penelusuran permasalahan pada desain tersebut terdapat teori 

yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut antara lain : 

Tabe 6. 1 Penyelesaian Masalah Desain 
Sumber : Analisa Pribadi 

Masalah Desain Uraian Teori  

Bagaimana mengintegrasikan  

bangunan pelayanan publik 

berbentuk Mal dan sistem 

transportasi masal ke dalam 

tapak. 

In
te

g
ra

si
 

Menyatukan 2 fungsi yang 

membentuk ruang bersama yaitu 

area transit di dalam Mal 

Bagian yang terintegrasi dapat 

digunakan bersama oleh kedua 

fungsi dan dimanfaatkan sebagai 

sirkulasi 

Menghasilkan pola hubungan ruang 

yang terpusat pada ruang yang 

dihasilkan dari integrasi tersebut. 

Bagaimana merancang Mal 

Pelayanan Publik dengan 

memperhatikan kenyamanan 

sirkulasi bagi pergerakan 

transportasi masal yang masuk 

kedalam kawasan bangunan. 

S
ir

ku
la

si
 

Menghubungkan setiap fungsi ruang  

Memiliki pola alur yang jelas untuk 

pergerakan pengguna bangunan 

Menghasilkan efisiensi waktu 

pencapaian dalam mencapai tujuan. 

Bagaimana memunculkan 

tampilan dan kejelasan 

bagnunan dengan memadukan 

identitas yang beragam dari K
e

se
la

ra
sa

n
 

Keselarasan bangunan berdasarkan 

aspek Citra dan Guna Bangunan 

Mewujudkan identitas berdasarkan 

karakteristik pelayanan yang ada di 

dalam Mal 
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setiap unit pelanyanan yang ada 

di dalam Mal Pelayanna Publik 

Menciptakan image bagi pengunjung 

bahwa bentukan tersebut adalah 

yang paling ideal sesuai dengan 

fungsi. 

 

Dari ketiga permasalahan tersebut tentunya mempunyai tahap dan 

penanganan penyelesaian masalah yang berbeda namun juga memiliki 

keterkaitan yang sangat kuat sehingga pada tahap pendekatan 

perancangan ini dapat di selesaikan dengan menentukan garis besar dari 

permsalaahan tersebut. 

Dalam kasus permasalahan Mal Pelayanan Publik Terpadu dengan 

Pendekatan “Transit Oriented Development “ ini dapat di Tarik garis besar 

permsalahan berdasarkan tabel pemecehan masalah dan beberapa teori 

yang telah di kaji sebelumnya yaitu tampilan dab kejelasan sebuah 

rancangan baru dengan pola tatanan sirkulasi yang menggabungkan 

sistem transprtasi umum dengan fungsi bangunan Mal Pelayanan Publik. 

 

 Tentunya penatapan tema desain kontekstual harmoni dihasilkan 

berdasarkan permasalahan dominan dan dapat menjadi benang merah 

pada Perancangan Mal Pelayanan Publik Terpadu dengan Pendekatan 

“Transit Oriented Development“ ini. 

Integrasi  

Sirkulasi Keselarasan 
Kontekstual 

Harmoni 

Bagan 6. 1 Pendekatan pemecahan masalah 

Sumber : Analisa Pribadi 
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B. Penetapan Konsep Kontekstual Harmoni Sebagai Tema Desain 

Tema keselarasan pada Kontekstual harmoni ditentukan 

berdasarkan dari lokasi projek yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan 

memuncukan karakter bangunan yang beragam. Tema keselarasan 

(harmonis) dirasa cocok untuk projek ini karena keselarasan dilakukan 

dalam rangka menjaga harmonisasi bangunan baru dengan lingkungan 

yang sudah ada. Dalam kasus ini bangunan projek Mal Pelayanan Publik 

Terpadu ini dituntut untuk tidak memunculkan egonya dengan menjadi 

bangunan yang asing bagi sekitarnya. Dikutip dari buku Responsive 

Architecture, Arsitektur kontekstual memiliki tujuh prinsip yang menjadi 

dasar penerapan dalam merencanakan dan mendesain bangunan yang 

dapat diterapkan antara lain : 

1.  Permeability (Akses dan Sirkulasi) 

Konsep yang mengutamakan sebuah kemudahan aksesibilitas dan 

sirkulasi pada bangunan dan tapak. Konsep ini berkaitan erat 

dengan penerapan T.O.D yang mana mnitikberatkan pada sirkulasi 

transportasi umum dalam tapak dan pergerakan pengunjung. 

2.  Variety (Multifungsi) 

Konsep yang berkaitan dengan bangunan multifungsi dalam satu 

kemasan atau satu kawasan. Adanya beberapa fungsi dalam 

bangunan meliputi fungsi utama dan didukung dengan beberapa 

fungsi lain yang tetap berkaitan dengan fungsi utama. 

3.  Robustness (Ruang Temporal) 

Adanya suatu ruang yang dapat digunakan untuk aktifitas yang 

berbeda-beda namun dalam waktu yang bersamaan. Diharapkan 

mampu menciptakan suatu interaksi pengguna bangunan. 

4.  Richness (Kekayaan Rasa Melalui Perbedaan) 
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Konsep yang menimbulkan keberagaman bentuk dan penerapan 

pada bangunan karena kekayaan pada bangunan yang tercipta dari 

desain diciptakan melalui perbedaan material yang digunakan, 

tatanan ruang dan pola ruang, dan berbagai macam aspek 

arsitektur. 

5.  Appropriate (Kesan Bangunan) 

Konsep yang menekankan kesan yang jelas pada bangunan sesuai 

dengan fungsinya. Contoh kasus bangunan pelayanan harus 

terlihat seperti bangunan pelayanan 

6.  Personalization (Interaksi) 

Konsep yang menjelaskan bahwa arsitektur mampu menimbulkan 

sebuah interaksi manusia dan lingkungan. 

  




