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Bab VI. PENDEKATAN DESAIN 

6.1 Pendekatan Kontekstual Harmonis 

 

Persoalan kontekstual menurut Brolin (Brolin,1980 dalam Valerie N 

2018)10 adalah bagaimana menyelaraskan bangunan baru yang 

bersebelahan dengan bangunan lama atau lingkungan lama. Kontekstual 

adalah metoda desain yang mempertimbangkan dan memberikan 

tanggapan terhadap berbagai karakter di lingkungannya. Penerapan 

kontekstual haruslah selaras dengan lingkungannya,merespon keadaan 

lingkungannya serta menjadi perantara bagi lingkungannya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kontekstual berusaha untuk menciptakan arsitektur yang tidak berdiri 

sendiri dan berkaitan erat dengan setting lingkungannya, yakni melalui 

penentuan terlebih dahulu karakter yang paling menonjol untuk ditampilkan 

dalam perancangan sehingga dapat menyatu dengan lingkungan. 

Kontekstual bersifat rumit dan tidak sama solusinya. Hubungan 

intern maupun ekstern membutuhkan proses perancangan yang dinamis 

dan menyatu dengan memperhatikan kriteria dan parameter perkotaan 

yang ada secara tepat (Zahnd, 2008 dalam Valerie,2018)11.  

Arsitektur kontekstual dapat dilihat dalam 2 kelompok, yaitu: 

a. Kontras 

                                                           
10 Valerie, N. (n.d.). (2018). Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan Sunda Kelapa di 

Jakarta. 

Brolin, B.C. 1980. Architecture in Context: Fitting New Buildings with Old. Melbourne: Van 
Nostrand Reinhold Company. 

11 Zahnd, Markus. 2008. Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual. Yogyakarta: 
Kanisius. 
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Kontras merupakan sebuah strategi desain yang paling 

berpengaruh apabila diterapkan dengan benar, dapat menciptakan 

lingkungan yang lebih hidup dan menarik. Namun, jika penerapannya salah 

atau tidak sesuai, maka dapat menimbulkan kekacauan pada wilayah 

tersebut. Menurut Brolin (1980 dalam Valerie 2018)12, kontras antara lama 

dan baru yang terlalu banyak akan menimbulkan “shock effect”, efektifitas 

yang dikehendaki akan menurun, sehingga yang muncul adalah 

kekacauan. 

b. Harmonis 

Dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan lingkungan 

yang sudah ada. Bangunan baru lebih menghargai lingkungan di mana 

bangunan itu berada, kemudian bersama-sama menjaga dan 

melestarikannya sehingga kehadiran satu atau sekelompok bangunan 

baru lebih bersifat menunjang daripada menyaingi karakter bangunan yang 

sudah ada (Widati,Titian. 2015 dalam Valerie 2018)13 

Pendekatan kontekstual pada projek ini menggunakan kontekstual 

harmonis, agar dapat menjadi penghubung yang membentuk satu 

kesatuan citra dengan lingkungannya, bukan membentuk citra baru.  

   

                                                           
12 Brolin, B.C. 1980. Architecture in Context: Fitting New Buildings with Old. Melbourne: 

Van Nostrand Reinhold Company. 
 
13 Widati,Titiani. 2015. PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM ARSITEKTUR FRANK LLOYD WRIGHT. 

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya. 
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Bab VII. LANDASAN PERANCANGAN 

7.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Konsep tata ruang bangunan Pondok Pesantren Modern ini di dalam 

site berdasarkan teori tata ruang dan sirkulasi serta mengacu pada 

kaidah arsitektur islam maka konsep yang akan digunakan dalam 

perancangan tata ruang bangunan antara lain: 

b. Tata ruang bangunan menggunakan pola terpusat dimana 

bangunan masjid sebagai fungsi ibadah menjadi pusat seluruh 

kegiatan di Pondok Pesantren sehubungan dengan pendekatan 

terhadap kaidah islam bahwa bangunan tidak hanya selaras 

dengan manusia dan lingkungannya saja melainkan dengan sang 

pencipta-Nya.  

c. Sirkulasi antara fungsi ruang ibadah,pendidikan,asrama dan 

fasilitas penunjang lainnya menggunakan pola radial dimana masjid 

sebagai titik pusat kegiatan yang berkaitan dengan semua fungsi 

ruang lainnya. 

7.2. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Konsep bentuk bangunan pada bangunan Pondok Pesantren Modern 

ini menggunakan bentukan persegi dimana bentuk persegi memiliki 

banyak kelebihan untuk mendukung gaya arsitektur modern pada 

bangunan. Karakter bentuk persegi yaitu bersifat stabil dan 

dinamis,orientasi jelas serta penggunaan ruang yang maksimal. Hal ini 

berkaitan dengan gaya arsitektur modern dimana bentuk mengikuti 

fungsi. 
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7.3. Landasan Perancangan Citra Bangunan 

Konsep desain yang akan diterapkan dalam perencanaan proyek ini 

adalah arsitektur kontekstual, dimana wujud bangunan nantinya akan 

memberikan kesan harmonis terhadap lingkungan sekitarnya dengan 

efek old and new. Desain bangunan yang mencerminkan nilai nilai 

islam yaitu : 

1. Lembaga pendidikan islam yang memenuhi kebutuhan dunia dan 

akhirat 

2. Berpusat pada Allah SWT 

3. Tidak menyombongkan diri 

Nilai nilai tersebut diwujudkan dalam desain melalui : 

1. Fasilitas yang memenuhi kebutuhan pelaku mulai dari kegiatan 

duniawi hingga kegiatan ibadah dan sebagainya. 

2. Masjid sebagai pusat kegiatan para pelaku dan berorientasi kea rah 

kiblat 

3. Terdapat ornament kaligrafi untuk selalu mengingat Allah SWT 

4. Image bangunan yang diciptakan tidak berkesan mewah dan untuk 

dipamerkan atau untuk disombongkan. 

7.4. Landasan Perancangan Struktur Bangunan 

Sistem struktur bawah  yang digunakan pada bangunan Pondok 

Pesantren Modern ini adalah : 

a. Pondasi footplat 

Pondasi ini digunakan untuk kebutuhan bangunan pondok 

pesantren yang memiliki lantai bertingkat 2. Pondasi ini terbuat dari 

beton bertulang dan letaknya tepat berada di kolom struktur. 
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Gambar 7. 1 Pondasi Footplat 

Sumber : rumahlia.com 

 

b. Pondasi batu kali,penggunaan pondasi ini untuk bangunan 1 

lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pondasi bore pile, merupakan pondasi yang pengerjaannya dengan 

cara mengebor pada titik-titik tertentu dalam lokasi pengerjaan 

proyek yang kemudian diberi tulangan besi lalu dicor. 

Gambar 7. 2 Pondasi Batu kali 

Sumber : bangun-rumah.com 
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Gambar 7. 3 Pondasi Bore Pile 

Sumber : kotraktorborepile.com 

 

 

Pada struktur tengah terdapat beberapa sistem struktur yang dapat 

digunakan meliputi sitem struktur pada lantai, dinding, balok dan kolom 

a. Sistem struktur pada lantai menggunakan plat lantai beton yang 

dicor ditempat bersama balok penumpu dan kolom pendukungnya. 

 

Gambar 7. 4 Plat Lantai Beton 

Sumber : ilmusipil.com 

 

b. Dinding dengan struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai 

penerima beban dan dinding sebagai pengisi antar kolom. 
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Gambar 7. 5 Struktur Rangka 

Sumber : Ilmusipil.com 

 

Pada struktur atas terdapat atap sebagai penutup bangunan. Struktur ini 

menggunakan  

a. Sistem atap beton pracetak, merupakan sistem atap yang mempunyai 

bentuk dan konstruksi seperti pada sistem lantai beton pracetak. Kelebihan 

dari sistem atap ini adalah adalah tidak mudah terbakar dan kedap air, 

bahan yang awet dan kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 6 Beton Pracetak 

Sumber : Ilmusipil.com 
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b. Sistem struktur atap bentang lebar, merupakan struktu atap yang dapat 

digunakan pada bentang yang lebar dan memungkinkan tidak adanya 

kolom penyangga pada bagian tengah. pada struktur atap ini dapat 

menggunakan struktur atap space frame. Struktur atap ini digunakan untuk 

fungsi hall serbaguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Landasan Perancangan Bahan Bangunan 

Berdasarkan permasalahan desain dimana kondisi tapak beriklim 

tropis serta fungsi bangunan yang bergaya modern maka penggunaan 

material bahan bangunan mengunakan material bangunan terbarukan 

dan ramah lingkungan.  

a. Dinding Bata merah, merupakan material dinding yang terbuat dari 

tanah liat/lempung yang dibakar agar material mengeras dan 

kering serta harganya relative murah. 

b. GRC ornament, merupakan material yang dibentuk dari campuran 

semen, pasir dan glassfiber sebagai penguatnya. GRC ornament 

ini dibentuk dan dicetak sesuai desain oranmen yang ditentukan. 

Fungsi material ini adalah sebagai elemen pendukung/penghias 

Gambar 7. 7 Struktur Space Frame 

Sumber : Ilmusipil.com 
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suatu bangunan. Kelebihan : kuat dan tahan lama, 

pembuatanrelative singkat, tekstur halus. 

 

Gambar 7. 8 GRC Ornament 

Sumber : Google.com,2019 

 

c. Roster, merupakan material dinding dari tanah liat. Kelebihan : 

memberikan kesan alami pada dinding, udara dapat masuk 

kedalam bangunan. 

 

Gambar 7. 9 Roster 

Sumber : Google.com,2019 
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d. Dinding kaca, merupakan material dinding dari kaca yang 

memungkinkan cahaya masuk keruangan. Kelebihan : mudah 

dibersihkan, memberikan pencahayaan alami pada 

ruangan,merupakan bahasn yang baik untuk isolasi termal. 

 

Gambar 7. 10 Dinding kaca 

Sumber : Google.com,2019 

 

e. Lantai marmer, meruapakan material lantai dari batuan alami yang 

terbentuk melalui tekanan dan panas. Kelbihan : memiliki warna 

dan corak alami, menampilkan kesan yang mewah dan elegan, 

ukuran yang besar. 

 

Gambar 7. 11 Lantai Marmer 

Sumber : Google.com,2019 
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7.6. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Konsep fasad yang digunakan menggunakan respon terhadap iklim 

tropis yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern yang harmonis 

dengan lingkungan sekitarnya. 

a. Warna,penggunaan warna alami seperti hijau dan coklat untuk 

menonjolkan bangunan yang alami. 

b. Menggunakan ornament seperlunya,tidak berlebihan. 

c. Bentuk fasad mengikuti fungsi bukaan dan berorientasi ke utara 

dan selatan. 

d. Menggunakan bukaan yang lebar akan menimbulkan kesan 

keterbukaan sehingga akan kesan memilik fasad yang transparan. 

e. Material yang digunakan diekspose secara polos,ditampilkan apa 

adanya. 

7.7. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Penataan ruang Tapak berdasarkan teori penataan ruang dan sirkulasi 

terhadap pendekatan dengan kaidah-kaidah Islam sehingga 

menghasilkan zoning ruang tapak yang sesuai dengan kaidah Islam. 

a. Zonasi dan sirkulasi antara pria dan wanita harus memiliki 

pembatas ataupun terpisah. Untuk fungsi ibadah,masjid diberi 

partisi untuk pembagian area antara wanita dan pria,fungsi hunian 

dan sekolah dibagi menjadi 2 zoning pria dan wanita. 

b. Ruang berkumpul seperti pendopo,hall serbaguna dan ruang 

berkumpul pada bangunan asrama dimaksutkan untuk tempat 

bersosialisasi para pelaku sesuai dengan sifat manusia yaitu 

mahluk social. 
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7.8. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

Utilitas bangunan mendukung sistem bangunan dengan 

menggunakan teknologi terbarukan 

7.8.1 Sistem Air Bersih dan Air Kotor 

 

A. Sistem Air Bersih 

Sistem jaringan air bersih yang digunakan di dalam bangunan 

pondok pesantren ini adalah sistem down feed distribution 

yang sumber airnya dipompa ke atas dari sumur artesis dan 

juga PDAM lalu ditampung di dalam roof tank kemudian 

didistribusikan ke level bangunan di bawahnya. 

 

 

 

 

 

A. Sistem Air Kotor 

Sistem air kotor terdiri dari 2 bagian yaitu limbah cair dan limbah 

padat, tentu penanganan terhadap dua limbah ini berbeda. 

Pada limbah cair akan menggunakan sumur resapan yang 

akan dibuat pada site dan juga dibuat IPAL untuk limbah dari 

produksi batik, sedangkan limbah padat akan dibuat sistem bak 

Gambar 7. 12 Sistem Roof Tank 

    Sumber : Google.com,2019 
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kontrol dimana limbah padat tersebut akan disalurkan ke sumur 

resapan, biotank, maupun ke saluran kota. 

7.8.2 Sistem Jaringan Listrik 

Sistem kelistrikan yang ada pada site bersumber dari PLN maka 

diperlukan sumber cadangan yaitu dengan penggunaan genset 

pada site. Sistem penyaluran listrik pada PLN adalah dengan 

menyalurkan ke trafo yang dibuat pada site kemudian 

disalurkan ke panel utama pada site lalu ditranfer ke sub panel 

tiap bangunan yang ada pada site, pada sistem genset 

penyaluran listrik sama dengan PLN disalurkan ke panel utama 

lalu disebarkan ke sub panel yang ada pada tiap bangunan yang 

ada pada site. 

7.8.3 Sistem Transportasi Vertikal 

Pada bangunan pondok pesantren ini sistem transportasi yang 

digunakan adalah transportasi manual berupa tangga dan 

ramp. Serta tangga darurat yang tahan api, tahan panas yang 

berfungsi menghubungkan tiap lantai dalam bangunan jika 

terjadi kebakaran. 

 

7.8.4 Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan 

yang ada di pondok pesantren antara lain speaker/sound 

system internal dan internal telepon sebagai alat komunikasi di 

dalam lingkungan pondok pesantren. Untuk sistem komunikasi 

eksternal digunakan alat komunikasi berupa telepon, faximile, 

internet, PABX untuk mengontrol komunikasi yan terjadi dari 

dan pondok pesantren. 
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7.8.5 Sistem Pembuangan Sampah 

Sampah yang ada di dalam bangunan pondok pesantren 

dibuang dengan cara dilakukan pemisahan terlebih dahulu 

antara sampah basah dan sampah kering kemudian ditampung 

di dalam bak sementara selanjutnya dibuang ke TPA melalui 

kendaraan pengangkut sampah. 

7.8.6 Sistem Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran di dalam bangunan pondok 

pesantren menggunakan cara : 

B. Sistem pendeteksian bahaya kebakaran yang 

menggunakan alat smoke detector dan heat detector pada 

plafon bangunan. 

C. Sistem perlawanan bahaya kebakaran menggunakan 

sprinkler. Selain itu sistem perlawanan bahaya kebakaran 

juga menggunakan fire extinguisher, hydrant dan hydrant 

pilar. 

D. Sistem penyelamatan bahaya kebakaran dengan 

menggunakan tangga darurat yang tahan api dan dilengkapi 

dengan tanda exit. 
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7.8.7 Sistem Penangkal Petir 

Bangunan pondok pesantren ini akan menggunakan sistem 

penangkal energy froide (electrostatic field) karena memiliki 

jangkauan penangkal petir yang luas dan cocok untuk 

bangunan pondok pesantren ini yang berupa kawasan. 

Sistem penangkal petir ini tidak membahayakan bagi 

lingkungan sekitar karena penyaluran arus petir yang sangat 

tertutup dan tidak menimbulkan bahaya radioaktif serta memiliki 

perawatan yang mudah. 

 

7.8.8 Sistem Keamanan Bangunan 

Untuk memantau keadaan bangunan pondok pesantren selama 

24 jam digunakan sistem closed circuit television (cctv), serta 

Gambar 7. 13 Sistem Penyelamat Kebakaran 

Sumber : Google.com,2019 
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building automatic system (BAS) yaitu sebuah pemrograman, 

komputerisasi, intelligent network dari peralatan elektronik yang 

memonitor dan mengontrol sistem mekanis dan sistem 

penerangan dalam sebuah gedung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


