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ABSTRAK 

Suatu fasilitas dirancarig dan disediakan sebagai upaya untuk 
meinberikan suatu kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna agar 
menggunakan fasilitas tesebut secara maksimal. Taman rekreasi merupakan 
suatu sarana untuk mengembalikan kesegaran fisik dan mental dengan 
berbagai fasilitasnya. Tamati reknaasi tidak hanya sebagai tempat untuk 
bersantai akan tetapi dapat juga sebagai tempat untuk berprestasi yaitu 
dengan irienggabungkan antara fungsi sebagai sarana rekreasi dan prestasi 
yaitu olah raga yang dikemas secara khusus. Dimana olah raga dapat 
berperan sebagai sarana rekreasi dan prestasi. 

Suatu fasilitas yang dirancang harus dapat rnemberikan suatu nilai 
psikologis kepada pengguna baik secara langsung ataupun tak langsung. 
Nilai psikologis dari suatu penciptaan fasilitas dapat diwujudkan dengan 
memberikan suatu ekspresi pada bangunan. Ekspresi dapat dimunculkan 
melalui bentuk, bahan ataupun wama dari suatu bangunan guna 
mendukung dan inetnberikan suatu nilai psikologis. Perrturtulan suatu 
ekspresi dapat diilhamt dari suatu pengalaman seseorang ataupun ide-ide 
daii lingkungan sekitar melalui analogi ataupun peniruan secara 
transparansi. Pengambilan ide dati suatu lingkungan setempat mampu 
memberikan sautu keharmonisan dengan lingkungan yang ditempatinya. 
Ekspresi yang ditiiunculkan dalam arsitektur akan meinberikan suatu 
informasi mengenai lingkungan setempat ataupun tema dan fungsi dari 
suatu bangunan yang muncul dalam wujud simboL analogi, semantik, dan 
Iain-lain. 

Dalam penulisan tugas akhirini penenkanannya adalah ekspresi alam 
pegunungan yang dimunculkan pada bentuk, wama dan balian dengan 
melakukan sfudi pembanding pada bangunan yang beicitra alam pada 
bwitiik, wama. dan bahan di Yogyakarta (Galery PT. Data. Pratamajaya, 
MonumenYogya Kembali, dan Hyatt Regency Yogyakarta). Dari hasil studi 
pembanding tersebut kemudian dMennfikasi dan dianalisa untuk 
mendapatkan konsep ekspresi alamnya. 

Dati hasil identifikasi dan analisa yang dilakukan dapat diperoleh 
hasil, yaitu bentuk-bentuk bangunan yang merupakan bentuk solid, wama 
yang menrerrrrinkan alam dengan analogi dari wama bahan alam 
dilingkungannya yang digunakan pada bangunan, dan penggunaan bahan 
yang diambil dari alaxnlingkungannya yang mempunyai nilai artistik tinggi. 
Deirgan penggunaan bentuk, wama dan bahan dari alam maka akan muncul 
suatu bangunan yang mencerrrrinkan alam dan serasi dengan alamnya yaitu 
alam pegunungan. 
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