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BABni

TINJAUAN ARSITEKTURAL DAN EKSPRESI

3.1. Tinjauan Karakter Wilayah Perencanaan

3.1.1. Orientasi dan potensi lokasi

Kawasan Cangkringan memberikan keindahan alam perbukitan yang

alami, ikhm tropis yang sempuma dengan hawa yang sejuk dan dingin, dan

view panorama alam Gunung Merapi Lokasi yang mudah dijangkau dari kota

Yogyakarta dan dekat dengan Kawasan Wisata Kahurang yang

memungkinkan untuk pengembangan kawasan Cangkringan menjadi suatu

tempat rekreasi olah raga.

Peta 1. Lokasi terhadap kemudahan pencapaian

Sumber: RIPPK Kaliurang, Bappeda Propinsi DIY

Disamping itu potensi Cangkringan dengan keberadaan lapangan Golf

Merapi dan sarana lain yang belum ada. Berikut merupakan identifikasi

potensi untuk pengembangan berdasarkan potensi dan kondisi yang ada
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Daii data di alas diketahui bahwa kondisi alam yang menarik dan

masrh alami serta fasihtas sarana olah raga dan fasihtas lam belum ada.

Sedangkan fasihtas resort tersebut akan menjadi fasihtas imtuk menginap dan

beristirahat bagi pengunjung di fasihtas yang akan direncanakan maupun

pengunjtmg di Lapangan Golf Merapi.

Dari data Propinsi DIY tingkat penggunaan penginapan begitu tinggi,

hal itu bisa dijadikan suatu patokan untuk penyediaan fasilitas resort pada

Taman Rekreasi Olah Raga yang juga menjadi penyedia bagi pengunjung di

lapangan Golf Merapi.

label 5.z. furnish wisatawan yang menggunakan hotei/pengmapan

tahun

1 oo<;

hotel bintans

435 1S9
.1 ^ O 'I o 1

hotel rnelati

748.341

793.624

turn!ah

1,181,530

) •? < •' 1)7

Sumber : Statistik Pariwisata Propinsi DIY
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3.1.2. Kondisi Lingkungan lokasi

Lokasimerupakan daerah pegunungan yang menawarkan suasana alam

yang beragam dengan tingkat kemiriiigan 2 15 % dengan kondisi tanah

berkontur, pemandangan alam serta hawa yang segar, pencapaian ke lahan

yang mudah, dan berbagai flora dan fauna vane, alami.

Surnber : F.UTRK Kabupaten Sleman

3.2.3. Setting Lokasi

Lokasi adalah merupakan kawasan perbukitan antara Kah Bebeng dan
Kali Kilning. Pemilihan lokasidi Cangkringan berdasarkan atas :

1. Lokasi mudah dicapai dari pusat kota dan merupakan jalur dari

tempatrtempat rekreasi seperti Kahurang, Agro Salak Pondoh dan

Candi Prambanan.

2. View yang bagus ke arah Gunung Merapi dan pemadangan serta hawa
pegunungan yang segar.

3. Adanya keberadaan Lapangan Golf Merapi yang akan menjadi
pendukung dan pelengkap dari fasihtas ini.

4. Batas-batas lahan adalah

a. sebelahutara : hutan alami dan viewGunung Merapi
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: jakm her.; pal dan. hutan alami

: hutan alami

: Lapangan Golf Merapi

-i. FJontur Lokasi dan setting taoak

number: cappeda Fropmsi DF:.' dan pengainatan

3.2. h'kspresi

Lksj.ue.si dalam aisiteklur bukan nierupaka.il pencerminan dari keadaan

seseorang tetapi mi'iupakan ekspresi dari suatu komponon semiol.ik yang

aktit. Ekspresi arsiiektur adalah pemyataan mental dan suatu bentuk

arsitektur' yang umumnva menggunakan referensi. dasa.r dan. suatu

pengalamau seorang pengamat daii bentuk-bentuk arsitektur. Ekspresi

menipakan. sal ah satu cara penvampaian agar pengamat dapat mengartikan

simbol dan landa ianda. Wujud dari Ekspresi adalah kesan yang ditimbulkan

oleh obyek.1 Ekspresi dapat dicapai melaJui :

Sutedjo. onwnndo. IT Dipl ing. ArsitekturAfonusia dan Fenvamatannyr:, Diambatan
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1. SmiboI-simboP

Simbol menipakan salah satu cara menciptakan ekspresi meiahu tanda-

tanda suatu obyek selungga obyek tersebut dapat dimengerti atau

mempiuiyai arti.

Gambar 3.1. Penciptaan ekspresi melalui simbol
Sumber:Ching, Francis, D.K, ,4 Visual Dictionary OfArchitecture, VNP, London, 1985

2. Semantik atau hterahty3

Penciptaan ekspresi melalui kata-kata yang dapat diwujudkan dan

mengartikan suatu bentuk. Semantik atau hterahty berarti mengartikan secara

harfiah melalui kata-kata ke dalam bentuk.

The shaping of its form as
reaction to the multiplicity of
force, such a wind, water
pressure, eleveted the building
conceived under the influence of
such ideas into a work of art.
Viking museum by Cameron
Potter, from the design class of
Martin Price, UT Arlington, 1983.

Gambar.3.2. Penciptaan ekspresi melalui literality
Sumber: Antoniades. Antony. C, Poetics- OfArchitecture Theory Of Design, VTTR. 1992

3. Mimesis atau copy4

Penciptaan suatu ekspresi melalui peniruan dari aslinya dan hasunya

menipakan suatu replika.

2Ibid
3 Ibid
4 Ibid
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Gambar 3.3.Penciptaan ekspresi melalui mimesis
dumber : Antoniades, Antony. C, Poetics OfArchitecture Theoru Of Design, VNP, 1992

1. Metafora5

Suatu proses penciptaan ekspresi melalui analogi yang memberi kiasan
pada obyek seliingga obyek dapat dimengerti sebagai suatu bentuk analogi
dari aslinya.

5. Paradox6

Suatu bentuk penciptaan ekspresi melalui bentuk perlawanan terhadap
obyek atau yang ditempatnya. Bentuk perlawanan tersebut dapat suatu yang
kontras dan tidak selaras.

a. metafora

WTOKtSKi * lent

ton iw wun •<

f*cx iu<n( mm**

«f m 5«wuMi

tblll fc*XV5

b. paradox

US*. PAVlLleU w -,„ fxpo oF wwtojlU

Gambar 3.4. Penciptaan ekspresi melalui metafora dan paradox
Sumber: Antoniades, Antony. C, Poetics OfArchitecture Theory O/Design, VNR, 1992

Dalam arsitektur, ekspresi dapat diwujudkan diantaranya pada :
3.2.1. Bentuk

Antoniades, Antony. C, Poetics OfArchitecture Theory ofdesign, VNR
Ibid
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Bentuk terdiri dari bentuk dua dimensional dan bentuk tiga

dimensional, Bentuk dua dimensional dibuat dalam bidang datar dengan batas

garis. Bentuk dapat dibedakan dalam kategori bentuk alam dan bentuk

buatan.7 Dari penampilannya bentuk dapat dibagi dalam :s

1. Bentuk teratur, seperti bentuk geometris, kotak, kubus, kerucut,

piramid dan sebagainya.

2. Bentuk lengkiuig, bentuk lengkung ini umunurya merupakan

bentuk-bentuk alam.

3. Bentuk yang tidak teratur.

Bentuk berdasarkan karakter, bentuk menuJxki kesan tersendiri. Unsur

dari bentuk tersebut adalah skala, irama, dan unitan.9

Berikut merupakan kesan karakter dari bentuk-bentuk. Tapi tidak

semua kesan manusia dapat diterapkan dalam bentuk arsitektur.

Tabel 3.3. Kesan karakter bentuk

bentuk kesan keterangan
horisontal santai, istirahat, ketenangan, kepuasan biasa digunakan pada rumah tinggal,

peristirahatan, RS, Villa
vertikal keagungan. dramatis, inspirasi digunakan dalam arsitektur eothik
lengkung keagungan, senang, keindahan,

kewanitaan

merupakan bentuk yang diambil dari
analogi alarn seperti ombak laut, garis
pegunungan yang naik turun.

lingkaran, oval,
eiips

kuat terkurung, tenang bersatu,
dinamika, labil, tuntas

spiral pertentangan, gembira, hurnor, dinamis,
laju pergerakan tak berfriksi

digunakan sebagai unsur omamen
dan merupakan bentuk lengkung yang
dinamis

tajam/segitiga,
patari

keras, kasar, giat, kuat dan jantan dapat digunakan pada tugu peringatan

persegi/ kubus kehalusan, keteraturan, statis, stabil,
formal, teraneang, masif, monoton

menipakan bentuk yang struk.tural,
padat dan kokoh

Sumber: Ishar. H. K, Pedotnan merancang bangunan, Gramedia 1992

Bentuk dapat diciptakan melalui suatu komposisi bentuk dasar

(segitiga, segiempat, lingkaran) atau suatu bentuk komposit dengan

penggabungan, penambahan ataupun pengurangan dari bentuk dasar.10

' Hakim, Rustam, Ir, Unsurperancangan dalam arsitektur lansekap,
3 ibid

Ishar. H. K, Pedoman merancang bangunan, Gramedia, Jakarta, 1992
10 Ching, Francis, D.K. "Form,Space and Order, van Nostrand Reinhold Company Inc.
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3.2.2. Warna

wama merupakan tuisur yang paling mencolok dan mampu

mempengaruhi visualnya. Warna dalam arsitektur digunakan untuk

menekankan atau memperjelas karakter suatu obyek, memberikan aksen pada
bentuk dan bahan. (A.R.G. Isaag, Approach to Architectural Design)1* Warna
dapat dibagi dalam tiga dimensi (teori Prang System) yaitu :12

1. hue yaitu penunjukan terhadap panas dan dinginnya warna dari

kelas warna pokok, warna kedua, warna perantara, warna ketiga,
dan warna keempat.

2. value yaitu mengenai gelap terangnya suatu wama

3. intensity yaitutentangcerahdan redupnya warna.

Warna dapat memberikan ekspresi kepada pikiran manusia dan
menentukan karakter. Kesan dari karakter warna tersebut yaitu :13

1. warna hangat atau cerah, yaitu warna yang memberi kesan

kegembiraan, kehangatan, dan kesan dekat. Warna ini merupakan
cerrninan dari senja dan penggunaan pada area yang tidak diburu

waktu seperti area rekreasi. Warna ini merupakan pencampuran
dari warna pokok kuning, merah dengan warna putih dan abu-abu.

2. Wama dingin atau lembut, yaitu wama yang berkesan tenang, sejuk,
menyegarkan, dan kesan jauli. Wama ini cerrninan dari pagi dan

penggunaan pada area yang monoton seperti perkantoran. Wama

dingin diperoleh melalui pencampuran wama pokok hijau, biru
dengan warna abu-abu atauptm hitam.

3.2.3. Bahan

Bahan mempunyai ekspresi yaitu ekspresi wama, tekstur permukaan

dan bentuk. Bahan digunakan untuk menciptakan suatu keindahan. Menurut

jenisnya bahan dibagi menjadi dua yaitu :14

Hakim, Rustam, Ir, Unsurperancangan dalam arsitektur lansekap
Anonim, Dasar-Dasar Desam, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Dep P&K 1982

13 ibid -..
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1. bahanlama/'natural seperti batu-bata, batualam, dan kayu,

2. bahan baiu/fabrikasi seperti jenis-jenis metal, bahan smtetis

organik/plastik

Setiap bahan mempunyai penampilan kesan tersendiri yang mampu
memberi persepsi manusia melaluivisualnya.

Tabel 3.4. Kesan bahan

bahan

1. kayu

I. batu-bab

semen

4. batu alam

5. marmer

6. bajc
7. alimunium

6. plastik
9. kaca

sifat

mudah dibentuk dan bentuk
lengkung
ainamis,

sebagai perekat_E
da pa t disusu n
kaku, sukar dibentuk

mampu menahan gaya tank
efisi

tembus cahaya, sifat isolasi

kesan

hangat, lunak, alamiah,
menyegarkan

ikati

dekoratif dan masif

berat, kasar, kokoh, abadi, alamiah
mewah, kuat, agung, abadi
keras dan kokoh

ringan dan dingin
nngki dan dinamis

mudah dibentuk, berwarna ringan, dinamis, informil
Sumber :Sutedjo, Suwondo. B. Dipl Ing, Arsitektur Manusia dan Pengamatannya, Djarnbatan

3.2.4. Studi eksisting bangunan pada penampilan berekspresi alam

Studi pengamatan bangunan dilakukan pada bangiman yang memiliki
fungsi yang berbeda tetapi memiliki kuahtas arsitektural. Pada studi diarahkan

pada bangiman yang mernliki kesan ekspresi alam pada bentuk, bahan dan

wama melalui komponen bangimannya seperti fasad, ornament ataupun
tekstur.

1. Bentuk

Tabel 3.5. Studi eksisting penggunaan bentuk pada bangunan

14

arsitektural

obyekbangunan
Galeri Duta

Pratamajaya

penggunaan bentuk
bentuk massa/volume mbar

1. bentuk persegi pada
denah.

2. Bentuk keseluruhan
pada raut muka
merupakan komposisi
dari bentuk tajam dan
persegi.

3. penggunaan bentuk
garis lurus.

_g§

Ishar. H, K, Pedoman merancang bangunan, Gramedia 1992

keterangan
Bangunan
berkesan keras,
kasar, halus dan
giat dengan
penggunaan

bentuk tajam.
Bangunan diambil
tanpa suatu

-* 28



ka:„.u

bah a

bah;

porn

boru

oni,i

?adr
J?,rr,
j tuny,

| den,
i vaib.
| l-,:rk
! b.?i-U

© FATHUR -Taman Rekreasi Olah Raga

1\/f,-,! F •:• r'g j \:r.?. ?. r. ben tuk
aPigrcaran dan rerseei

la denah

komposisinya
terpusat.

penggunaan

garis

/lengkung.pada
penampilan bo
ra u ka

melalui

yang

bentuk

spira

Hyatt Regency | 1. Penampilan bentuk
I iebih ditekankan pada
i
! permaman niassa

tunggal yaitu persegi.
dengan penyatuan
dan vartasi

komposisinya pada
denah, dan fasad.

'.. Permainan bidang garis
iurus dan persegi

2. Warna

Bangunan
berkesan

kegembiraan,
pertentangan dan
humor dengan
penggunaan

bentuk spiral
analogi yang
dicapai dan bentuk
tunggal yaitu
gunung atau nasi

tumpeng.
Bangunan
berkesan statis,
stabil, monoton,
dan masif dengan
penggunaan

bentuk persegi
yang dominan
pada bangunan.
Analogi yang
diambil berasal

dari analogi candi
Sumber: Pengamatan

Tabel 3.6. Studi eksisting penggunaan warna padabangunan
arsitektural

obyek bangunan
Galeri Duta

Pratamajaya

Monjal

Hyatt Regency

3. Bahan

penggunaan warna

warna pada bangunan
'arna tunggal pada

bangunan di dominasi oleh warna
batu-bata yaitu merah kecoklatan
pada permukaan bangunan yaitu
dinding, atap dan ornament.
Fada penampilan warna
Bangunan lebih didominasi oleh
wama kuning pada dinding
bangunan.

Pada penampilan warna
Penggunaan warna tunggal pada
bangunan yaitu warna dengan
dominasi warna abu-abu pada
dinding bangunan.

keterangan
Kesan dari warna bangunan
yaitu bangunan berkesan
panas dan menggairahkan.
Pengunaan warna dicapai dari
warna bahan.

Bangunan berkesan bebas dan
ceria dengan penggunaan
warna kuning.

Kesan dari bangunan adalah
dingin dan menekan dengan
penggunaan warna dominasi
hitam, yang diambil dari
analogi warna batu.

Sumber: Pengamatan

Tabel 3.7. Studi eksisting penggunaan bahan pada bangunan
arsitektural

obyek bangunan
Galeri Duta

_penggunaan bahan pada bangunan
eksistmg

penggunaan bahan batu-bata

keterangan

bangunan lebih
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3.2.5. Kcterangan bangunan studi
l.GaleriDutarratamajaya

Bangunan yang betiungsi
sebagai gale.i dan Prinks,
kerajman di Yugyakarta.

Gambar3;i.G:b,nDutaFratam3)aya

2. Monomen Yogya Kombali
Bangunan merupakan

bangunan museum dan bemfat
publik di Yogayakarta sebagai suatu
tugti peringatan.

Gambar3.2. Monomen Yoffya Kembali

SumberbPengamatan

'•^''-.••'.^-V-'
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3. Hyatl Ki»;»i>tuy Yoj'.iyakada

Bangunan merupakan hole!

yang berlurtgsi sebay,ai lempat

menginap dan. rekreiu-i dengan

fasilitas olah ras'auvu.

<«.'•') b A'l 111JR Taman Kokreasi Olah Raga

Gambar o.3. Hyatt Ke^'ncv Yogyakarta

3.2.6. Kesimpulan

1. Penggunaan benInk pada bangunan. lebih banyak menggunakan bentuk-

bentuk tunggal dengan suatu pengaiuran komposisi baik itu yaitu

penambahan. kenggunaan bentuk-bentuk tersebut dapat ditemukan pada

fasad, ornament' dan bentuk dasar bangunan.

2. Penggunaan warna lebib ditekankan pada penggunaan wania-wama

tunggal pada bangunan

3. Penggunaan bahan alam kuratig bisa ditonjolkan dan lebih. menekanan pada

penggunaan bahan buat.au.

4. Dari keseluruiian bangunan yang dijadikan studi lebih banyak penggunaan

monotonisine dan dominasi baik itu pada warna, bentuk, dan. bahan.

Tabel 3.^. Komponen arsitektural pada obyek dan ekspresi alam

ekspresi aiatn penonjolan dominasi bangunan pada ekspresi alamnya

bangunan studi

Galen Duta Pratamajaya

Monjali

Hyatt Regency

Kesimpuiun

Bentuk Warna Bahan keterangan yang -i-

dengan batu-bata

dengan bentuk solid analogi
nasi tumpeng/gunung

dengan warna hitam dan
analogi batu kali

dan tiga bangunan
penonjolan ekspresi alam
hanva dan satu sisi

lumber: Pengamatan
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