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BAB IV

ANALISA PENAMPILAN BANGUNAN BEREKSPRESI

ALAM PEGUNUNGAN

4.1. Ekspresi alam

4.1.1. Alam dan arsitektur

.'Mam memberikan suatu bentuk ekspresi melalui kesan yang di

timbulkannya secara visual yang dirasakan dan dililiat manusia. Ekspresi alam

meinpakau pencemunan dari kondisi fisik alam. Dalam arsitektur ekspresi

merupakan pencerminan dari suatu komponen semiotik yang aktif.a

Antara elemen alam dan arsitektur mempunyai kesamaan dan saling

mempenganihi. Banyak bangunan yang dibuat berdasarkan kondisi alam.

Bentuk bangunan daerah kutub dibuat dengan bahan alam dan berbentuk

gunung yang tebal untuk melindungi kehangatan bagian dalam. Dan bentuk

nimah indian yang berujud kerucut (tenda) dipengaruhi kondisi alam yang

sejuk dan pola kehidupan indian yang beipindah-pindah.

Alam mempunyai ekspresi yang hams di baca atau mampu

berkomunikasi begitu juga arsitektur hams dapat berbicara atau

berkomunikasi. .Alam dan aristektur sama-sama berbicara dengan bentuk,

fenomena dan fungsinya.

4.1.2. Ekspresi elemen alam Pegunungan

Ekspresi menipakan salah satu cara penyampaian agar pengamat dapat

mengartikan simbol dan tanda-tanda. Wujud dari Ekspresi adalah kesan yang

ditinibulkan oleh obyek.2 Kesan dari beberapa elemen alam pegunungan

tersebut adalah :

1. Forest (hutan), kontur tanah dan aliran air

1Sutedjo, Suwondo. B. Dipl ln%, Arsitektur Manusia dan Pengamatannya, Djarnbatan
* ibid
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Bentuk dari elemen alam pegunungan merruliki karakter yang khas dan

unik.

Gambar 4.1. Forest (hutan). kontur tanah dan aliran air
Sumber : 1. Krier, P..ob, Architectural Composition, Academy Presindo, 1988

2. Cerver, Francisco Asencio, Landscap Architecture "Kontur tanah dan aliran air", Atrium
International

Ciri dari bentuk kontur tanah, hutan dan aliran air merupakan bentuk

yang dianalogikan sebagai bentuk garis (line). Bentuk garis tersebut dapat

berupa garis lurus, lengkung, atau zig-zag. Kesan dari bentuk garis tersebut

adalah (Sausmarez, Maurice De, 1964):

a. Garis lurus, untuk menunjukan kesan kuat dan stabil

b. Garis zig-zag dan lengkung, untuk memmjukkan kesan kegembiraan

zig-zag lengkung

Gambar 4.2. bentuk garis analogi Forest (hutan), kontur tanah dan aliran air
Sumber: Analisa

2. Gunung, bukit dan material alam

Gunung dan bukit menipakan suatu bentuk fenomena yang lurik dan

menarik.

Gambar4.3. Pegunungan
Sumber: 1. Krier, Rob,Architectural Composition, Academy Presindo, 1988

2.Swan, James, Dialogue With TheLiving Earth "Mount Shasta", QB
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Kesan visual rang ditimbulkan olehnya adalah kekokohan, kekuatan,

beibentuk kerucut atau tajam/pixamid, iraina yang teratur dan pasif, berkesan

monumental. Bentuk gunung, bukit dan material alam dianalogikan sebagai

suatu bentuk solid atau bentuk padat.

Gambar 4.4. Bentuk solid analogi gunung dan material alam
Sumber: Analisa

3. Aii laut dan langit

.Air laut dan langit merupakan suatu elemen alam yang memberikan

suatu fenomena alam yang menarik, dengan berbagai perabahan-perabahan

alam yang dipengaruhi oleh dari dan langit.

*>;Jc;'-^^'
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Gambar 4.5. Air laut

Sumber: Krier,Rob, Architectural Composition,
Academy Presindo, 1988

Air dan langit berkesan sebagai suatu bentuk yang dianalogikan sebagai

plane atau bentuk dasar 1 dimensional/denah atau alas.
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Gambar 4.6. Bentuk plane dari analogi alam
Sumber: Analisa

4. Bintang di angkasa

Bintang dalam elemen alam merupakan kesan dari suatu analogi titik

yang ditimbulkan dari karakteinya. Kesan titik tersebut sebagai suatu pusat

atau center dari alamnya.
-a

Gambar 4.7. Bintang di langit
Sumber: Krier, Rob, Architectural Corn-position,
Academy Presindo, 1988
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5. Gua

Gua menuhki suatu kesan memang dalam fenomena alam yang
ditempatinya. Kesan memang yang dinulikinya memberikan suatu kesan
ruang yang dalam, teduh dan nyaman serta bersifat natural.

Gambar 4.8. Gua

Sumber:Krier, Rob, Architectural Composition,
Academy Presindo, 1988

6. Tebmg

Tebmg dalam elemen alamnya dianalogikan sebagai suatu fasad atau
raut muka yang dapat dilihat dari kesan yang ditimbulkannya. Kesan sebagai
suatu fasad atau raut muka muncul dari visualnya dan permukaannya.

Gambar 4.9.Tebing
Sumber: Krier, Rob, Architectural Composition,
Academy Presindo, 1988

4.1.3. Interpretasi elemen alam dan arsitektur

Berikut merupakan kesimpulan dari ekspresi elemen alam yang
dihubungkan dengan arsitektur.

Tabel 4.1. Interpretation elemen alam dan arsitektur

» interpretasi analogi alam pada arsitektur
aichitecture archituve I gambar
c,\c,r lam

leDine

ejua

forest &

j kontur &

aliran air

architype
bentuk

fasad

svace

line lurus.

lengkung

O TO

analogi arsitektural bangunan

exterior space, permukaan

interior space

struktur dan ornament
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massa dan bidan^ padat

denah/ bidang dasar

center, onentasi, pusat

Kesimpulan

Sumber :1. Krier, Rob, Architectural Composition, Academy Presindo, 1988
dan analisa pengembangan oleh oenulis

1. Bentuk dari analogi alam

Gambar 4.10. Bentuk
dasar dari elemen alam

Sumber: Analisa

2. Adanya perbedaan bentuk dari elemen alam perlu adanya penyusunan
komposisi dari bentuk-bentuk elemen alam yang merupakan cerminan dari
analogi alam sehingga tercipta suatu bentuk yang dinamis, bervariasi dan
harmonis dengan alamnya.

Dalam penampilan bangunan yang akan dicapai adalah bangunan yang
mampu memberi ekspresi alam baik melalui simboL semantik, metafora atau

analogi dari alam yang akan diterapkan pada penampilan bentuk bangunan,
warna bangunan dan bahan untuk menonjolkan kesan alamnya.
4.1.4. Ekspresi alam pada bangunan

Penampilan merupakan salah satu cara dalam arsitektur untuk

berkomunikasi dengan pengamatnya. Cara berkomunikasi tersebut dapat
berapa bentuk, bahan, warna dan Iain-lain.

Bangunan yang akan dicapai merupakan ekspresi dari bentuk-bentuk
alam dan mampu menunjukan kesan dari bentuk-bentuk alamnya. Dimana
bentuk-bentuk alam merupakan komposisi dari bentuk-bentuk yang berbeda
dan dinamis yaitubentuksolid,, plane, line, dan dot.
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Dalam mendekatkan bangiman dengan alam dapat dilakukan dengan

(Wright, Frank Lyod, His life and his architecture):

1. Bangunan muncul dari daerah lingkungan setempat

2. Warna bangunan hendaknya harmonis dengan alam

3. Bangunan hams sesuai dengan ikhm setempat

4. Bahan hams menampilkan wama dan tekstur alamiah

5. Alam dapat dijadikan inspirasi dalam bentuk analogi sebagai bangunan

Gambar 4.11. Kedekatan bangunan dengan alam
Sumber :Kaufmann, Edgar, Falling Water A Frank Lloyd Wright Country House,

Abbeville Publishing Group, New York

Kiiteria peiiimbangan dari penentuan bentuk dari penampilan bentuk

bangunan tersebut berupa :

1. Penyusunan bentuk dasar massa merupakan kombmasi dari bentuk dasar

elemen alam

2. Penyusunan bentuk dasar massa tersebut untuk menciptakan penampilan

bangunan yang berekspresi alam melalui analogi alam selungga dapat

memberi kesan bentuk alam dan kesan visual alam bagi pengamat

4.2. Ekspresi alam pada bangunan

4.2.1. Ekspresi alam pada penampilan bentuk
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Dari penampilannya bentuk dapat dibagi kedalam (Hakim, Rustam. Ir,
1993):

1. Bentuk teratur, seperti bentuk geometris, kotak, kubus, kemcut, piramid
dan sebagainya.

2. Bentuk lengkung, bentuk lengkung ini umumnya mempakan bentuk-
bentuk alam.

3. Bentuk yang tidak teratur

Dalam mendekatkan bangiman dengan alam dapat dilakukan dengan
(Wright, Frank Llyod, His life and his architecture):

1. Bangunan muncul dari daerah lingkungan setempat

2. Bangunan hams sesuai dengan iklun setempat

3. Alam dapat dijadikan inspirasi dalam bentuk analogi sebagai bangunan

Pada tabel 3.5. bab III penampilan bentuk bangmian kurang terlihat

komposisi atau pemakaian dari bentuk-bentuk alam baik melalui analogi
maupun yang lain. Ketiga bangunan tersebut lebih didominasi oleh bentuk

hmggal yaitu bentuk persegi pada tampilan bangmian dan kurang terlihat

tampilan bentuk lain dari elemen alam seperti garis lengkung, bentuk massa

sohd yang lain yang mempakan analogi dari alam sehingga kurang bisa
menononjolkan kesan daribentuk ekspresi alam darilingkungan setempat dan

berkesan kontras. Hanya pada bangunan Monomen Yogya Kembali yang
memakai analogi dari alamnya. Sementara Hyatt Regency diambil dari analogi
bentuk candi dan lebih menonjolkan pada kesan wama.

Bangunan yang akan dicapai adalah bangunan yang mempakan
ekspresi dari bentuk-bentuk alam pegunungan. Dimana bentuk-bentuk alam

mempakan komposisi dari bentuk yang berbeda, harmonis dan dinamis dari

penggunaan bentuk garis, massa dan titik. Untuk menciptakan suatu

komposisi dari suatu elemen dengan cara relasi. Relasi tersebut yaitu dicapai

dengan relasi kedekatan (proximity), saling memasuki (tnterpenetration),
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kesinambungan (continuity), dominasi (dominance), kontras (contrast).
(Norberg, Schultz. C, 1965)

Dalam hal ini yang akan dicapai adalah penampilan bentuk bangunan
yang berekspresi alam melalui analogi alam dengan penyusunan komposisi
bentuk elemen alam yaitu :

1. relasi kedekatan (proximity)

Penyustman komposisi bentuk tmtuk menunjukkan hubungan massa dan
bidang dengan alam sehingga terkesan harmonis dengan alam, massa dengan
massa secara horizontal dan vertikal dengan perbedaan ketinggian kontur.

massa

+• dengan alam

massa dengan
massa

linear

massa dengan
^ massa

vertikalE

"^V
E~

fcz3=

Gambar 4.12. Proximity bentuk dengan alam
Sumber :Norberg-Schultz, C, Intention In Architecture, Cambridge, MT Press, 1965 dan

pengembangan penulis

2. Saling memasuki (mterpenetration)
Penyusunan massa bangunan tmtuk saling berinteraksi terhadap massa dan
bidang yang berbeda dari elemen alam. Interaksi pada massa sebagai
analogi alam yang saling mempengaruhi dan teratur dicapai melalui
penggabungan. pelapisan dan pengurangan.

•/ plane

•

generic interlock specific

}ambar4.13. Penggabunganbentuk alam
Sumber: Analisa

3. Kesamaan (similarity)
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Penciptaan elemen permukaan fasad melalui pennainan bentuk garis alam
lengkung, lurus dan zig-zag untuk menunjukan kesan analogi hutan, pola

aliran air dan kontur dengan penonjolan dan penegasan dari elemen
struktur dan ornamen.

l:^ad mempakan yang paling penting dalam penampilan bangunan tmttik

berkomunikasi. Komposisi dari fasad adalah jendela. pintu, atap. Hal yang
perlu dilakukan tmttik menciptakan kreasi fasad yang harmonis dengan
pioporsi, vertikal dan hoiisontal strukttir, material, warna dan ornament.

(Krier, Rob, 1988)

</ garis bidang garis lurus zig-zag kombmasi

lengkung dan lurus

Gambar 4.14. Kesamaan penggunaan bentuk dari alam pada ornament
Sumber: Analisa

4. Dominasi (dominance)

Pemberian dominasi bentuk massa solid piramid/kerucut untuk memberi

penekanan/penegasan pada bentuk bangunan enfoma? di alam pegunungan
sebagai analogi dari gunung/bukit yang mendominasi lingkungannya dan
penggunaan bentuk solid yang lain sebagai analogi dari bentuk material
alam.

Gambar 4.15. Dominasi bentuk dari alam
Sumber: Analisa
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Pemakaian bentuk dari komposisi disesuaikan dengan karakteristik

kegiatan pada masing-masing bangiman berdasar kesan dan analogi alam

sehingga mampu memberi kesan visual alam dan psikologi penggima.

Tabel 4.2. Tingkat pemakaian bentuk bangunan

jenis

bangunan
tk.

privasi

tk.

kegiata
n

dominasi bentuk solid bentuk garis kesan bentuk

dan analogi
alam

olah raga rendah rekreasi

aktif

tajam (piratnid) dan
lengkung (lingkaran/
spiral/oval )/kerucut

penggunaan

bentuk garis
lengkung

lurus dan

zig-zag

pada
ornamentasi

dan fasad

dengan
penonjolan
struktur

garis
bangunan

untuk

memberi

kesan gerak
aktif

rekreasi/
bermain

rend ah rekreasi

aktif

spiral/lengkung,
persegi horisontal
dan vertikal

sda

penstirahatan tinggi rekreasi

pasif
persegi horisantal
dan vertikal

untuk

memberi

kesan tenang
perkumpulan sedang rekreasi

aktif

tajam (piramid) dan
lengkung (lingkaran/
spiral/oval)/kerucut

untuk

memberi

kesan gerak
aktif

pengelolaan sedang formal

aktif

sda untuk

memberi

kesan senus

Sumber: Analisa

4.2.2. Ekspresi alam pada penampilan warna

Wama merupakan salah satu cara mituk menciptakan kesan visual pada

bangunan dan mampu mempenganihi psikologi penggima. Wama digunakan

pada bangunan sebagai cara imtuk memperjelas karakter suatu obyek dengan

memberi penekanan pada bentuk ataupun bahan dengan berbagai

karakternya. (Hakim, Rustam. Ir, 1993)

Untuk memberikan penekanan pada bagunan yang berekspresi alam

maka warna bangunan hendaknya harmonis dengan alam. (Wright, Frank

Llyod, His life and his architecture)

Pada tabel 3.6. bab III penampilan wama bangunan yang berekspresi

alam kurang terlihat pemakaian dari warna-wama alam alam bark melalui

analogi maupun yang lain dan bersifat kontras dengan lingkungannya dan

pemakaian wama tunggal yang dominan. Hanya pada Hyatt Regency yang
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memakai analogi. dari wama alamnya yaitu batu kah. Sementara pada Galeri

Duta Pratamajaya lebih menekankan pada penonjolan wama bahan langsung.

Untuk mendekatan keharmonisan dengan alam tersebut dengan

memakai warna-wama alam di lingkungannya. Pemakaian wama warna yang

chilhami dari alam seperti wama bahan (alami atau buatan), wama langit pada

waktu senja, pagi hari atauprm. malam mampu memberi penekanan visual

terhadap kesan alam.(Hakim, Rustam. Ir, 1993)

Kesan wama di gunakan untuk mendukung psikologi pengguna yang

didasarkan pada fimgsi bangunan. Penggunaan wama dapat dilakukan pada

bidang dinding, lantai dan bahan bukaan.

Tabel 4.3. VVarna-warna dan alam

alam warna pokok intensity hue vaiue kesan

senja kuning, merah dan
perpaduan keduanya atau
dengan putih, abu-abu :
orange, Jingga

cerah hangat terang rasa senang,

gembira, kesan
dekat,

pagi hijau, biru dan perpaduan
keduanya atau dengan abu-
abu, hitam :ungu, violet

gelap dingin redup rasa tenang,
sejuk, kesan
,auh

netral putih cerah hangat terang kelembutan,

kewanitaan

hitam gelap dingin redup kemuraman,

mis ten

material Batu kali: hitam, abu-abu gelap dingin red up kemuraman,

mis ten

biru hitam gelap dingin redup menekan

alam/
campuran

Batu-bata,, kayu : coklat
kemerahan

cerah hangat terang kelembutan,
kewanitaan

Sumber: Analisa

Tingkat pemakaian wama pada bangunan digunakan dengan

penggunaan analogi wama elemen alam pada bangunan dan disesuaikan

dengan lingkungan yang didonunasi oleh wama batu (hitam/abu-abu), daun

(hijau) dan kayu (coklat) kegiatan pada bangmian untuk mempenganihi

psikologi pengguna.

Tabel 4.4. Tingkat pemakaian warna pada dindng bangunan

jenis tk.
bangunan privasi

tk.

kegiatan
psikologi warna
warna 1

analogi keterangan.

olah raga j rendah rekreasi cerah coklat kayu untuk memberi
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aktif i a n

era r

rekreasi I sda

sktit X

c oki at

rekreasi dingm i hijau
hitam/

rekreasi

aktif

formal

aktif

d a n

ro'ii u v

cerah

dan

terang

dingin hijau
hitam/
abu-

abu

kayu

d a u n

batu

gunung

kavt

daun

batu

gunung

kesan gerak
aktif,iembut,

gembira
sda

untuk memberi

kesan tenang,
rasa tenang,

seiuk

untuk memberi

kesan gerak
aktif,Iembut,
gembira
untuk memberi

kesan senus,

tenang, tenang,
seiuk

Sumber: Analisa

4.2.3. Ekspresi alam pada penampilan bahan

Pemakaian bahan pada bangiman digunakan sebagai cara untuk

mempengaruhi psikis dan hsik yang memandangnya. Penciptaan pengolahan

penataanbahan yang bervariasi pada bangunanmampu menghilangkan kesan

monoton dan kuahtas bangunan yang menarik.

Dalam mendekatkan bangmian dengan alam dapat dilakukan dengan

memakai bahan yangmenampilkan warna dan tekstiu alamiah (Wright, Frank

Llyod, His life and his architecture)

Pada tabel 3.7. bab III, penampilan bangmian yang berekspresi alam

pada pemakaian bahan alam kurang bisa di tonjolkan, dan bangiman lebih

mengutamakan pemakaian bahan buatan. Hanya pada Galeri Duta

Pratamajaya yang lebih menekankan dan menonjolkan pada dominasi

pemakaian bahan dari alam yaitu batu-bata.

Ltntuk menciptakan suatu kesan alam pada bangiman maka dapat

dicapai dengan penggunaan bahan-bahan alam yang bertekstur alamiah

seperti batu alam, batu-bata, dan Iain-lain. Penciptaan pengolahan bahan

tersebut akan memberikan suatu kesan visual alam pada pengamat dan

memberi suatu bentuk keindahan.
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.]f. Bahan-bahan alam untuk menciptakan kesan alam
:ng, F.D.K, A. Visual Dictionary OfArchitecture, UNR, 1995

Pengolahan tersebut dapat dicapai dengan penggabungan bahan-bahan

secara menyatu dari unsur-iuisur yang sama atau berlainan dengan suatu

teknologi seperti beton, kayu lapis, baja las dan sebagainya. (Sutedjo,Suwondo.

B. Dipl Ing, 1986)

Suatu komposisi bahan mampu menunjukkan suatu bentuk suasana dan

perbedaan visual pada bangunan. Penggunaan tekstiu bahan sangat

menentukan dalam menciptakan penampilan bangunan. Dimana tekstur halus

lebih berkesan dekat dan tekstur kasar lebih berkesan jauh. (Hakim, Rustam.

Ir, 1993)

Gambar 4.17. Penggunaan bahan alam dengan komposisi
untuk menciptakan kesan alam

Sumber: Analisa

Tingkat pemakaian bahan pada bangunan digunakan dengan

penggunaan bahan alam disesuaikan dengan karakteristik kegiatan sehingga

mampu mempengaruhi psikologi pengguna.

Tabel 4.5. Tingkat pemakaian bahan alam pada dine ingbangunan

jenis

bangunan
tk.

pnvasi

tk.

kegiatan
dominasi

bahan

alam

mmimalis

bahan

buatan

keterangan

olah raga rendah rekreasi

aktif

ekspose
batu

kaca sebagai
bukaan

untuk memberi kesan

gerak aktif, berat, kasar,
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alam (jendela)
Baja dan
bet on

bertuiang
sebagai
struktur

pengaku

kokoh,, alamiah
rekreasi/
bermain

rendah rekreasi

aktif

batu-bata untuk memberi kesan

gerak aktif, praktis,
alarm

penstirahatan tinggi rekreasi

pasif
ekspose

kayu
untuk memberi kesan

tenang, hangat, lunak,
alamiah, menyegarkan

perkumpulan sedang rekreasi

aktif

marmer

& semen

untuk memberi kesan

gerak aktif,dekoratif,
mew ah

pengelolaan sedang formal

aktif

sda untuk memberi kesan

senus, dekoratif, mewah

Sumber: Analisa

4.2.4. Kesimpulan

1. Penciptaan penampilan bentuk bangmian yang berekspresi alam sebagai

cara untuk dapat membeiikan suatu kesan serasi dengan alam, hal itu

dicapai melalui analogi-analogi dari alam melalui kesan dan bentuknya.

2. Penggunaan warna-wama alam digunakan imtuk rnendukung bangunan

sehingga serasi dengan alamnya dan mempengaruhi pengguna secara

psikologis berdasar kegiatan penggunanya. Penerapan wama dapat pada

dindhrg, lantai dan bahan bukaan.

3. Penggunan bahan-bahan alam menjadi penentu kesan dari penampilan

bangiman yang berekspresi alam dimana yang pertama kah yang dilihat

adalah sesuatu 3?ang dapat di sentuh dan dilihat oleh pengamat. Komposisi

penggimaan bahan-bahan tersebut dengan pengolahan bahan baru dan

lama sehingga dapat mempengaruhi kesan visual dan keindahan bangiman.
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