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WAHANA KESENIAN CIREBON TUGAS AKHIR
Transformasi MotifBatik 'Mega Mendung"

BAB IV

TRANSFORMASI

Banyak cara atau saluran perancangan yang dapat dilakukan untuk mendesain

bangunan, salah satunya adalah transformasi. Strategi dalam saluran transformasi ini

dapat mengunakkan borrowing atau peminjaman dari objek-objek tertentu dimana nilai

dari objek tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk arsitektur.

Konsep perancangan kali ini menggunakan motif batik Mega Mendung yang

memiliki gambaran visual tertentu, dimana motif ini merupakan ciri khas batik Cirebon

dan tidak terdapat pada daerah-daerah lainnya.

Dari gambaran visual pada motif Mega Mendung yang dijadikan konsep

perancangan bangunan terdapat elemen-elemen yang akan ditransformasikan ke

dalam bentuk arsitektur, yaitu :

• pewarnaan

• rupa bentuk

• susunan (komposisi) bentuk

Elemen-elemen konsep tersebut akan ditransformasikan ke dalam

perancangan dan dipadukan dengan konsep-konsep teknis.

• Pewarnaan

Konsep pewarnaan pada desain motif Mega Mendung yaitu adanya gradasi

warna yang terlihat pada warna bentuk. Gradasi yang terlihat itu, memiliki

warna terang pada bagian sisi luar dari bentuk yang berbatasan dengan latar,

kemudian berangsur-angsung gelap ke arah tengah (dalam). Konsep gradasi

warna ini diangkat sebagai konsep utama dalam perancangan keseluruhan baik

dalam tataran site, bangunan, ruang, serta tataran detail.

Dalam arsitektur, penggunaan gradasi atau transisi dalam perancangan banyak

digunakan. Gradasi "gelap - terang" warna pada motif Mega Mendung, dapat

dihubungkan dengan tingkat ketertutupan ruang, pencahayaan, pola, tekstur,

serta pewarnaan itu sendiri.
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Transformasi Motif Batik "Mega Mendung"

TUGAS AKHIR

o Tingkat ketertutupan ruang

Dalam hubungannya dengan tingkat keterbukaan ruang, warna terang

ditransformasikan sebagai bentuk void atau terbuka, warna agak gelap sebagai

bentuk semi solid atau agak tertutup, dan warna gelap sebagai bentuk solid

atau tertutup. Fungsi diatur berdasarkan kebutuhan jenis ruang sesuai dengan

tingkat ketertutupan ruang tetapi tetap dikaitkan dengan perencanaan teknis.

Tingkat keterbukaan ruang disini diterapkan pada bukaan pada dinding dan

atap, yang dapat memberi kesan tingkat ketertutupan suatu ruang.
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o Pencahayaan

Gradasi pada pencahayaan ditimbulkan dengan merancang efek-efek dari

pencahayaan sehingga akan timbul kesan gradasi gelap-terang.
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o Pola dan tekstur

Gradasi warna gelap - terang yang berhubungan dengan pola dan tekstur

menggunakan pertimbangan tingkat kerapatan pola. Pola yang digunakan

berupa pola garis, dapat berupa pola garis vertikal maupun horizontal, atau

penggabungan keduanya. Penerapan gradasi pada pola, warna terang

ditransformasikan ke dalam pola polos, warna semakin gelap maka tingkat

kerapatan pola menjadi semakin rapat. Aplikasi dari gradasi pada pola ini akan

diterapkan pada dinding dan kolom, serta pada facade bangunan berupa

penampakan struktur
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o Vegetasi

Gradasi yang berhubungan dengan vegetasi diterapkan dengan penggunaan

permainan tinggi dari jenis vegetasi yang digunakan. Warna terang

ditransformasikan berupa vegetasi rumput, warna agak gelap berupa vegetasi

perdu (teh-tehan), dan warna gelap berupa vegetasi tinggi.

-f>ert<*Ytp«kan fcoUw

o Warna

Konsep gradasi warna terang - gelap yang berhubungan dengan desain

pewarnaan, diterapkan langsung dengan penggunaan warna pada dinding.

Warna yang akan digunakan adalah tingkatan warna dari putih hingga biru,

seperti yang terlihat pada warna bentuk Mega Mendung.

perdu .
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Rupa Bentuk

Rupa bentuk pada gambaran dari motif Mega Mendung dilihat dari rupa garis

yang tidak lurus, dapat berupa garis lengkung atau bergelombang yang

digambarkan secara bebas tanpa adanya patern ukuran tertentu tetapi tetap

mengacu pada kebutuhan teknis bangunan.

Aplikasi bentuk lengkung dan bergelombang ini diarahkan pada bentuk jalur

sirkulasi pedestrian terutama pada sirkulasi luar bangunan, serta pada bentuk

ceiling langit-langit ruang dalam.
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Konsep Susunan (Komposisi) Bentuk

Aturan penempatan bentuk pada motif Mega Mendung tidak jelas, dimana

bentuk-bentuk disusun secara bebas, tidak ada aturan yang berpola sama pada

seluruh bahan berupa susunan bentuk yang tidak simetris. Aplikasi dari konsep

ini diarahkan pada susunan massa yang dirancang tidak simetris secara

keseluruhan.
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Transformasi Motif Batik 'Mega Mendung"

1. Tataran Site

Site berada pada area pengembangan wisata dan rekreasi yang berdekatan

dengan komplek wisata Gua Sunyaragi Cirebon. Pada sisi-sisinya berbatasan

langsung dengan jalur sirkulasi umum Q'alan raya), jalan setapak dan sungai.

Jalur sirkulasi yang melengkung dan aliran sungai yang berkelok menjadikan

bentuk site yang bebas dan kurang teratur dalam arti tidak simetris dan

berbeda (tidak serupa) pada setiap sisi batasnya.

• Tata Masa

Penataan massa bangunan dalam site diatur berdasarkan konsep gradasi

warna dalam gambaran visual bentuk Mega Mendung. Gradasi warna dari

terang pada sisi luar ke warna gelap ke arah dalam ditransformasikan ke dalam

transisi ruang dari ruang terbuka hingga ke massa bangunan. Penempatan

fasilitas diatur berdasarkan konsep tersebut tetapi tetap dikaitkan dengan

kebutuhan teknis.

Penataan bentuk massa bangunan dirancang mengikuti garis lekukan sungai

dimana bentuknya berkelok dan ini merupakan transformasi dari bentuk-bentuk

garis pada gambaran batik Mega Mendung yang memiliki bentuk melengkung

atau bergelombang.

Massa bangunan diatur pada area tengah site dengan maksud menciptakan

ruang-ruang terbuka pada sekeliling bangunan dimana ruang terbuka tersebut

merupakan transformasi dari warna terang.

Warna terang adalah bentuk terbuka yang dianalogikan sebagai ruang terbuka

pada site. Warna agak gelap dianalogikan sebagai taman yang mengelilingi

massa bangunan. Dan massa bangunan sendiri sebagai analogi dari warna

gelap.
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• Vegetasi Landscape

Konsep gradasi juga diterapkan untuk penataan vegetasi pada landscape.

Warna terang ditransformasikan pada vegetasi berupa rumput, warna agak

terang berupa vagetasi perdu dan warna gelap berupa vegetasi tinggi.

Penataan dilakukan pada taman-taman dengan menerapkan gradasi yaitu

semakin ke tengah vegetasi semakin tinggi dan penataan vegetasi disekeliling

bangunan dimana semakin mendekati bangunan, vegetasi semakin tinggi.

4-UAP.
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• Sirkulasi

Untuk memperoleh kesan adanya gradasi atau transisi, sirkulasi dari ruang

terbuka ke massa bangunan dirancang berupa permainan gradasi yang

diterapkan pada susunan kerapatan balok dan kolom.

Bentuk lengkung atau bergelombang juga digunakan pada sirkulasi ini dan

diterapkan sisi jalur sirkulasi yang dirancang bergelombang atau melengkung.

fl_AzA-
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2. Tataran Bangunan

• Penampilan bangunan

Adanya gradasi pada penampilan bangunan diterapkan pada elemen vertikal

ruang yaitu dinding dan kolom dengan memberikan pola garis horizontal serta

warna pada dinding fasade. Pola garis ini dirancang semakin rapat ke arah

atas.

Penerapan gradasi warna diaplikasikan pada dinding dan kolom dengan

memberikan warna terang pada bagian bawah dan semakin gelap ke arah atas.

Gradasi warna yang digunakan adalah dari putih ke biru.

Selain rtu, adanya gradasi juga ditunjukkan dengan penampakkan struktur

bangunan dimana pada pada sisi sayap bangunan dirancang polos dan

semakin ke tengah, struktur bangunan (kolom dan balok) semakin ditimbulkan.
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3. Tataran Ruang

Penerapan konsep gradasi pada tata ruang ditransformasikan ke dalam transisi

ruang berdasarkan pertimbangan tingkat ketertutupan ruang. Tingkat

ketertutupan disini dapat diterapkan pada elemen dinding dan atap penutup.

Warna terang adalah bentuk terbuka yang dianalogikan sebagai ruang terbuka

seperti area parkir, plaza, dan taman. Warna agak gelap dirancang sebagai

bentuk semi tertutup dengan fasilitas yang diwadahi adalah ruang pameran dan

selasar, dimana letaknya mengelilingi ruang solid. Warna gelap dirancang

sebagai bentuk solid yang terletak dibagian tengah, dengan fasilitas yang

diwadahi adalah hall, ruang pertunjukkan, diskusi dan informasi literatur, serta

pengelolaan.
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Pada tataran ruang, konsep gradasi juga diterapkan pada elemen vertikal

pembentuk ruang yaitu dinding dan kolom dengan memberikan pola garis

horizontal. Pola garis ini dirancang semakin rapat ke arah atas dan

diaplikasikan pada semua ruang.

Bentuk-bentuk lengkung diaplikasikan pada bentuk ceiling langit-langit ruang

dan digunakan pada setiap ruang.

BUKAAN
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Tataran Detail

Entrance

Entrance massa bangunan yang merupakan tahapan dari ruang luar (terbuka)

ke dalam massa bangunan (tertutup) dirancang berupa ruang semi tertutup.

Pengaplikasian konsep gradasi pada entrance yaitu dengan merancang atap

tidak tertutup (pergola) berupa susunan balok, dimana susunan tersebut akan

semakin merapat ketika memasuki massa bangunan.

pola
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• Pencahayaan

Pada pencahayaan, konsep gradasi diterapkan dengan memberikan

pencahayaan tambahan sebagai estetika. Pada facade luar bangunan,

menggunakan lampu sorot yang ditempatkan dibawah dengan mengarahkan

cahaya ke dinding. Selain itu, untuk memberi efek gradasi pada dinding, dan

kolom digunakan lampu yang diletakkan pada dinding. Lampu diletakkan

sedemikian rupa dengan mengarahkan cahaya ke dinding atau kolom tetapi

tetap tidak mengganggu kenyamanan visual. Sedangkan pada sisi atas ruang,

efek gradasi ditimbulkan dengan memberi ceiling pada langit-langit dimana

lampu diletakkan didalam ceiling tersebut.
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