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ABSTRAKSI

Perkembangan pesat kota – kota besar di Indonesia yang populasi penduduknya 
meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduknya berbanding lurus dengan banyaknya 
aktivitas yang dilakukan, baik rutin maupun tidak. Salah satu contoh kegiatan tidak rutin yang 
dilakukan oleh penduduk kota – kota besar di Indonesia adalah kegiatan rekreasi dan wisata 
yang menyuguhkan panorama alam sebagai menu utama. 

Kami memilih Griyo Tawang Solo sebagai objek studi kasus  karena merupakan salah 
satu obyek wisata alam yang memiliki konsep ekologi yang mempertahankan ekosistem dan 
kelestarian alam, yang terletak di desa Ngeblak, Tawangmangu Karanganyar Solo dengan 
memanfaatkan potensi – potensi yang terdapat di sekitar tapak dan lingkungan sekitarnya 
seperti sungai, tanah berkontur dan bahan material setempat yang dapat dimanfaatkan secara 
optimal.

Beberapa studi dilakukan terhadap bangunan-bangunan di Griyo Tawang yang 
meliputi: ruang luar yang terjadi akibat konfigurasi massa, orientasi massa bangunan 
terhadap potensi alam sekitar, kontur tanah sebagai dasar pertimbangan tatanan massa 
bangunan, pembentukan fasad bangunan menggunakan material di sekitar tapak, dan bentuk 
massa bangunan terhadap arsitektur tropis. Metode studi dilakukan melalui metode deskriptif 
dan analitif kualitatif kuantitatif dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari 
wawancara pihak terkait, observasi, dokumentasi, dan data gambar kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tatanan Massa dan Bentuk Bangunan 
Terhadap Konsep Ekologi di Griyo Tawang, yaitu untuk mengetahui ruang luar yang terjadi 
akibat konfigurasi massa, orientasi massa bangunan terhadap potensi alam sekitar, kontur 
tanah sebagai dasar pertimbangan tatanan massa bangunan, pembentukan fasad bangunan 
menggunakan material di sekitar tapak dan bentuk massa bangunan terhadap arsitektur tropis 
di Griyo Tawang.

Griyo Tawang Solo memiliki ruang luar yang terbentuk oleh konfigurasi massa yang 
tumbuh karena penempatan tatanan massa mengikuti kontur yang dapat mengurangi 
terjadinya cut and fill, fasad bangunan yang menggunakan material setempat seperti batu 
kali,bambu, daun lontar dan tanah lempung, dan bentuk massa bangunan terhadap arsitektur 
tropis karena Indonesia yang memiliki iklim tropis lembab, yang kemudian menghasilkan suatu 
tempat wisata yang ramah dan tanggap terhadap lingkungan.
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 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peran arsitek merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan 

ekosistem lingkungan. Dengan berkembangnya kepadatan penduduk di kota – kota besar yang 

diakibatkan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia, dimana dapat dilihat 

dari populasi penduduknya yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Maka memberikan 

peluang dalam pembangunan yang dapat mengarahkan pada perusakan ekosistem lingkungan

yang berdampak pada issue global warming. Dari lahan hijau yang tidak terperhatikan dalam 

faktor pembangunan hingga penggunaan energy yang berlebihan menjadi satu penyebabnya.

Berkurangnya lahan hijau juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari warga dan para 

developer yang lebih memikirkan keuntungan semata dari pada lingkungan sekitar, tanpa 

memikirkan keberadaan ruang terbuka hijau yang memiliki peranan penting dalam 

mempertahankan keseimbangan ekosistem alam.

Dengan permasalah tersebut maka timbulah keinginan dari warga kota untuk menikmati 

suasana alam sebagai sarana pelepas rasa penat akan rutinitas di dalam kota, yang 

menyuguhkan panorama alam sebagai menu utamanya.

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi 

sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga 

memungkinkan  wisatawan  memperoleh kesegaran jasmaniah  dan  rohaniah,  mendapatkan  

pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Pasal  31  

dari Undang-undang No. 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata alam dapat 

dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang 

budidaya dan wisata alam.  (Anonymous, 1982 dalam Saragih, 1993)

Obyek wisata alam adalah  perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni-budaya serta 

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi  

(Anonymous, 1986). Selanjutnya Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (1979) 

mengasumsikan obyek wisata adalah pembinaan terhadap ka-wasan beserta seluruh isinya 

maupun terhadap  aspek pengusahaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pengawasan 

terhadap ka-wasan wisata. Obyek wisata yang mempunyai unsur fisik lingkungan berupa 

tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, udara dan lain sebagainya serta suatu atribut  dari  

lingkungan yang menurut anggapan manusia memiliki nilai tertentu seperti keindahan, 
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keunikan, ke-langkaan, kekhasan, keragaman, bentangan alam dan keutuhan (Anonymous, 

1987).

 Sedangkan rekreasi itu sendiri merupakan kegiatan (bahkan kegiatan itu 

direncanakan) dan dilaksanakan karena seseorang ingin melaksanakan. Jadi dapat diartikan 

usaha atau kegiatan yang dilaksanakan pada waktu senggang untuk mengembalikan  kesegaran 

fisik (Clawson dan Knetsch, 1966 dalam Basuni dan Sudargo, 1988). Basuni dan Soedargo 

(1988), menambahkan kegiatan rekreasi dapat dibedakan menurut sifatnya yaitu rekreasi aktif 

dan rekreasi pasif. Rekreasi aktif adalah rekreasi yang lebih berorientasi pada manfaat fisik 

daripada mental, sedang  rekreasi  pasif adalah rekreasi yang berorientasi pada manfaat mental 

dari pada fisik.

Walaupun dengan adanya sebuah tempat wisata yang menyuguhkan susasana alam 

didataran tinggi seperti Café & Resto, Resort, villa, dll. Namun dengan banyaknya tempat –

tempat tersebut justu menimbul kan pemasalahan – permasalah baru karena konsep desain yang 

tidak memperhatikan kelestarian alam seperti kurangnya area  serapan air tanah yang 

menyebabkan rusaknya kondisi tapak serta kelestarian ekosistem alam tersebut dan tidak 

memanfaatkan potensi – potensi yang terdapat dari tapak tersebut.

Namun terdapat salah satu obyek wisata alam yang memiliki konsep untuk 

mempertahankan ekosistem dan kelestarian alam. Obyek yang di ambil adalah wisata alam

Giryo Tawang di Tawangmangu, Karanganyar, Solo dengan pertimbangan potensi yang 

terdapat pada tapak dan lingkungan sekitarnya, seperti, sungai, tanah berkontur dan bahan 

material setempat yang dapat dimanfaatkan secara optimal dengan penataan tatanan massa 

bangunan yang meminimalisir kerusakan topografi tanah, yang mengoptimalkan potensi view 

pada tapak. Selain  itu pemilihan struktur pangung menjadi pertimbangan dalam menjaga tanah 

pada kontur alaminya, walaupun dengan tipologi rumah panggung bentuk bangunan dapat 

dimodifikasi sesuai dengan pemanfaatan material setempat, hal ini juga menjadi salah satu 

factor penting dalam mengurangi pemborosan energy. Dasar inilah yang nantinya akan di pakai 

sebagai bahan kajian dan pembahasan.

Pada bahasan mengenai tatanan massa dan bentuk bangunan terhadap konsep ekologi di 

Griyo Tawang, Solo ini, akan disesuaikan dengan konsep arsitektur ekologi yang merupakan 

suatu solusi desain dalam arsitektur dengan orientasi ekologi yang ramah lingkungan dimana 

setiap aspek dipikirkan secara keseluruhan dan terintegrasi (holistik) yang mengoptimalkan 

potensi alam sekitar tapak tanpa merusak ekosistem sekitar. Dengan penataan massa bangunan 

yang dapat menyesuaikan dengan kondisi tapak tersebut akan menciptakan orientasi alami 

terhadap bangunan, selain itu juga dengan konsep tersebut dapat mengurangi cut and fill pada 
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tapak sehingga dapat tetap mempertahankan karakeristik tanah pada kontur alaminya. Selain 

itu, pemanfaatan potensi tapak terhadap material setempat yang berpengaruh pada karakteristik

bentuk bangunan sekitar.

Dengan demikian hubungan antara konsep ekologi terhadap otimalisasi potensi tapak 

pada tatanan masa dan bentuk bangunan dan pengunaan material setempat akan menarik untuk

dikaji, sebagai keterkaitan dalam fenomena ini. 

1.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Dari latar belakang tersebut penerapan konsep arsitektur ekologi pada Griyo 

Tawang Solo mempunyai penyelesaian terhadap tatanan massa dan bentuk bangunan

dengan tetap mempertahankan karakteristik tanah pada kontur alaminya. maka timbul 

pertanyaan yang diangkat menjadi obyek analisis, yaitu :

1. Bagaimana tatanan massa bangunan di Griyo Tawang Solo?

2. Bagaimana bentuk - bentuk bangunan di Griyo Tawang Solo?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan mengangkat obyek penelitian di Griyo Tawang ini adalah :

1. Mengidentifikasi tatanan massa bangunan di Griyo Tawang Solo.

2. Mengidentifikasi bentuk - bentuk bangunan di Griyo Tawang Solo. 

1.4 LINGKUP STUDI

Dalam membahas kajian diatas maka lingkup studi yang akan dikaji meliputi:

1. Tatanan massa bangunan terhadap konsep ekologi.

- Ruang luar yang terjadi sebagai akibat konfigurasi massa.

- Orientasi massa bangunan terhadap potensi alam di sekitar.

- Kontur tanah sebagai dasar pertimbangan tatanan massa bangunan.

2. Bentuk bangunan terhadap konsep ekologi.

- Pembentukan fasad bangunan menggunakan material di sekitar tapak. 

- Bentuk massa bangunan terhadap arsitektur tropis.
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1.5 STUDI KEPUSTAKAAN

Kajian ini tidak lepas juga dari pedoman dan landasan berupa buku-buku literatur 

mengenai konsep ekologi, teori perancangan tapak pada daerah pegunungan, teori tentang 

arsitektur dan lingkungan. Adapun beberapa literatur yang dimaksud adalah:

1. Frick Heinz, Hesti Tri .2005. Eko-Arsitektur II. Semarang; Kanisius

Berisi tentang konsep arsitektur ekologis di iklim tropis terhadap pengolahan 

site yang berkontur, dengan pelandaian ( grading ) tanah yang mempertimbangan 

kedaan ekositem sekitar tapak, pemilihan struktur bangunan dan fondasi yang tepat 

guna sehingga berpengaruh terhadap bentuk bangunannya.

2. Ching, Francis D.K. 2009. Bentuk, Ruang, dan Tatanan. Jakarta; Erlangga

Membicarakan prinsip – prinsip organisasi yang dapat di pakai untuk 

menciptakan susunan suatu komposisi arsitektur dan konfigurasi penataan massa

bangunan terpusat, linier, radial, cluster, dan konfigurasi massa grid.  

3. Frick Heinz, Hesti Tri .2005. Arsitektur dan lingkungan II. Semarang; Kanisius

Membahas tentang masalah arsitektur yang memperhatikan segi lingkungan dan 

keadaan setempat. Buku ini membahas pengetahuan dan pengertian serta 

hubungan antar alam dan teknik pembangunan dalam bidang arsitektur.

 4.   De Chiara, Jhosep ;1997;Standar Perencanaan Tapak ;kota;Jakarta;Erlangga

Membahas tentang kelandaian dan topografi lahan berkontur.

1.6 METODOLOGI

Dalam penyelesaian masalah Kajian Tatanan Massa dan Bentuk Bangunan Terhadap 

Konsep Ekologi di Griyo Tawang Solo, metode kerja yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal serta gambaran 

permasalahan dan mendapatkan data-data sekunder yang berkaitan dengan 

perancangan. Teori-teori  yang diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung data 

mengenai akulturasi dalam arsitektur.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan bertujuan untuk memperoleh data lingkungan tapak perencanaan, 

melihat kondisi dan potensi tapak, mengamati bentuk bangunan yang terdapat pada 
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lingkungan tapak, dan mempelajari tapak yang dipilih. Hasil observasi lapangan berupa 

data-data pengamatan dan foto-foto di sekitar tapak terpilih.

c. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai gambaran umum 

permasalahan yang ada dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan proyek 

Griyo Tawang, Solo.

d. Seleksi

Seleksi bertujuan untuk mengumpulkan data serta masukan yang diperoleh, kemudian 

dipilih dan diseleksi untuk dijadikan data yang siap pakai yang akan diolah.
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1.7 SKEMA PEMIKIRAN

LATAR BELAKANG:
Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata pada tempat –

tempat bernuansa alam.
Kaidah – kaidah mempertahankan alam dan karakteristiknya dalam 

membangun komplek wisata yang berkaitan dengan ekologi.
Griyo Tawang sebagai tempat wisata berkonsep ekologi.

JUDUL:
Kajian tatanan massa dan bentuk bangunan terhadap konsep 

ekologi di Griyo tawang, Solo.

PERTANYAAN PENELITIAN :
1. Bagaimana tatanan massa bangunan di Griyo Tawang?
2. Bagaimana bentuk bangunan di Griyo Tawang ?

TUJUAN :
1. Mengidentifikasi tatanan massa bangunan di Griyo Tawang.
2. Mengidentifikasi bentuk bangunan di Griyo Tawang.  

DATA:
Pengumpulan data berupa landasan teori dan survey lapangan.

ANALISIS
Kajian yang akan dibahas

LITERATUR :
Landasan teori mengenai 

perencanaan tapak, tipologi
bangunan terhadap konsep 

arsitektur ekologi.

SURVEY LAPANGAN :
berupa data-data pengamatan dan 
foto-foto di sekitar tapak terpilih 

dan wawancara..

TATANAN MASA TERHADAP 
KONSEP EKOLOGI

- Ruang luar yang terjadi sebagai akibat 
konfigurasi massa.

- Orientasi massa bangunan terhadap potensi 
alam di sekitar.

- Kontur tanah sebagai dasar pertimbangan 
tatanan massa bangunan.

BENTUK BANGUNAN
TERHADAP KONSEP 

EKOLOGI
- Pembentukan fasad bangunan menggunakan 

material di sekitar tapak. 
- Bentuk massa bangunan terhadap arsitektur 

tropis.

KESIMPULAN
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1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan pada laporan seminar ini dibagi menjadi beberapa bab. 

Masing-masing bab membahas bagian-bagian tertentu dari keseluruhan isi laporan 

berdasarkan jenis bahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini meliputi:

• BAB I PENDAHULUAN :

Menguraikan tentang latar belakang, Pertanyaan penelitan, Tujuan penulisan, 

Lingkup studi, Studi kepustakaan, Studi metodologi, Skema pemikiran dan 

Sistematika pembahasan mengenai potensi tapak terhadap tatanan masa dan bentuk

bangunan di Griyo Tawang.

• BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TATANAN MASSA DAN BENTUK 

BANGUNAN TERHADAP KONSEP ARSITEKTUR EKOLOGI

Menguraikan mengenai landasan teori: Definisi teori terkait kaitan antara 

potensi tapak terhadap tatanan masa, dan bentuk bangunan terhadap konsep ekologi.

• BAB III TINJAUAN KHUSUS TATANAN MASSA DAN BENTUK 

BANGUNAN DI GRIYO TAWANG, SOLO

Membahas tentang data faktual, baik data primer maupun sekunder dari studi 

kasus (Griyo Tawang) dan pengolahan data secara kasar mengenai tatanan massa 

bangunan dan bentuk bangunan.

• BAB IV ANALISIS TATANAN MASSA DAN BENTUK BANGUNAN

TERHADAP KONSEP EKOLOGI DI GRIYO TAWANG, SOLO

Bab ini menganilisis dan meneliti tatanan massa dan bentuk bangunan hasil 

studi lapangan dibandingkan dengan pengamatan berdasarkan literatur atau teori 

untuk memperoleh kesimpulan.

• BAB V KESIMPULAN 

Menguraikan hasil dari kesimpulan kasus (Griyo Tawang) yang dijadikan objek 

kajian dengan teoritis sebagai landasan.
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 BAB II

LANDASAN TEORI TATANAN MASSA, BENTUK BANGUNAN

DAN KONSEP ARSITEKTUR EKOLOGI

Perencanaan tapak (site planning) adalah seni menata lingkungan buatan manusia dan 

lingkungan alamiah guna menunjang kegiatan manusia. Pengkajian perencanaan tapak (site 

planning) sering tersusun dalam dua komponen yang berhubungan, yaitu faktor lingkungan alam 

dan factor lingkungan buatan manusia.

Faktor lingkungan alam merupakan suatu sistem ekologi dari air, udara, energi, tanah, 

tumbuhan (vegetasi), dan bentuk-bentuk kehidupan yang saling mempengaruhi dan membentuk 

suatu komunitas yang saling menyesuaikan diri dan berkembang bila lingkungan berubah. 

Kegiatan manusia merupakan bagian penting dari sistem ekologi ini. Karena itu dalam 

pembangunan yang menjadi persoalan ialah bagaimana mempertahankan keselarasan dan tidak 

melampaui kapasitas alam dari sistem tersebut guna menunjang kegiatan manusia. Suatu 

rancangan tapak yang baik akan meningkatkan kegiatan manusia di samping menonjolkan potensi

tapak yang alami.

Faktor lingkungan buatan manusia terdiri dari bentuk elemen dan struktur kota yang 

dibangun, meliputi struktur fisik dan pengaturan ruang serta pola-pola perilaku sosial, politik, dan 

ekonomi yang membentuk lingkungan fisik. Dalam perencanaan dan perancangan tapak dikaji 

bagaimana kesesuaian suatu tapak dengan berbagai sistem lingkungan binaan manusia ini. Jadi 

perencanaan dan perancangan tapak meliputi hubungan dengan sistem alam maupun dengan 

sistem buatan manusia, di perkotaan maupun di area yang jauh dari perkotaan.

2.1 TATANAN MASSA

Tatanan massa adalah perletakan massa bangunan majemuk pada suatu site,yang ditata 

berdasarkan zona dan tuntutan lain yang menunjang Tata letak massa bangunan ini disamping 

berdasarkan zonasi, juga harus dibuat berdasarkan alur sirkulasi yang saling terkait. Massa sebagai 

elemen site dapat tersusun dari massa berbentuk bangunan dan vegetasi;  kedua – duanya baik 

secara individual maupun kelompok menjadi unsur pembentuk ruang out door.
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2.1.1 KONFIGURASI MASSA

Berikut ini mengkategorikan bentuk-bentuk dengan penambahan menurut sifat hubungan 

yang muncul diantara bentuk-bentuk komponennya sebaik konfigurasi keseluruhannya. 

a. Bentuk Terpusat

Terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang mengelilingi satu bentuk dominant 

yang berada tepat di pusatnya. Bentuk-bentuk terpusat menuntut adanaya dominasi secara 

visual dalam keteratuan geometris, bentuk yang harus ditempatkan terpusat, misalnya 

seperti bola, kerucut, ataupun silinder. Oleh karena sifatnya yang terpusat, bentuk-bentuk 

tersebut sangat ideal sebagai struktur yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh lingkunganya, 

mendominasi sebuah titik didalam ruang, atau menempati pusat suatu bidang tertentu. 

Bentuk ini dapat menjadi symbol tempat-tempat yang suci atau penuh penghormatan, atau 

untuk mengenang kebesaran seseorang atau suatu peristiwa.

b. Bentuk Linier

Terdiri atas bentuk-bentuk yang diatur berangkaian pada sebuah baris. Bentuk garis 

lurus atau linier dapat diperoleh dari perubahan secara proposional dalam dimensi suatu 

bentuk atau melalui pengaturan sederet bentuk-bentuk sepanjang garis. Dalam kasus 

tersebut deretan bentuk dapat berupa pengulangan atau memiliki sifat serupa dan 

diorganisir oleh unsur lain yang terpisah dan lain sama sekali seperti sebuah dinding atau 

jalan.

Gambar 2.1
Konfigurasi Massa Terpusat, Sumber : http://www.popodanes.com/
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- Bentuk garis lurus dapat dipotong-potong atau dibelokkan sebagai penyesuaian 

terhadap kondisi setempat seterti topografi, pemandangan tumbuh-tumbuhan, 

maupun keadaan lain yang ada dalam tapak.

- Bentu garis lurus dapat diletakkan dimuka atau menunjukkan sisi suatu ruang luar 

atau membentuk bidang masuk ke suatu ruang di belakangnya.

- Bentuk linier dapat dimanipulasi untuk membatasi sebagian.

- Bentuk linier dapat diarahkan secara vertical sebagai suatu unsur menara untuk 

menciptakan sebuah titik dalam ruang.

- Bentuk linier dapat berfungsi sebagai unsure pengatur sehingga bermacam-macam 

unsure lain dapat ditempatkan disitu.

Gambar 2.2 dan 2.3
Konfigurasi Massa Linier, Sumber : Sumber : http://www.popodanes.com/

Gambar 2.2

Gambar 2.3
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c. Bentuk Radial

Merupakan suatu komposisi dari bentuk-bentuk linier yang berkembang kearah luar 

dari bentuk terpusat dalam arah radial. Suatu bentuk radial terdiri dari atas bentuk-bentuk 

linier yang berkembang dari suatu unsure inti terpusat kearah luar menurut jari-jarinya. 

Bentuk ini menggabungkan aspek-aspek pusat dan linier menjadi satu komposisi.

Inti tersebut dapat dipergunakan baik sebagai symbol ataupun sebagai pusat 

fungsional seluruh organisasi. Posisinya yang terpusat dapat dipertegas dengan suatu 

bentuk visual dominant, atau dapat digabungkan dan menjadi bagian dari lengan-lengan 

radialnya.

Lengan-lengan radial memiliki sifat-sifat dasar yang serupa dengan bentuk linier, 

yaitu sifat ekstrovertnya. Lengan-lengan radial dapat menjangkau ke luar dan berhubungan 

atau meningkatkan diri dengan sesuatu yang khusus di suatu tapak. Lengan-lengan radial 

dapat membuka permukaanya yang diperpanjang untuk mencapai kondisi sinar matahari, 

angin, pemandangan atau ruang yang diinginkan.

Organisasi bentuk radial dapat dilihat dan dipahami dengan sempurna dari suatu 

titik pandang di udara. Bila dilihat dari muka tanah, kemungkinan besar unsure pusatnya 

tidak akan dengan jelas, dan pola penyeberan lengan-lengan linier menjadi kabur atau 

menyimpang akibat pandangan perspektif.

Gambar 2.4
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d. Bentuk Cluster.

Sekumpulan bentuk-bentuk yang tergabung bersama-sama karena saling berdekatan 

atau saling memberikan kesamaan sifat visual. Jika organisasi terpusat memiliki dasar 

geometric yang kuat dalam penataan bentuk-bentunya, maka organisasi kelompok dibentuk 

berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, wujud ataupun jarak letak. Walaupun 

tidak memiliki aturan deometrik dan sifat introvert bentuk perpusat organisasi kelompok 

cukup fleksibel dalam memadukan bermacam-macam wujud, ukuran, dan orientasi ke

dalam strukturnya.

Berdasarkan fleksibilitasnya, organisasi kelompok bentuk-bentuk dapat diorganisir 

dengan berbagai cara sebagai berikut:

Gambar 2.4 dan 2.5
Konfigurasi Massa Radial, Sumber : 

Gambar 2.5
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- Dapat dikaitkan sebagai anggota tambahan terhadap suatu bentuk atau ruang induk 

yang lebih besar

- Dapat dihubungkan dengan mendekatkan diri untuk menegaskan dan 

mengekspresikan volumenya sebagai suatu kesatuan individu.

- Dapat menghubungkan volume-volumenya dan bergabung menjadi suatu bentuk 

tunggal yang memiliki suatu variasi tampak

Suatu organisasi kelompok dapat juga terdiri dari bentuk-bentuk yang umumnya setara 

dalam ukuran, wujud dan fungsi. Bentuk-bentuk ini secara visual disusun menjadi sesuatu 

yang koheren, organisasi nonhirarki, tidak hanya melalui jarak yang saling berdekatan 

namun juga melalui kesamaan sifat visual yang dimilikinya.

Sejumlah bentuk perumahan kelompok dapat dijumpai dalam berbagai bentuk 

arsitektur tradisional dari berbagai kebudayaan. Meskipun tiap kebudayaan melahirkan 

suatu jenis yang unik sebagai tanggapan terhadap faktor kemampuan teknis, iklim dan

sosial budaya, pengorganisasian perumahan kelompok ini pada umumnya mempertahankan 

individualitasnya masing-masing unitnya serta suatu tingkat keragaman moderat dalam 

konteks keseluruhan penataan.

Gambar 2.6 dan 2.7
Konfigurasi Massa Cluster, Sumber : 

http://www.popodanes.com/Gambar 2.6

Gambar 2.7
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e. Bentuk Grid

Merupakan bentuk-bentuk modular yang dihubungkan dan diatur oleh grid-grid tiga 

dimensi. Grid adalah suatu system perpotongan dua garis-garis sejajar atau lebih yang 

berjarak teratur. Grid membentuk suatu pola geometric dari titik-titik yang berjarak teratur 

pada perpotongan garis-garis grid dan bidang-bidang beraturan yang dibentuk oleh garis-

garis grid itu sendiri.

Grid yang paling umum adalah yang berdasarkan bentuk geometri bujur sangkar. 

Karena kesamaan dimensi dan sifat semetris dua arah, grid bujur sangkar pada prinsipnya, 

tak berjenjang dan tak berarah. Grid bujur sangkar dapat digunakan sebagai skala yang 

membagi suatu permukaan menjadi unit-unit yang dapat dihitung dan memberikannya 

suatu tekstur tertentu. Grid bujur sangkar juga dapat digunakan untuk menutup beberapa 

permukaan suatu bentuk dan menyatukannya dengan bentuk geometri yang berulang dan 

mendalam. 

Bujur sangkar, bila diproyeksikan kepada dimensi ketiga, akan menimbulkan suatu 

jaringan ruang dari titik-titik dan garis-garis referensi. Di dalam kerangka kerja modular 

ini, beberapa bentuk dan ruang dapat diorganisir secara visual.

Gambar 2.8
Konfigurasi Massa Grid, Sumber : http://www.popodanes.com/
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2.1.2 RUANG LUAR

Ruang luar adalah sebuah ruang yang terbentuk oleh batas horizontal bawah (bentang

alam) dan batas vertical (massabangunan atau vegetasi),Ruang luar ialah  ruang yang terjadi 

dengan membatasi alam, dengan memberi kerangka atau bingkai disebut juga arsitektur tanpa atap

tetapi dibatasi oleh dua bidang : lantai dan dinding.

1) Ruang luar berdasarkan  kegiatan  yang ada, ruang luar dikategorikan menjadi: 

a. Ruang aktif adalah ruang - ruang yang dibentuk untuk difungsikan sebagai ruang

untuk aktivitas olahraga, jalan, dan bermain. Ruang luar ini dapat berbentuk: 

plaza, playground, lapangan olahraga.

b. Ruang pasif adalah ruang-ruang yang dibentuk bukan difungsikan sebagai tempat

manusia berkegiatan. Ruang luar ini dapat berbentuk: tamanpasif, dan area hijau.

2) Ruang luar berdasar fungsinya, dikategorikan :

a. Fungsional, artinya ruang luar dibentuk dengan adanya fungsi / guna tertentu:

- ruang aktif : bermain, olahraga

- tempat peralihan kegiatan atau menunggu

- sarana penghubung antar bangunan

- sebagai pembatas antar bangunan

- sebagai pengatur jarak antar bangunan

b. Ekologis, artinya ruang luar dibentuk dengan pertimbangan fungsi ekologisnya:

- sumber penyegaran udara ( menyerap CO2 dan menghasilkan O2 )

- sebagai penyerap dan pengendali air hujan dan banjir

- sebagai pengendali ekosistem tertentu

- sebagai pelunak / pelembut massa bangunan ruang luar

3)  Dalam perencanaan ruang luar menurut kesan fisiknya dibagi atas ( Rustam Hakim 

1991 : 39 – 40 ) :

a. Ruang positif suatu ruang terbuka yang diolah dengan peletakan massa bangunan / 

obyek tertentu melingkupinya akan bersifat positif, biasanya terkandung 

kepentingan dan kehendak manusia. Kriteria dari ruang positif itu sendiri yaitu :

- terbentuk dari komposisi massa bangunan yang direncanakan

- mempunyai orientasi yang jelas
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- sebagai jalur sirkulasi utama

- sebagai node atau simpul sirkulasi

- sebagai wadah aktifitas ( interaksi social )

- ruang didesain agar menarik dan nyaman ( dapat dirancang sesuai tema yang 

dipilih ) sehingga dapat dilengkapi dengan elemen lansekap : kolam, air mancur, 

vegetasi, open teater, sklupture, lampu dll.

b. Ruang negatif ruang terbuka yang melebar dan tidak berfungsi dengan jelas yang 

bersifat negatif, biasanya terjadi secara spontan tanpa kegiatan tertentu. Kriteria 

dari ruang negatif itu sendiri yaitu :

- Terbentuk dari komposisi massa yang tidak direncanakan ( kadang merupakan 

ruang sisa /  ruang belakang bangunan, tidak dimaksudkan untuk pertimbangan 

manusia)

- Tidak mempunyai orientasi yang jelas

- Bukan jalur sirkulasi utama, bukan sebagai node

- Bukan sebagai wadah aktifitas ( interaksi social ), cenderung sebagai daerah 

servis.

- Ruang tidak di desain secara khusus.

Pembentukan ruang menciptakan ruang luar dengan penyusun massa bangunan ( unsur keras /

hard) secara berimbang dan dengan  massa vegetasi ( unsur lunak / soft)

Gambar 2.9
Ruang luar positif dan ruang luar negatif
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Pembentukan ruang menciptakan ruang positif dan ruang negatif secara proporsional dan

seimbang sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan peruntukannya. Hindari untuk tidak sengaja

menciptakan ruang – ruang mati ( death space ) atau ruang yang tidak dapat difungsikan.

a. Orientasi

Penempatan bangunan pada tapaknya atau kaitannya terhadap bangunan lain sangat 

penting. Apabila diletakan dengan baik, maka bangunan akan mencapai keserasian dengan 

topografinya. Penataan bangunan yang sesuai dengan topografinya akan mengurangi 

pekerjaan pelandaian, memperkecil biaya konstruksi awal dan meniadakan masalah 

drainase yang berlanjut.

Orientasi bangunan terhadap matahari, angin dan pemandangan merupakan 

pertimbangan mendasar. Dalam banyak keadaan, kita ingin berlindung dari teriknya sinar 

matahari dari arah barat dan memperoleh sinar matahari dari arah timur. Pemanfaatan angin 

sejuk akan mengurangi atau meniadakan kebutuhan penyejukan hawa buatan. 

Menurut Setyo Soetiadji (Soetiadji S, 1986) orientasi adalah “suatu posisi relatif 

suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin, atau terhadap pandangan seseorang 

yang melihatnya. Dengan berorientasi dan kemudian mengadaptasikan situasi dan kondisi 

setempat, bangunan kita akan menjadi milik lingkungan.

Jenis orientasi menurut Setyo Soetiadji adalah :

• Orientasi terhadap garis edar matahari yang merupakan suatu bagian yang elemen 

penerangan alami. Namun pada daerah beriklim tropis penyinaran dalam jumlah 

yang berlebihan akan menimbulkan suatu masalah, sehingga diusahakan adanya 

elemen-elemen yang dapat mengurangi efek terik matahari.

Gambar 2.10
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• Orientasi pada potensi-potensi terdekat, merupakan suatu orientasi yang lebih

bernilai pada sesuatu, bangunan dapat mengarah pada suatu tempat atau

bangunan tertentu atau cukup dengan suatu nilai orientasi positif yang cukup

membuat hubungan filosofisnya saja.

• Orientasi pada arah pandang tertentu, yang biasanya mengarah pada potensi-

potensi yang relatih jauh, misalnya arah laut, atau pemandangan alam.

Akibat dari adanya pengaruh orientasi terhadap sesuatu, menyebabkan bangunan 

harus dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang berkaitan dengan masalah fisika bangunan 

antara lain masalah thermal, tampias air hujan, silau dan lain sebagainya.

Matahari menimbulkan gangguan dari panas dan silau cahayanya (Wijaya, 1988). 

Perlindungan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut dapat digunakan 

beberapa cara, adapun cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara prinsip-prinsip 

pembayangan dan filterasi/penyaringan cahaya.

Cara pematahan sinar matahari dengan sistem pembayangan dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu :

• Garis edar matahari

• Kondisi lingkungan setempat

• Bentuk bangunan

• Fungsi bangunan.

Namun fungsi bayangan (shading) itu sendiri di dalam arsitektur tidak hanya

sebagai cara antisipasi terhadap matahari, tetapi juga merupakan upaya untuk

• Membentuk suatu karakteristik bangunan.

• Komunikasi visual

• Menimbulkan efek psikologis.

Orientasi banguan yang paling optimum di semua daerah iklim adalah memanjang 

dari arah timur ke barat dan untuk daerah tropis lembab proporsi yang optimum antara 

lebar dan panjang adalah 1 :1,7 .
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2.1.3 KONTUR TANAH

a. Pengertian 

Kontur adalah garis hubung antara titik-titik yang mempunyai ketinggian yang 

sama. Garis yang dimaksud disini adalah garis khayal yang dibuat untuk menghubungkan 

titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Walaupun garis tersebut mengubungkan 

antara dua titik, namum bentuk dan polanya tidak merupakan garis patah-patah. Garis-garis 

tersebut dihaluskan (smoothing) untuk membuat kontur menjadi “luwes” atau tidak kaku. 

Hal ini diperbolehkan pada proses kartografi.

b. Sifat Kontur 

Kontur mempunyai beberapa sifat, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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c. Tapak Curam atau Tidak Teratur

Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan tanah sangat nyata, maka upaya 

penyesuaian rencana tapak terhadap topografinya akan menghasilkan biaya pembangunan 

awal dan pemeliharaan yang ekonomis, terutama untuk saluran air selokan dan drainse. 

Penggunaan keragaman topografi secara cermat dapat memberi ciri mandiri yang kuat pada 

suatu rencana tapak. Tapak yang curam atau tak teratur dapat menyebabkan biaya 

pembangunan yang tinggi. Pada tapak yang landai pun kebiasaan meletakkan bangunan sejajar 

dengan kontur akan banyak mengurangi biaya konstruksi, pelandaian, dan urugan yang tinggi. 

Anjuran ini terbukti benar apabila terdapat batuan di dalam pekerjaan galian.

Apabila bangunan harus ditempatkan di daerah tapak yang cukup curam, maka bangunan 

tersebut berfungsi sebagai dinding penahan. Dengan menelaah berbagai penampang topografi 

maka dapatlah ditentukan apakah lebih baik mengelompokkan bangunan sepanjang sisi jalan 

masuk, dan menjadikan sebagian besar lereng untuk dijadikan halaman di taman, atau 

memusatkan semua daerah halaman hanya pada satu sisi pada setiap baris, sehingga 

menyisakan hanya sedikit ruang untuk jalan masuk pada sisi lainnya.

Tabel  2.a
Tabel Sifat Kontur
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d. Pelandaian ( grading )

Rancangan pelandaian ini harus dipertimbangkan pada tahap awal perencenaan dengan 

tujuan utama untuk :

1. Mengembangkan tapak bangunan yang menarik, sesuai, dan ekonomis

2. Memberikan pencapaian yang aman, nyaman dan fungsional keseluruhan tapak, untuk 

penggunaan dan pemeliharaan.

3. Membagi limpasan permukaan dari tapak tanpa mengakibatkan erosi dan sedimentasi, 

atau mengumpulkannya untuk keperluan ciri air, cekungan lumpur atau irigasi.

4. Membagi aliran air permukaan maupun air bawah permukaan menjauhi bangunan dan 

perkerasan trotar untuk menghindari kejenuhan lapisan dasar, yang dapat merusak 

struktur bangunan atau melemahkan perkerasan. 

Gambar 2.11
Menunjukan pengolahan yang dilakukan untuk 

berbagai tingkat kemiringan lereng.
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5. Mempertahankan sifat alamiah dari tapak, dengan gangguan sedikit mungkin terhadap 

bentuk permukaan tanah dan untuk menentukan peil yang sesuai dalam 

mempertahankan pepohonan yang ada.

6. Mendapatkan pertimbangan kupasan dan urugan yang optimum pada tapak ; menimbun 

untuk menggunakan kembali tanah pucuk yang memadai bagi pemantapan lapisan 

penutup atau penanaman.

7. Menghindari daerah urugan yang akan berakibat penambahan kedalaman atau 

ketidakstabilan pondasi bangunan atau lapisan dasar suatu perkerasan

8. Menghindari timbulnya penampang gelombang untuk jalan, trotoar dan perkerasan 

lainnya.

9. Menghindari pembuatan bantaran tanaha yang memerlukan biaya pengendalian erosi 

yang tinggi, kecuali di tempat-tempat yang benar-benar diperlukan, sebagai pengganti 

dinding penahan yang mahal.

10. Menetapkan kelandaian  akhir setinggi mungkin  pada tempat -tempat ditemukannya 

batuan didekat permukaan tanah, sehingga menguarangi biaya galian utilitas dan galian 

lainnya serta menyempurnakan kondisi tumbuh bagi vegetasi.

Gambar 2.12
Rumah pada lereng yang dimanfaatkan sebagai lantai dasar. Tanah 

dimanfaatkan kembali untuk menciptakan teras dan untuk mengatur drainase.
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e. Hubungan Bangunan dengan Topografi

Upaya melawan topografi bukanlah suatu kebiasaan yang baik akan tetapi banyak rencana 

yang membuktikan kecenderungan ini. Ubah sifat khas yang mendasar dari lahan, namun ide 

dasar adalah menyesuaikan perencanaan dengan  kontur. Akan tetapi, ini hanya merupakan 

prinsip umum dan bukan sesuatu yang harus diikuti sepenuhnya. Rumah pribadi dapat saja 

ditempatkan pada lereng yang curam tanpa banyak mengubah kelandaian lereng, tetapi rumah 

– rumah yang berjejer panjang dan apartemen besar hanya dapat mengikuti pola umum kontur 

permukaan. Apabila terlalu curam maka alternative ini harus digunakan :

1. Tempatkanlah bangunan pada bagian tanah hampir datar yang diperoleh dengan menggali 

lereng. Jalan harus sejajar bangunan dan cukup sejajar atau hampir tegak lurus kontur 

sejauh kemiringan maksimum untuk jalan memungkinkannya.

2. Letakkanlah bangunan dalam rangkaian untuk mengikuti jalan yang berlawanan dengan 

kontur.  

Gambar 2.13
Sempadan yang disyaratkan. Dari the Uniform Building Code of 
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f. Pilihan struktur bangunan dan fondasi yang tepat guna

Untuk membangun rumah di lerengan gunung dapat menggabungkan penggolongan rumah 

secara fenomenologis dengan organisasi ruang, lingkungan alam ( dalam hal ini terutama topografi 

) sesuai dengan  struktur bangunan yang dipilih. Perbedaan pondasi pada tapak bangunan datar dan 

tapak bangunan berlereng diuraikan pada tablel berikut.

Gambar 2.14 (a) Perletakan simetri pada lahan landai apabila sumbu tegak 
lurus kontur, (b) sumbu simetri sejajar terhadap kontur.

Tabel 2.b 
Alternatif stuktur bangunan pada kondisi tapak yang berbeda – beda.
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hubungan antar tanah dan bangunan ditentukan oleh cara penyaluran beban bangunan ke tanah 

sebagai pertemuan bangunan dengan topografi tanah. Menurut cara penggunaan struktur bangunan 

dan topografi akan mengakibatkan keadaan yang berbeda, apabila dilihat dari segi struktur maupun 

pembentukan rumah. Dari berbagai struktur bangunan yang telah dibicarakan ( struktur massif, plat 

dinding sejajar, rangka ) dapat diamati perubahan pada tiga keadaan lereng gunung yang akan 

mewujudkan ketergantungan antara bangunan dan topografi  setempat.

Penyelesaian dengan sistem cut and fill seharusnya dihindari sejauh mungkin. Tidak hanya dapat 

mengakibatkan tanah longsor, tetapi juga merusak topografi alam tapak tersebut. Para perencana 

bertanggung jawab penuh terhadap pelestarian lingkungan alam. Rumah yang direncanakan untuk 

lahan datar tidak diperbolehkan diletakan pada lerengan. System cut and fill merupakan 

perkosaan alam!

2.2 BENTUK BANGUNAN

a. Pengertian Bentuk 

Bentuk merupakan sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa pengertian. Dalam seni 

dan perancangan, istilah bentuk seringkali dipergunakan untuk menggambarkan struktur 

formal sebuah pekerjaan yaitu cara dalam menyusun dan mengkoordinasi unsur-unsur dan

bagian-bagian dari suatu komposisi untuk menghasilkan suatu gambaran nyata. Bentuk dapat 

dihubungkan baik dengan struktur internal maupun garis eksternal serta prinsip yang 

memberikan kesatuan secara menyeluruh. 

b. Pada umumnya bentuk dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu : 

1. Bentuk beraturan

Bentuk beraturan adalah bentuk-bentuk yang berhubungan satu sama lain dan 

tersusun secara rapi dan konsisten. Pada umumnya bentuk-bentuk tersebut bersifat stabil 

dan simetris terhadap satu sumbu atau lebih. Bola, silinder, kerucut, kubus, dan piramida 

merupakan contoh utama bentuk-bentuk beraturan.

2. Bentuk tak beraturan 

Bentuk tak beraturan adalah bentuk yang bagian-bagiannya tidak serupa dan 

hubungan antar bagiannya tidak konsisten.Pada umumnya bentuk ini tidak simetris dan 

lebih dinamis dibandingkan bentuk beraturan.
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Bentuk tak beraturan bisa berasal dan bentuk beraturan yang dikurangi oleh suatu 

bentuk tak beraturan ataupun hasil dan komposisi tak beraturan dari bentuk-bentuk 

beraturan.

Bentuk mempunyai wujud – wujud dasar yang terdiri dari, lingkaran, segitiga, dan 

bujur sangkar. Dari bentuk geometri kita dapat mengetahui wujud – wujud beraturan 

adalah lingkaran dan satu seri segi banyak beraturan ( yang memiliki sisi dan sudut –

sudut yang sama ) yang tidak terhingga banyaknya yang dapat dilukiskan dalam 

lingkaran tersebut.

Dari hal – hal diatas yang paling jelas adalah wujud – wujud primer : lingkaran, 

segitiga, dam bujur sangkar.

a. Lingkaran adalah serentetan titik – titik yang disusun dengan jarak yang 

sama dan seimbang terhadap sebuah titik.

b. Segitiga adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan 

mempunyai tiga buah sudut.

c. Bujur sangkar adalah sebuah bidang datar yang mempunyai empat buah 

sisi yang sama dan empat buah sudut 90 derajat 

c.  Ciri – ciri visual dari bentuk :

a. Wujud adalah karakter pokok yang menunjukan bentuk, wujud adalah hasil 

pembentukan yang tertentu dari permukaan – permukaan dan sisi – sisi suatu bentuk.

b. Ukuran adalah dimensi – dimensi panjang, lebar dan tinggi yang ada dari suatu 

bentuk, jika dimensi – dimensi ini menentukan proporsinya maka skalanya ditentukan 

oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk – bentuk lain disekelilingnya.

c. Warna adalah corak, intensitas dan tuanya warna dari permukaan suatu bentuk, warna 

adalah predikat yang paling menyolok yang menunjukan suatu bentuk terhadap 

lingkungannya. Warna juga mempengaruhi bobot pandangan suatu bentuk.

d. Tekstur adalah karakter permukaan suatu bentuk, tekstur mempengaruhi keduanya 

baik perasaan kita pada waktu meraba maupun intensitas refleksi cahaya yang 

menimpa permukaan bentuk tersebut.

e. Posisi adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau bidang 

pandangan.
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f. Orientasi adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar arah mata angina tau 

terhadap pandangan seseorang yang melihatnya.

g. Intertia visual adalah tingkat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk, intertia suatu 

bentuk tergantung dari geometrinya dan juga orientasi relatifnya terhadap bidang dasar 

dan garis pandangan kita.

Semua ciri – ciri visual bentuk ini pada kenyataanya dipengaruhi oleh keadaan 

bagaimana kita memandangnya : 

- Perspektif atau sudut pandang kita 

- Jarak kita terhadap bentuk tersebut

- Keadaan cahaya yang ada

- Bidang pandangan yang mengelilingi benda tersebut

d. Pembentukan bangunan di lerengan

Penyesuaian rumah pada topografi tapak merupakan tuntunan penting. Sesuai 

kemiringan lerengan gunung dapat dimanfaatkan rumah split-level atau rumah sengkedan 

sebagai berikut:

- Rumah split-level yang berdiri sendiri, berderet, dan sebagainya pada lerengan < 

10% ( <6°);

- Rumah sengkedan yang berdiri sendiri, berderet, dan sebagainya pada lerengan > 

10% ( >6°); serta

- Rumah sengkedan yang tersusun ( terraced houses ) pada lerengan ±20% (± 11°)

Rumah split-level di lerengan < 10 %

Berarti rumah yang kerena topografi tanah merupakan lerengan landai, maka 

memiliki dua lantai yaitu dibagian bawah dan di bagian atas lerengan, biasanya dengan 

beda tinggi setengah tingkat rumah.
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Rumah sengkedan di lerengan > 10%

Merupakan rumah yang karena topografi tanah merupakan lerengan yang agak 

terjal, meka memiliki susunan tingkat rumah yang sesuai garis kontur, dengan beda tinggi 

selalu satu tingkat rumah.

Perencanaan rumah sengkedan dan split-level yang sehat dan baik merupakan hasil 

pertimbangan dan penilaian alternative dari segi konstruksi (struktur, konstruksi, dan bahan 

bangunan ), dan dari segi penggunaan ( keamanan, kesehatan, ekonomi, kebutuhan ruang, 

dan sebagainya).

Gambar 2.15 (a) – (b) Villa wisatawan split – level berderet 
dengan struktur pelat dinding yang melawan garis kontur.

A B

A B

Gambar 2.16 (a) Rumah sengkedan (rumah tinggal) berstruktur 
massif atau rangka kayu pada lerengan gunung terjal 40 %, 
(b) Villa rumah panggung prefab pada tepi laut yang sangat terjal.   
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2.2.1 BENTUK ARSITEKTUR TROPIS

Iklim berpengaruh terhadap lingkungan manusia dan bangunan. Di Indonesia memiliki 

iklim tropis yang dapat digambarkan dengan curah hujan dan kelemnapan yang tinggi serta suhu 

yang hampir selalu tinggi. Angin sedikit bertiup dengan arah yang berlawanan pada musim hujan 

dan musim kemarau. Radiasi matahari sedang dan pertukaran panas kecil karena tingginya 

kelembapan. 

Oleh karena itu pencahayaan matahari di daerah tropis mengandung gejala sampingan yaitu sinar 

panas, maka didaerah tropis tersebut manusia sering menganggap ruang yang agak gelap sebagai

Gambar 2.17
Contoh bentuk – bentuk atap dipengaruhi oleh kedaan iklim.

Tabel 2.c
Contoh posisi matahari 
pada daerah di iklim 
tropis.
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ruang yang sejuk dan nyaman. Akan tetapi, untuk ruang kerja mata manusia membutuhkan cahaya, 

maka berkawanan dengan ketentuan tersebut. 

Suhu dan kelembapan yang tinggi sangat tidak menyenangkan karena penguapan sedikit 

dan gerak udara biasanya kurang, kecuali dipesisir. Oleh karena itu bangunan membutuhkan 

perlindungan terhadap radiasi matahari, hujan, serangga, dan di daerah pesisir membutuhkan 

perlindungan terhadap angin keras.

Bangunan sebaiknya dibuat secara terbuka dengan jarak yang cukup diantara bangunan 

tersebut agar gerak udara terjamin. Orientasi bangunan ditempatkan diantara lintasan matahari dan 

angin sebagai kompromi dan para letak bangunan berarah dari timur ke barat, dan yang terletak 

tegak lurus terhadap arah angin. Bangunan sebaiknya ber bentuk persegi panjang yang 

menguntungkan penerapan ventilasi silang.

Berdasarkan bentuk topografinya dan kemungkinan memanfaatkan gerak angin dan 

perlindungan maka bentuk rumah panggung adalah yang paling baik sehingga radiasi panas 

matahari dapat diperkecil, sedangkan orientasi terhadap angin untuk penyegaran udara 

dioptimalkan. Pada bagian atap sebaiknya dilengkapi dengan atap sengkuap yang luas dan tinggi 

dan tidak melebihi dari tiga lantai agar tidak merugikan tetangga. Atau atap dapat pula berbentuk 

pelana sederhana ( tanpa jurai luar dan dalam ) sehingga mudah dibuat rapat air hujan dan juga 

sebagai penahan panas.

Gambar 2.18
(a) Letak gedung terhadap sinar matahari yang paling menguntungkan bila memilih 
arah dari timur ke barat, (b) Letak gedung terhadap arah angin yang paling 
menguntungkan bila memilih arah tegak lurus terhadap arah angin itu. 

A B

Gambar 2.19



31

Gambar 2.21
Rumah tradisiona jawal dengan atap joglo yang dapat 

mengoptimalkan aliran udara ke dalam bangunan.
Sumber : http://threesort.blogspot.com/2011/04/rumah-joglo.html

Gambar 2.20
Rumah tradisional dapat mengoptimalkan bentuk gedung terhadap sinar panas 
matahari dengan menggunakan atap sengkuap yang luas, rumah panggung, dll.
Sumber : http://f-pelamonia.blogspot.com/2010/01/perkembangan-arsitektur-pada-rumah.html
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2.2.2 FASAD BANGUNAN

Tampak merupakan bagian yang penting dalam suatu bangunan, karena merupakan 

bagian terluar dari bangunan dan pusat perhatian orang yang melihatnya. Pada tampak 

bangunan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep dasar dan penerapannya, yaitu 

atap, dinding, bukaan, bentuk, material, serta tekstur. 

a. Atap 

Atap adalah penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan 

dari hujan maupun panas matahari. Bentuk atap ada yang datar dan ada yang miring, 

walaupun datar harus dipikirkan untuk mengalirkan air agar bisa jatuh. Bahan untuk 

atap bermacam-macam, di antaranya genting (keramik, beton), seng bergelombang, 

asbes, maupun semen cor. Adapula atap genteng metal yang sangat ringan, tahan lama, 

anti karat dan tahan gempa1.

Pada bagian atap sebaiknya dilengkapi dengan atap sengkuap yang luas dan tinggi dan 

tidak melebihi dari tiga lantai agar tidak merugikan tetangga. Atau atap dapat pula 

berbentuk pelana sederhana ( tanpa jurai luar dan dalam ) sehingga mudah dibuat rapat 

air hujan dan juga sebagai penahan panas.

1 http://id.wikipedia.org/atap

Gambar 2.22
Contoh berbagai macam bentuk – bentuk atap tropis

Sumber : http://family.ghiboo.com/

Sumber :http://chipmunkjumpink.wordpress.com/ Sumber : http://baltyra.com/2010/05/20/

Sumber : http://kecamatanmakale.blogspot.com/
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b. Dinding 

Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang 

melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan 

menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi 

ruangan-ruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka.1

  
1 http://id.wikipedia.org/dinding

Gambar 2.23

Contoh struktur atap miring
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c. Bukaan

Bukaan pada bangunan, terdiri dari pintu dan jendela . Pintu adalah tempat 

untuk masuk dan keluar.2 Pintu biasanya ditemukan di rumah dan bangunan.3

Jendela ialah bukaan pada dinding bangunan, mobil dsb, untuk memungkinkan 

udara dan cahaya masuk, biasanya diisi dengan lembaran kaca. Jendela dapat

memiliki banyak bentuk yang berbeda, seperti segitiga, persegi, lingkaran, atau 

bentuk tak beraturan.4

  
2 http://www.artikata.com/pintu
3 http://id.wikipedia.org/pintu
4 http://id.wikipedia.org/jendela

Gambar 2.25
Contoh dinding semi permanen mengunakan material 

bambu.
Sumber : http://kabupaten-cianjur-bangkit.com/wp/?page_id=26

Gambar 2.24
Contoh dinding bangunan menggunakan 

material bata, 
Sumber : http://f-pelamonia.blogspot.com/

Gambar 2.26
Contoh bukaan jendela pada  

bangunan tradisional.
Sumber : http://aci.detik.travel/read/

Gambar 2.27
Contoh bukaan pintu pada  bangunan rumah 

tinggal.
Sumber : http://rumametmet.com/2011/01/25/



35

d. Material

Material adalah sebuah masukan dalam produksi. Mereka seringkali adalah 

bahan mentah - yang belum diproses, tetapi kadang kala telah diproses sebelum 

digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Umumnya, dalam masyarakat teknologi 

maju, material adalah bahan konsumen yang belum selesai.5

Bambu sebagai material alternatif pengganti kayu sudah banyak digunakan 

oleh masyarakat. Dengan semakin terbatasnya persediaan kayu dan harganya yang 

semakin tinggi, bambu menjadi favorit untuk alternatif pengganti kayu.

Bambu merupakan material lokal yang banyak ditemukan di tanah Indonesia 

ini dengan begitu mudahnya. Material alternatif pengganti kayu muncul, sebagai akibat 

dari kebutuhan dan permintaan kayu yang terus meningkat. Padahal anda tahu 

regenerasi kayu untuk menjadi yang berkualitas dibutuhkan waktu berpuluh-puluh 

tahun.

  
5 http://id.wikipedia.org/ bahan

Gambar 2.52 Contoh 
material batu

Gambar 2.30 Contoh 
material kaca

Sumber : http://www.calderaromedicalservice.it/

Gambar 2.29 Contoh
material batu

Sumber : http://www.desain- rumahku.com/

Gambar 2. 28
Material local

Sumber : http://studiopie.blogspot.com/2010/10/warna-
keberagaman-aqsa.html
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2.3 KONSEP ARSITEKTUR EKOLOGI

Ekologi adalah Ilmu yang mempelajari distribusi dan keanekaragaman makhluk hidup dan 

interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya (cahaya matahari, iklim, geologi, 

termasuk makhluk hidup di habitatnya). Arsitektur Ekologi adalah Suatu solusi desain dalam 

arsitektur dengan orientasi ekologi yang ramah lingkungan dimana setiap aspek dipikirkan 

secara keseluruhan dan terintegrasi (holistik).

a. Konsep dasar bangunan ekologis adalah bangunan dengan ciri sebagai berikut :

- Bangunan yang dapat mengakomodasi fungsi dengan baik dengan memperhatikan 

kekhasan aktivitas manusia pemakaiannya serta potensi lingkungan sekitarnya dalam 

membentuk citra bangunan

- Memanfaatkan sumber daya alam terbaru yang terdapat di sekitar kawasan 

perencanaanuntuk sistem bangunan, baik yang berkaitan dengan material bangunan 

maupun untuk utilitas bangunan (sumber energi, penyediaan air).

- Sistem bentuk bangunan yang mudah sehingga dapat dikerjakan dan dipelihara oleh 

tenaga kerja setempat.

- Bangunan yang sehat, artinya yang tidak memberi dampak negatif bagi kesehatan

manusia dalam proses, pengoperasian/purna huni, maupun saat pembongkaran. Di 

dalamnya juga termasuk lokasi yang sehat, bahan yang sehat, bentuk yang sehat, 

bahan yang sehat, bentuk yang sehat dan suasana yang sehat .

Bentuk Bangunan Ekologi

Gambar 2.31
Contoh bentuk bangunan dengan 

konsep ekologi, di Green School Bali
Sumber : 

http://www.arestdesign.com/architecture/
green-school-building-with-bamboo-bali-

by-john-and-cynthia-hardy-
002882.html/attachment/green-school-in-

bali-8.
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b. Pengolahan site terhadap lingkungan sekitar

Batas kemampuan ekosistem menerima beban adalah permasalahan -permasalahan 

global, sedangkan kegiatan manusia membebani ekosistem secara individual ( merupakan 

permasalahan local ). oleh karena itu, manusia merupakan pusat perhatian pada pemikiran 

berkesinambungan.

Gambar 2.32
Contoh bentuk bangunan dengan konsep ekologi, di Kamoro Papua.

Sumber : http://www.papuaweb.org/gb/foto/muller/ecology/05/index.html

Gambar 2.33
Contoh bentuk bangunan ekologi.

Sumber : http://baltyra.com/2010/05/20/

Gambar 2.34
Sumber : http://www.popodanes.com/

Contoh Site Plan dengan penerapan konsep ekologi
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Diagram Pengolahan Site

Diagram diatas menerangkan daya tampung ekosistem dan beban lingkungan maksimal 

yang dapat diakibatkan oleh kegiatan pembangunan. Beban lingkungan tersebut mengandung 

Diagram 2.1

Gambar 2.35
Contoh pengolahan tapak dengan konsep ekologi.

Sumber : http://www.popodanes.com/
.
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pencemaran yang disebabkan oleh persiapan bahan, pembangunan, penggunaan maupun 

pmbongkaran.

Pada lahan yang digunakan untuk membangun bangunan hal pertama yang harus 

dipertimbangkan adalah apakah kesuburan tanah ersebut dapat dibuat tandus oleh bangunan. Tanah 

yang subur sebaiknya dipertahankan sebagai lahan tanaman dan bukan untuk lahan bangunan, 

jalan atau tempat parkir. Kedua, harus mempertimbangkan keadaan tanaman yang ada ( pohon 

peneduh, semak-semak dan penutup tanah yang berbunga ). Sebaiknya tanaman tersebut 

dipertahankan sebanyak mungkin, ketiga, perlu dipertimbangkan jenis tanaman mana yang akan 

direalisasikan ( taman alam liar, taman puing-puing atau taman hiasan dan taman berguna )

Selalu mempertimbangkan bahwa lingkungan bagaimanpun cara terbentuknya akan 

menuntut bagian-bagian tertuntu seperti jalan setapak, tempat duduk santai, tempat bermain anak, 

dan tempat kompos. Terutama pada perencanaan tempat duduk santai perlu diperhatikan gangguan 

teristis yang mungkin terkandung pada lahan tersebut. Prinsip pembangunan taman ekologis dapat 

diterapkan dengan :

- Pembentukan jalan setapak yang beraneka ragam dan berliku-liku

- Penciptaan sudut yang tenang, teduh dan nyaman

- Penggunaan pagar hijau dengan perdu beraneka bentuk dan warna bungannya

- Pengarahan pemandangan dan cahaya / teduh dengan aturan dan pemilihan tanaman 

tertentu; serta

- Pemilihan tanaman yang sesuai tempat dan mudah perawatannya.

Pelestarian pohon pada bangunan disekitar site

Survai topografi harus memperhatikan pohon yang ada ( existing ). Upaya 

melestarikannya dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyediakan peneduh, 

selain juga menambah keindahan. Beberapa perubahan kecil didalam rencana untuk 

memasukkan unsure pohon sangat memebantu menghasilkan suatu penampilan 

informal yang menyenangkan.

Pembersihan lahan dari pohon-pohon, semak-semak dan rumput yang mengganggu 

tempat dimana akan didirikan bangunan baru, harus dilakukan dengan seksama dan 

selalu menghindari tindakan keras terhadap lingkungan alam. Bangunan selalu 

direncanakan sedemikian rupa sehingga pohon penedu besar tidak perlu ditebang, dan 
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melindungi pohon-pohon yang diperthankan sehingga tidak cacat oleh pekerjaan 

bangunan dengan memasang pagar sementara disekitarnya.

y

Gambar 2.36
Contoh bangunan dengan menjaga 

kelestarian pohon yang ada.
Sumber : doc pribadi/foto survey 

/2011/

Gambar 2.36
Contoh bangunan dengan menjaga 

kelestarian pohon yang ada.
Sumber : 

http://jagadfakta.wordpress.com/2011/
08/page/9/

Gambar 2.36
Contoh bangunan dengan menjaga 

kelestarian pohon yang ada.
Sumber : doc pribadi/foto survey/2011/

Gambar 2.36
Contoh bangunan dengan menjaga 

kelestarian pohon yang ada.
Sumber : doc pribadi/foto survey/2011/
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 BAB III

TINJAUAN TATANAN MASSA DAN BENTUK BANGUNAN 

GRIYO TAWANG

3.1 SEJARAH GRIYO TAWANG

Awal berdirinya tempat wisata ini bernama Griyo Kulo yang dalam bahasa Indonesia artinya 

adalah Rumah Kita. Namun dikarenakan satu dan lainhal tempat wisata Griyo Kulo ini berganti

kepemilikan dan oleh sang pemilik tempat wisata ini berganti nama menjadi Griyo Tawang. Paulus 

Mintarga selaku pemilik dan sekaligus sebagai arsitek Griyo Tawang ini yang sedang dalam tahap 

pengembangan yang meneruskan konsep dari arsitek yang terdahulu dimana tempat wisata ini 

masih bernama Griyo Kulo. Griyo Tawang Solo adalah tempat komersial di daerah kawasan 

pariwisata Tawangmangu, yang terletak di bukit Gunung grojokan Sewu, Karanganyar, Jawa 

Tengah   

Visi Griya Tawang adalah mengajak wisatawan dan penduduk sekitar (desa Sumokado) 

melestarikan alam dan budaya dengan kreatif sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi juga. 

Griya Tawang bersama penduduk memelihara sawah terasering, mengajak wisatawan 

berpartisipasi dalam proses menanam sampai panen padi dan menikmati budaya musim panen 

dengan memainkan orkes musik lesung (penumbuk padi dari kayu). Griya Tawang bersama 

komunitas rempah (seniman kerajinan produk dari sekitar surakarta dan yogyakarta) melatih 

penduduk yang semula hanya pengumpul batu sungai untuk dijual menjadi pengrajin batu berbagai 

karya produk seni dan fungsional.

3.2 KONSEP PERANCANGAN KOMPLEKS GRIYO TAWANG

Gambar 3.1 Master plan Griyo Tawang Solo, Sumber : 
http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-

tawang.html & akanoma studio
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. Konsep Griyo Tawang keseluruhan adalah untuk menciptakan suasana petualangan di satu 

area lansekap. Di Griyo Tawang terdapat bangunan yang berfungsi sebagai restoran dan riverside 

tour. Dalam perencanaan berikutnya, Griyo Tawang akan membuat pengembangan baru dengan 

berbagai fungsi tambahan, seperti lodging dan eco-tourism. Perkembangan baru ini akan 

mengambil peran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan, dengan tujuan agar 

Griyo Tawang dapat berkontribusi positif dalam lingkungan sekitarnya1.

a. Pembangunan Berkelanjutan

• Ekonomi, Dalam perencanaan pembangunan, Griyo Tawang dapat berkontribusi secara 

ekonomi untuk orang di sekitar tapak dengan memberi mereka pekerjaan baru. Misalnya, 

mereka membuat kerjasama dengan warga sekitar dalam produksi sayuran untuk memasok 

kebutuhan pangan di Griyo Kulo. Dan juga bekerja sama dalam budidaya tanaman bambu 

sebagai bahan bangunan yang dapat diperbaharui1. 

• Lingkungan, perencanaan bahan penggunaan Griyo Tawang terdapat pada daerah tapak

sekitarnya dan dapat diperpanjang. Sebagai contoh, penggunaan bambu sebagai konstruksi 

utama bangunan dan batu-batu sungai sebagai elemen tulangan struktural. Bahan diambil 

dengan jarak radius 30 km dari situs Griyo Kulo itu1. 

• Masyarakat Griyo Kulo situs, yang terletak di daerah wisata, memiliki fungsi sebagai 

komunitas terbentuk di sekitar Tawangmangu dan Surakarta, khususnya komunitas budaya 

dan seni. Dengan membuat sebuah jadwal budaya dan seni di setiap bulan, dapat 

meningkatkan masyarakat sekitarnya dan angka pariwisata1. 

1http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio

Gambar 3.2

Diagram konsep Griyo Tawang, Sumber : 
http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-
n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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b. Renew, Reuse, dan Recycle Sumber Daya

• Pemanfaatan limbah organik Sampah organik yang berasal dari rumah peternakan, 

cottage, dan juga bangunan lain yang digunakan untuk limbah organik beberapa berbagai 

purposes yaitu, air abu-abu dan air hitam. Limbah diproses dengan menggunakan sistem 

teknologi sederhana yang ramah padat karakteristik dan dapat diterapkan dengan mudah. 

Air abu-abu datang dari rumah-rumah pertanian dan pondok-pondok yang digunakan dalam 

cara yang efisien untuk mengairi perkebunan di daerah pertanian rumah. Perkebunan, pada 

saat yang sama, digunakan sebagai filter alami yang menyaring air abu-abu ke dalam air 

bersih. Kemudian, akan disimpan dalam tangki air. Selain itu, digunakan untuk menyiram 

tanaman, peternakan, dan juga toilet. Untuk air limbah hitam, itu akan dimasukkan ke 

dalam biodigester untuk diolah menjadi biogas yang digunakan untuk gas memasak 1.

 

• Perairan Limbah Sistem Pengobatan Hal ini terjadi dengan menerapkan sistem 

pengolahan air independen yang hanya menggunakan air bersih di sekitar tapak yang ada. 

Kemudian, tidak memerlukan air dari pemerintah. Air bersih tidak hanya datang dari air 

sungai dan air hujan tetapi juga berasal dari pengolahan air dan hasil pengobatan air abu -

Gambar 3.3 Sistem Pengolahan Air dan Limbah Manusia, Sumber : 
http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & 

akanoma studio
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abu. Air sungai yang bukan air yang baik karena sulit untuk mendapatkan air tanah di sana. 

Jadi solusinya adalah menggunakan air dari sungai yang dipompa ke rumah-rumah 

pertanian, cottage, dan tempat-tempat lain. Air hujan juga digunakan sebagai sumber air 

bersih, dengan intersepsi nya, mempertahankan hujan di wadah air hujan dan kemudian 

akan digunakan untuk kebutuhan toilet. Limbah air abu-abu yang digunakan untuk 

mengairi dan memberi pupuk lebih alami-cair untuk tanaman perkebunan, seperti filter 

alami, membuat air abu-abu menjadi air bersih yang disimpan untuk tujuan lain1. 

• Mikro Hydro Sistem Dalam kebutuhan listrik di tapak ini, Griyo Tawang akan 

menggunakan untuk membuat sistem pengolahan air listrik, seperti mikro -hidro sistem. 

Teknologi ini akan memanfaatkan energi mikro yang dihasilkan oleh aliran sungai menjadi 

energi listrik. Hal ini digunakan untuk kebutuhan listrik di sana, seperti pencahayaan dan 

keperluan lainnya dengan membutuhkan energi listrik yang rendah. Dalam sistem 

pencahayaan, kita akan menggunakan LED-lampu jenis yang memiliki energi lebih efisien 

daripada yang lain1. 

Gambar 3.4  Sistem Filterisasi Air Hujan. Sumber : 
http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & 

akanoma studio

Gambar 3.5
Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air,Sumber  

http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-
tawang.html & akanoma studio
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• Hydraulic Ram / Hydram Pompa untuk mendistribusikan Air ini juga disebut sebagai 

ram hidrolik, atau pompa impuls. Ini adalah perangkat yang menggunakan energi dari air 

yang jatuh, mengangkat sejumlah air ke elevasi yang lebih tinggi dari sumber. Sebuah ram 

harus dipertimbangkan lebih dari ram ketika ada sumber yang dapat memberikan 

setidaknya tujuh kali. Penentuan letak ram itu harus minimal 0,5 meter di bawah sumber 

air. Keuntungan utama dari sistem tersebut tidak memerlukan daya listrik atau non 

mekanis untuk mengoperasikannya1. 

• Farm dan Peternakan Secara optimal, salah satu dari pengolahan sumber daya alam ini 

ditunjukkan dengan menggunakan beberapa sapi yang dibesarkan di bagian timur tapak. 

Pertanian ini sapi memberikan kontribusi positif ke tapak karena mereka dapat 

menghasilkan beberapa manfaat. Pertama, susu yang dihasilkan oleh sapi yang akan 

dikonsumsi oleh penduduk dari tapak. Kita tahu bahwa susu sapi adalah salah satu 

minuman sehat yang baik untuk kebutuhan gizi manusia. Kedua, sapi dapat digunakan 

sebagai alat pemotong rumput alam di sekitar tapak. Jadi, kita tidak perlu memotong 

rumput dengan perangkat mekanis karena sapi-sapi sedang melakukan dua tugas sekaligus, 

yaitu membersihkan lingkungan dan jejak makan rumput sebagai makanan pokok. Ketiga, 

kotoran dapat diolah menjadi pupuk kandang ternak dengan sistem biogas1.

Gambar 3.6Sistem Pemanfaatan limbah padat menjadi  Bio Gas.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & 

akanoma studio
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Kebutuhan Wilayah pertanian buah-buahan dan sayuran untuk Griyo Kulo diproduksi 

secara independen di tapak. wilayah organik yang dikelola oleh warga desa setempat, 

memberikan pengetahuan yang baik dari tanaman organik bagi mereka dan juga 

pengunjung. Penanaman sayuran dan buah-buahan secara alami organik. Hal ini dilakukan 

dengan pupuk organik dan air yang bebas dari pestisida. Akhirnya, tidak mengandung 

bahan kimia sama sekali. Buah-buahan organik dan sayuran tomat, terong, paprika, 

kangkungs, kubis, buah naga, dan spesies tanaman lainnya. Pengunjung juga dapat 

menanam dan panen tanaman mereka sendiri. Dengan kata lain, tempat ini sangat menarik 

karena dapat menjadi tempat untuk belajar secara langsung dan pribadi dengan alam. 

Akhirnya, mereka dapat digunakan secara langsung oleh pengunjung sebagai makanan 

mereka di Griyo Kulo, juga1.

1http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio

Gambar 3.7
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-

tawang.html & akanoma studio

Gambar 3.8  River Side
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-

griyo-tawang.html & akanoma studio
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3.3 TATANAN MASSA DI GRIYO TAWANG 

Keterangn :
= Bangunan Baru  

= Bangunan Existing

Kontekstual antara massa bangunan lama dan bangunan baru yang tidak saling 

mendominasi satu sama lain menghasilkan keharmonisan, dikarenakan bentuk dan material 

bangunan yang selaras.

Gambar 3.9 Master Plan Griyo Tawang
Sumber ; http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio

Gambar 3.10 Samping kiri Tampak samping 
bangunan penginapan, Kanan Tampak bangunan 

lobby Griyo Tawang

Bangunan Baru
Sumber : doc pribadi/foto survey 

/2011/

Bangunan Existing
Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/
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Dari master plan di atas dapat dilihat Tatanan massa bangunan di griyo tawang ini 

menerapkan konfigurasi bentuk massa cluster dengan pengelompokkan –

pengelompokkan massa bangunan sesuai dengan  fungsinya sehingga memiliki keterkaitan 

antara fungsi bangunan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan juga oleh 

keadaan kontur pada tapak dan orientasi terhadap sungai yang memiliki aktifitas berupa 

river side, sehingga massa bangunan di Griyo Tawang ini membentuk cluster

Dapat dijelaskan pada gambar bahwa Grio Tawang terdiri dari beberapa kelompok 

yaitu:  

Gambar 3.11
Pembagian Zoning pada tapak berdasarkan fungsinya di Griyo Tawang, Solo,

Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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a. Area parkir

b. Lobby, front office, restoran, penginapan

Lokasi ini merupakan area publik yang berfungsi sebagai area yang lebih menitik beratkan 

sebagai ruang penerima & fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

 

Gambar 3.12 Foto suasana tempat parkir 
kendaraan di Griyo Tawang Solo.

Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/

Tampak depan bangunan Lobby di Griyo Tawang Tampak depan bangunan dapur di Griyo Tawang

Tampak depan bangunan office di Griyo Tawang Foto suasana bangunan r makan di Griyo Tawang
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c. Tree house

Lokasi ini adalah area privat yang berfungsi sebagai unit penginapan dengan bentuk 

bangunan yang unik yang di analogikan dari bentuk sebuah pohon. Bentuk bangunan ini di 

sesuikan dengan lokasinya karena area rumah pohon ini berada pada lahan yang paling 

curam. 

Gambar 3.13 Foto – foto bangunansebagai 
fasilitas pendukung di Griyo Tawang. 

Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/

Gambar 3.14
sketsa suasana bangunan tree house dengan tpografi tanah yang curam.

Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio

Tampak depan bangunan penginapan di Griyo Tawang

Tampak samping bangunan 
penginapan di Griyo Tawang
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d. Performent art

Lokasi ini adalah area publik yang berfungsi sebagai tempat pertunjukkan pargelaran seni.

e. Nature water boom

Area publik yang berfungsi sebagai tempat rekreasi air.

f. Farm house

Area privat yang berfungsi sebagai unit penginapan  yang berkonsepkan rumah kebun.  

Gambar 3.15 sketsa 3d performent art di Griyo Tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & 

akanoma studio

Gambar 3.16 sketsa 3d bangunan farm house di Griyo Tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & 

akanoma studio
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g. Wedding caple

Area publik yang berfungsi sebagai tempat acara pernikahan.

h. Bamboo garden

Merupakan area pembudidayaan bambu sebagai langkah untuk penerapan konsep 

berkelanjutan  yang dapat dipergunakan sebagai bahan material.

i. Area perkebunan dan peternakan

Merupakan area publik sebagai sarana pembelajaran dan juga pelestarian  tanaman  secara 

organik.

j. River side

Merupakan sarana untuk mewadahi kegiatan rekreasi sungai.

Gambar 3.17 sketsa 3d bangunan wedding chapel di griyo tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio

Gambar 3.18 sketsa 3d dan suasana river side di Griyo Tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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k. Bale -  bale

Merupakan fasilitas yang tersedia yang di pergunakan sebagai tempat bersantai sambil 

menikmati santapan yang di sediakan, di temani dengan pemandangan yang indah di 

pinggir sungai dan di temani dengan gemuruh air sungai yang saling bertabrakan dengan 

bebatuan.

 

Gambar 3.19 foto bale – bale dengan bentuk dan 
luasan yang berfariasi dan dengan pengunaan 

material yang berfariasi pula.
Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/
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3.3.1 BENTUK BANGUNAN DI GRIYO TAWANG

Bentuk bangunan yang terdapat di Griyo Tawang di pengaruhi oleh material setempat, 

karena lokasi tapak berada di tepian kali samin yang memiliki banyak bebatuan – bebatuan

besar dan Pada tapak tersebut juga terdapat hutan bambu dan pohon palem. Karena pada

material lokal tersebut mempunyai karakterisik yang berbeda maka dari penggunaan material 

tersebut dapat berpengaruh terhadap bentuk bangunan di Griyo Tawang.

3.4.1 KONSEP BENTUK MASSA BANGUNAN

a. Genius Loci
Genius adalah kearifan dan loci adalah local, jadi Genius Loci adalah kearifan 

dengan pemanfaatan budaya  lokal. Konsep Griyo Tawang adalah dengan menerapkan
genius loci yang terkandung di Indonesia. Genius loci ini diterapkan dalam bentuk 
bangunan dan juga pada penggunaan bahan bangunan. Bentuk bangunan ini ditandai 
dengan bangunan arsitektur tropis, menggunakan bentuk bangunan beratap miring dan 
juga bentuk panggung. Demikian juga, banyak digunakan bahan yang digunakan oleh 
masyarakat tradisional di Indonesia, misalnya adalah berbagai jen bambu, sungai batu, 
dan daun palem. Bahan-bahan ini tidak hanya dilambangkan dari arsitektur vernakular 
lokal, tetapi juga ditemukan di daerah sekitar tapak.

Gambar 3.20 peta material setempat.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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Material dari bangunan sebagai bagian dari genius loci digunakan pada 
keseluruhan aspek bangunan dan tapak. Dalam bentuk bangunan, bahan yang 
diterapkan pada struktur, dinding, dan atap. Serta hampir keseluruhan struktur 
menggunakan bambu. Khusus untuk sub-struktur menggunakan batu sungai untuk 
membangun pondasi yang dikombinasikan dengan bambu untuk kolom. Ada begitu 
banyak batu sungai karena tapak dikelilingi oleh sungai Samin. Bahan-bahan untuk 
dinding dan partisi menggunakan bambu dengan berbagai jenis pengolahan. Khusus 
untuk penutup atap menggunakan daun palem yang sering ditemukan di sekitar lokasi.
Daun kelapa dipilih karena tidak membebani struktur atap. Griyo Tawang bekerja 
dengan masyarakat lokal tentang pengadaan bahan bangunan yang dapat diperbaharui, 
yaitu dengan menggunakan bambu lokal dari masyarakat setempat, sehingga mereka 
masih melestarikan bambu dalam hidup mereka.

Berikut Ini, beberapa bangunan yang berada di Griyo Tawang Solo :

- Penginapan

Gambar 3.21 konsep perancangan bentuk bangunan penginapan di Griyo Tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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- Eco - Chapel

Gambar 3.22 foto  bangunan dan suasana di area 
penginapan, Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/

Gambar 3.23 Konsep  peperancangan bangunan eco chapel di Griyo Tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio

Tampak samping bangunan penginapan di 
Griyo Tawang, konsep bangunan pangung di 

sesuaikan dengan kondisi tapaknya.

Foto suasana bangunan r makan di Griyo Tawang

Foto suasana kolam cinta yang berdampingan 
denganr makan di Griyo Tawang
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Farm House

Eco - Tree House
Ide bentuk rumah hunian pada cottage yang terletak di sudut perbukitan sekitar site.

terinspirasi dari rumah tradisional honai, yang berasal dari Papua. dengan menggunakan material 

rumbai, lontar, bambu, ijuk dan beberapa paku. Dengan kondisi perbukitan site yang curam dan 

terjal maka dengan penyiakapan desain yg sederhana saja tapi tetap memberikan solusi pada 

permasalahan kontur yang curam. Dan juga agar tidak menganggu daerah resapan. pondasi titik 

diaplikasikan supaya tidak mengganggu titik2 pohon yg lain yang ada disekitar site serta tidak 

merusak akar2 besar pohon tersebut.

Gambar 3.24 Konsep perancangan bentuk bangunan farm house di Griyo Tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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Konsep Eco Tree - House

Ide titik pohon pada cottage ini merefleksikan tekanan beban bangunan terhadap pohon 

yang bisa berdiri dengan 1 kaki saja yaitu dengan kekuatan batangnya sendiri . Dengan logika 

struktur yang mengasumsikan pada batang pohon yang telah memiliki akar yg besar dan mengikat 

tanah dan melebar disekitar titik pohon. Sudut kemiringan dibawah 45 derajat dan posisi lantai 

datar yang hilang pun pohon masih bisa tumbuh , dan pohon tetap tumbuh horizontal.

Gambar 3.25 Konsep perancangan bentuk bangunan tree house di griyo tawang.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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3.4.2 BENTUK MASSA BANGUNAN

Bentuk massa bangunan merespon dari bentuk site, merespon dari keadaan material 

setempat dan kondisi sekitar site serta mempertimbangkan view bangunan, sehingga 

mempunyai keselarasan antara bangunan disekitar site. Selain itu juga, bentuk bangunan 

bertemakan sesuatu atau mempunyai konsep tertentu yang masih kontekstual.

Bangunan tradisional dapat mewakili dan memperkenalkan kebudayaan - kebudayaan

Indonesia. Karena bertujuan seperti itu, maka bangunan ini bisa menunjukan sesuatu yang 

khas Indonesia sehingga mudah dikenali orang. Hal ini dapat tercermin melalui bentuk 

bangunan, pemilihan bahan dan warna, detail – detail pada bangunan, dan juga peletakan 

bangunan.

Dibawah ini adalah beberapa bangunan di Griyo Tawang, berikut dengan data –

datanya :

1. Bangunan Penginapan

Penginapan ini terdiri dari 4 kamar pada setiap kamarnya memiliki toilet didalam, 

dan interior kamar dibuat sederhana yang hanya tersedia kasur untuk 2 orang.

Gambar 3.26
Tampak samping bangunan penginapan di 

Griyo Tawang.
Foto suasana kolam cinta yang berdampingan 

denganr makan di Griyo Tawang
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Bentuk Bangunan pada penginapan ini berbentuk persegi panjang dan terdiri dari dua lantai

yang mempunyai modul 3 x3. Lantai dasar berfungsi sebagai area sirkulasi dan gudang. 

Untuk lantai kedua berfungsi sebagai kamar – kamar penginapan.  

- Stuktur yang di gunakan adalah bambu dan beton, pada bagian kolom beton di cetak 

oleh bambu. pada balok menggunakan beton yang di expose.

- Konstruksi atap menggunakan bamboo dan penutup atapnya menggunakan genteng.

Denah lantai 1

Gambar 3.27 penggunaan material bambu dan 
beton pada struktur bangunan.

Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/

Gambar 3.28 Denah bangunan penginapandi griyo tawang. 
Sumber : doc pribadi/ 2011/
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2. Lobby dan Kantor

Bentuk bangunan  lobby ini berbentuk dasar bujur sangkar  dengan bentuk atap 

joglo, yang merupakan bentuk atap tradisional jawa dengan  material penutup atap genteng. 

Struktur bangunan dan atapnya  mengunakan material kayu – kayu bekas.

Gambar 3.29
Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/

- Kantor

Tampak depan bangunan Lobby di Griyo Tawang

Foto suasana di dalam bangunan Lobby di Griyo 
Tawang

Tampak depan bangunan office di Griyo Tawang

DENAH OFFICE

Sumber : doc pribadi/ 2011/

Sumber : doc pribadi/ 2011/
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3. Mushola

Bentuk bangunan  mushola ini berbentuk dasar persegi panjang dengan bentuk atap 

pelana dengan material penutup atap genteng.  Struktur bangunan dan atapnya  

mengunakan material bambu, sedang kan untuk dinding menggunakan bilik bambu.  

Gambar 3.30
Sumber : doc pribadi/foto survey /2011/

Tampak samping  bangunan mushalla di Griyo Tawang

Foto suasana di dalam bangunan mushalla di Griyo 
Tawang.

Penggunaan material alam di gunakan pada 
fasadebangunan dan selain pada fasadnya material alam di 
pergunakan sebagai penyalur air untuk wudu, seperti dapat 
di  lihat pada foto di atas.

Sumber : doc pribadi/ 2011/
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4. Pendopo

Bentuk bangunan  pendopo ini berbentuk dasar bujur sangkar  dengan bentuk atap joglo, 

yang merupakan bentuk atap tradisional jawa dengan  material penutup atap genteng.  Struktur 

bangunan dan atapnya  mengunakan material kayu – kayu bekas.

Gambar 3.31
Sumber : doc pribadi/foto survey /denah/ sketsa 3d/2011/

Tampak depan bangunan pendopo di Griyo Tawang

Penggunaan material bekas pada strukturn bangunan 
pendopo di Griyo Tawang

Sketsa 3d bangunan pendopo di Griyo Tawang
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4. Bale - Bale

Bentuk bangunan  pendopo ini berbentuk dasar bujur sangkar  dengan bentuk atap joglo, 

yang merupakan bentuk atap tradisional jawa dengan  material penutup atap genteng.  Struktur 

bangunan dan atapnya  mengunakan material kayu – kayu bekas.

Gambar 3.32
Sumber : doc pribadi/foto survey /denah/ sketsa 3d/2011/

Tampak depan bale – bale  di Griyo Tawang Foto suasana di dalam bale – bale  Griyo Tawang
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Griyo Tawang ini masih dalam tahap pengembangan, gambar dibawah ini merupakan 

bangunan – bangunan yang akan dikembangkan :

1. Eco – Tree House

Gambar 3.33

Gambar 3.34

Gambar 3.35
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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TREE HOUSE

Gambar 3.36

Gambar 3.37 Gambar 3.38

Gambar 3.39

Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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2. Farm House

Bentuk bangunan  farm house ini berbentuk dasar bujur sangkar  dengan bentuk atap 

pelana, dengan  material penutup atap genteng.  Struktur bangunan dan atapnya  

mengunakan material bambu. Di dalamnya terdapat 3 kamar tidur, dapur, ruang  keluarga, 

ruang  makan dan kamar mandi sebagai fasilitas pendukung di dalam cotage ini.

Gambar 3.40 Denah bangunan Farm House
Sumber :akanoma studio

Gambar 3.41 Sketsa 3d bangunan Farm house.
Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma studio
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3. Eco – Chapel

Potongan bangunan dan block  plan

Gambar 3.42 
konsep perancangan bentuk bangunan chapel di griyo tawang.

Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & 
akanoma studio
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Gambar 3.43
pengunaan material pada bangunan wedding chapel di griyo tawang.

Sumber : http://giraffesays.blogspot.com/2011/04/hide-n-seek-griyo-tawang.html & akanoma 
studio
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 BAB IV

ANALISIS TATANAN MASSA DAN BENTUK BANGUNAN 

GRIYO TAWANG

Griyo Tawang adalah fasilitas ecotourism dan pendidikan alam di kaki gunung Lawu, yang 

terletak dekat daerah wisata Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi lahan 

memiliki pemandangan dan suasana alam yang sangat indah dimana terdapat sungai samin 

berbatu-batu dengan gemericik air bersih yang terus mengalir dan juga perbukitan yang berada di 

sekitar site. Dengan adanya potensi dan kondisi tapak tersebut ditambah dengan kondisi tanah yang 

berkontur menjadi pertimbangan terhadap tatanan massa di Griya Tawang ini, selain itu dengan 

kekayaan material pada tapak dapat dimanfaatkan sebagai material bangunan dapat mengurangi 

penggunaan material material dari luar tapak sehingga dapat menggurangi pengunaan energi bumi, 

seperti bahan bakar kendaraan. Karena kurangnya penggunaan material pabrikasi maka 

berpengaruh terhadap bentuk bangunan di Griyo Tawang ini. Oleh karena itu, dari potensi tapak 

dan penggunaan material setempat berpengaruh pada karakteristik tatanan massa dan bentuk 

bangunan di Griyo Tawang, Solo.

/

Foto  4.1
Bangunan Front Office sebelum di renofasi

Sumber : doc akanoma studio

Foto  4.2
Bangunan Front Office sesudah di renofasi

Sumber : doc pribadi/foto survey/2011/
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BAB V

KESIMPULAN

Berikut ini adalah beberapa hal yang telah diperoleh mengenai tatanan massa dan bentuk 

banunan di Griya Tawang Solo :

Tatanan massa terhadap konsep ekologi di Griyo Tawang dipengaruhi oleh potensi 

tapaknya serta kebutuhan fungsi yang berbeda - beda sehingga menghasilkan konfigurasi massa 

bentuk cluster. Konfigurasi massa cluster memudahkan dalam pengelompokkan zona fungsi dan 

juga pemanfaatan potensi lahan berkontur. Pengelompokkan  fungsi bangunan di Griyo Tawang 

ini di bagi menjadi beberapa zona pengelompokkan yaitu: zona privat pada daerah atas dan zona 

publik pada daerah yang rendah. Penerapan konsep ekologi terhadap tatanan massa di lihat dari 

penempatan massa yang bijak untuk menyesuaikan torografi tanah dan juga mengikuti arah 

kontur tanahnya sehingga mengurangi cut and fill, selain itu pertimbangan ekosistem berupa 

pelestarian dan mempertahankan vegetasi yang sudah ada di dalam tapak.

Ruang luar yang terjadi sebagai akibat konfigurasi massa di Griyo Tawang terbentuk dari 

unsur keras berupa bangunan – banguan dan unsur lunak berupa vegetasi, batu – batuan dan  

kontur. Ruang positif mengolah sirkulasi utama dan ruang aktif dapat dinikmati senyaman 

mungkin dengan mempertimbangkan potensi di sekitar tapak, sedangkan ruang negatif dibuat 

menjadi ruang pasif yang mempunyai fungsi ekologis untuk penghijauan dan pelestarian

sehingga mempertahankan ekosistem sekitarnya. 

Orientasi massa bangunan terhadap potensi alam yang ada di sekitar tapak di sekitar 

tapak menjadi dasar pertimbangan dan point utama, berupa sungai samin dan bukit – bukit 

dengan hijaunya pepohonan. Selain itu juga, Dengan mempertahankan aspek vegetasi di sekitar 

tapak maka dapat berfungsi juga sebagai peneduh dari radiasi sinar matahari. Untuk 

pengkondisian udara, di Griyo Tawang ini terletak di daerah perbukitan sehingga udara sekitar 

cukup baik, akan tetapi pertimbangan kelembaban menjadi aspek penting karena terletak pada 

lembah, sehingga rumah panggung menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kelembaban.

Kontur tanah menjadi dasar pertimbangan di Griyo Tawang karena perletakan massa 

bangunan disesuaikan dengan kondisi konturnya. Tatanan massa bangunan di buat dengan 
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mengikuti arah konturnya agar dapat meminimalisir cut and fill sehingga dapat mengembalikan

pada topografi alaminya. Potensi kontur pun dimanfaatkan sebagai pembagian fungsi baik privat 

pada kontur tertinggi dan public pada kontur terendah. Selain itu, untuk pencapaian pada daerah 

berkontur curam memotong dengan arah diagonal agar tidak terlalu terjal.

Bentuk bangunan terhadap konsep Griyo Tawang adalah genius loci yang di aplikasikan 

pada bentuk dan material. Material yang digunakan terdapat dari sekitar tapak berupa batu kali, 

bamboo, daun lontar, kayu dan batu coral,  yang menjadi pertimbangan dasar dalam desain 

bangunan sehingga bangunan akan terbentuk sesuai dengan karakteristik material setempat. 

Pertimbangan ini menyesuaikan dengan. konsep keseluruhan yaitu konsep ekologi, selain dari 

material setempat, bangunan mudah dikerjkan oleh penduduk sekitar dan juga memperhatikan 

aspek ekosistem sekitar yang diaplikasikan pada bentuk bangunan di Griyo Tawang, yang 

berbentuk panggung, untuk merespon terhadap kondisi tanah yang berkontur sehingga 

meminimalisir cut and fill yang dapat merusakan topografi tanah. Selain itu juga vegetasi sekitar 

menjadi pertimbangan deangan cara mempertahankan pohon di dalam sebagian bangunan. 

Bentuk massa bangunan mempertimbangkan aspek iklim di Indonesia yaitu iklim tropis 

lembab, maka bentuk banguan mengggunakan atap miring dengan bentuk massa rumah 

panggung untuk daerah berkontur curam dan rumah joglo pada daerah yang datar, dimana pada 

bentuk rumah panggung dapat mengoptimalkan pengkondisian udara dan radiasi matahari dapat 

diperkecil sehingga meminimalisir kelembapan dan juga menyesuaikan terhadap keadaan tanah 

yang berkontur. Dan bentuk atap miring dapat berfungsi cepat mengalirkan air hujan yang cukup 

tinggi pada iklim tropis, dan juga menahan radiasi panas yang cukup baik. sedangkan pada 

rumah joglo mempunyai pengkondisian udara yang baik sehingga memungkinkan untuk 

dijadikan sebagi fungsi public yang dapat mewadahi orang dengan kapasitas banyak.

Pembantukan fasade bangunan menggunakan material di sekitar tapak mempengaruhi 

kesan bengunan yang kontekstual terhadap lingkungan sekitar. dengan pemanfaatan reuse

material atapnya menggunakan genteng bekas dengan kualitas yang masih baik. Pada dinding 

menggunakan material setempat berupa bamboo, bilik, batu bata, dan batu alam. Bangunan 

memiliki bukaan sederhana berbahan bamboo dan juga permainan kombinasi penyusunan batu 

bata. Bangunan Griyo Tawang yang di dominasi material setempat dapat meminimalisir 

penggunaan energi berupa bahan bakar kendaraan penggangkut bahan material dari luar.
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