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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Penekanan Desain yang dikupas adalah mengenai langgaml style arsitektur yang 

akan digunakan dalam mendesain bangunan nantinya. 

Penulis memilih untuk menerapkan langgam neo-modern yang tentunya tetap 

disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia, agar menjaga kenyamanan penghuni 

bangunan. 

Deskripsi langgam Arsitektur 

(sumber: Charles Jenks- Vision of the Modem - VIA) 

Arsitektur neomodern mengkomunikasikan kemampuan teknologi dan bahan untuk 

berperan sebagai elemen artistic yang dominan. Setiap bangunan memiliki tujuan 

dan cln Knas masmg-masing 

Ciri Arsitektur Neomodern menu rut Charles Jenks adalah sebagai berikut : 

a. Unconscious style 

tiecara tlOaK saaar telan memaKal ianggam atau gaya 

b. Pragmatic 

Setiap bangunan didirikan untuk tujuan tertentu, punya ciri khas masing-masing 

c. Loose rtf 

Bentuk yang ditampilkan tidak sesuai dengan fungsi atau hilang kecocokan 

dengan fungsinya 
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d. Late capitast 

Berlatar belakang efisiensi dan keuntungan 

e. Suppressed artist 

Arsitek merasa tertekan dan dibatasi sehingga terpaksa memunculkan 

kreatifitasnya 

f. Elitist Professional 

Arsitekturnya lebih menonjolkan sikap eksklusif perancangnya 

g. Wholistlc 

Adanya kesatuan antar unsur".unsur pembentuknya 

h. Architect provides service 

Arsitek menempatkan diri sebagai pelayan atau penerjemah ide 

Para arsitek Neomodern memanfaatkan bentuk, penggunaan material, warna serta 

struktur dan teknologi , sehingga membuat arsitektor neomodern berkembang 

menjadi beberapa aliran, seperti : 

(sumber: presentasi Teori Sejarah Arsitektur 3,2008, Neomodern, , Christopher 

Sampoerna,07.11.0063 ) 

1. Plastism 

Banyak menggunakan bentukan-bentukan yang berkesan fleksibel berupa 

curva serta lengkung 

2. Suprematism 

Aliran ini mengintepretasikan ke dalam bangunan dengan merekayasa segala 

hal yang bersifat umum pada bangunan, seperti kolom, dinding dan lantai. 
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Aliran ini memusatkan perhatian pada bangunan dari segi konsep bentukan 

yang mengarah pad a karakter bangunan tanpa mempertimbangkan fungsi 

secara mendalam 

3. Hi-tech, dll 

Aliran High."tech memiliki ciri menggunakan struktur yang ekstrim untuk 

"memaksakan" bentuk yang sesuai dengan konsep/ide 

Namun dalam hal ini juga dipertimbangkan fungsi secara sains yang menunjang 

kenyamanan manusia penggunanya. 

Oalam mendesain fasade dan bentuk dari bangunan Resort Hotel ini akan 

menerapkan langgam arsitektur neomodern dengan aliran hi-tech, yaitu 

menonjolkan struktur yang ekstrim sebagai elemen artistic-nya. 

8eberapa alasan mengapa penulis memilih langgam ini adalah : 

1. Karena langgam arsitektur neo-modern dengan aliran Hi-tech ini tetap akan 

popular dalam jangka waktu yang cukup panjang (20 tahun lebih) karena 

bangunan yang dibuat adalah bangunan permanen yang dalam ketentuan 

Pemda dlsebutkan bahwa bangunan permanen yang karena tungsinya 

direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 tahun ke atas. 

2. Oapat menonjolkan struktur bangunan Hotel yang menggunakan kecanggihan 

teknologl, sehmgga memungkinkan menerapkan struktur tersebut dalam 

kenyataan. 
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5.1.1. Studi Preseden 

Philip Modest Schambe/an + Anton Fromm, IIHiding in Triangles" 

Gambar S.l.Hiding in Triangle 

Sumber : Arch Daily 

Project Name 

Architect 

Location 

Use 

Structure 

Constructed Area 

Design Period 

: Hiding in Triangles 

: Philip Modest Schambelan + Anton Fromm 

: Pregasina, Lago di Garda, Italy 

: Mountain Bike Hotel 

: steel / polycarbonate (residential units) 

: 1500 m2 

: 15.10.2009~30.1.2010 

Bangunan ini berada di tepi gunung di Pregasina, Italy dan menawarkan 

tempat untuk beristirahat dan menginap bagi para tamu yang gemar berolah 
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raga sepeda di gunung. Hotel ini memberikan pemandangan yang sangat 

indah ke danau Garda dan ke lereng gunung Alps. 

Selain itu, hotel ini menyediakan bermacam·macam jenis rute, jalan setapak 

dan single tracks bagi para olahragawan sepeda gunung. 

Pregasina berlokasi di dataran tinggi dengan ketinggian 500 meter di atas 

permukaan air danau Garda. 

Gambar 5.2.Hiding in Triangle 

Sumber : Arch Daily 

Gambar 5.3.Hiding in Triangles 

Sumber : Arch Daily 
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Gambar 5.4.Denah Hiding in Triangle 
.~un"lhor • .o.rrh n::;,il\l 

Gambar 5.5. Hiding in Triangle 

Sumber : Arch Daily 
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5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang diambil dalam kasus proyek " Resort Hotel 

Pemandian Air Panas pad a Lerengan Terjal di desa Gonoharjo" adalah struktur dari 

bangunan hotel tersebut. 

Biasanya di lerengan, struktur bangunan menggunakan sistem split level atau 

rumah panggung, seperti yang diterapkan oleh Natura Resort and Spa, Ubud, Bali. 

SITE SECTION 

Gambar S.6.Natura Resort and spa 

Sumber : Submission Form, ASEAN 

Energy Awards - 2004 

Penulis ingin menggunakan struktur yang tidak biasa dan belum ada di Indonesia, 

agar dapat menjadi contoh nyata di bidang arsitektur bahwa dengan berkembanya 

teknologi, dapat dlbuat bangunan seperti yang dl rencanakan ini. 

5.2.1. Pengertian dasar 

Bangunan yang berada di lerengan merupakan sebuah rumah atau 

bangunan yang berdiri di tapak yang bertopogratl extrim, seperti di lereng 

pegunungan (on plateau in the mountain), perbukitan, "into slopes" atau "on 
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the slope", di bukit karang pantai (olifffaoes), bahkan di lereng yang curam 

(steep slope). 

(sumber: Bahamon, Alejandro. Houses on the Edge. Spain, 2003) 

Untuk mendapatkan site yang cocok untuk membangun suatu bangunan di 

atasnya, perlu diadakan penelitian secara detail mengenai jenis tanahnya. 

Jenis tanah yang kuat dan cocok untuk diatasnya dibuat suatu bangunan 

adalah: rocky contours, sandstone reef, juga dapat berupa sandy 

consistenoy of the soil. 

Lebih baik menghindari tanah yang mudah longsor dan juga site yang 

sering terkena gempa. 

Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari bangunan yang 

didirikan di lerengan: 

-II. 

Special view High cost 

Unique shape of housing Complex physical and 

climactic condition 

Strong structure Strong wind 

High humid 

Corrosive salinity from the 

Privacy factors fulfilled 

Tabel 5,1. Kelebihan dan kekurangan bangunan di lerengan 

Sumber : Seminar Arsitektur " House on Slope" 

sea 

High risk of earthquake 
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5.2.2. Tipologi Tanah, Struktur Bangunan di Lerengan dan Contoh 

Penerapannya 

Kharakteristik tanah ternyata berbeda..,beda, ada yang material tanah itu 

sendiri terdiri dari tanah yang berbatu, ada juga tanah di yang 

mengandung pasir. 

Secara umum, tanah lerengan dengan sudut kemiringan yang semakin 

besar (semakin tegak), maka semakin besar dan kuat juga daya 

dukungnya, kualitastanahnya pun semakin tinggi. Lerengan seperti ini, 

materialnya cenderung di dominasi dengan batu, yang mengikat antara 

batu yang satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan kemiringan 

lahan yang cukup landai. 

Perlu diingat bahwa bangunan yang akan didirikan tidak boleh berdiri di 

tanah humus, sehingga tanah humus haruslah dirombak terlebih dahulu. 

Apalagi jika lahan kavling merupakan lahan yang masih "virgin" dan belum 

tersentuh dan dikerjakan oleh manusia. 

Untuk memperkuat struktur bangunan yang didirikan di atas sebuah 

lerengan, maka dapat diberi retaining wall atau bisa juga diberi turap. 

·1 urap dan retaining wall 1m dapat bermacam-macam bahannya : dapat 

terbuat dari batu kali maupun beton. Jika menggunakan ~material batu 
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pecah, maka hasilnya akan lebih tebal daripada apabila menggunakan 

bahan dari beton. 

Jika bangunan masuk dalam lereng setinggi lebih dari 5 meter, maka lebih 

dianjurkan untuk memperkuatnya dengan member turap tersebut. Namun, 

bila bangunan hanya "tercelup" ke dinding lereng kurang dari 5 meter, 

tidak perlu diberi turap. 

Terciptanya berbagai macam konstruksi bangunan di lerengan, 

dikarenakan adanya perbedaan kemiringan, bentuk dan material dari 

masing~masing lerengan, oleh karena itu disarankan untuk memilih 

konstruksi yang tepat untuk setiap lerengan yang ada. 

Untuk mengurangi pengeluaran biaya yang tidak diperlukan dan 

mempermudah pekerjaan pembangunan, maka terciptalah bermacam-

macam bentuk konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan bentuk 

kemiringan lerengan. 

Terdapat 7 tipe mendasar dari bentuk kemiringan lerengan dan 

konstruksi-konstruksi yang dapat diaplikasikan di lerengan tersebut: 

Rumah yang berdiri di sekitar puncak bukit atau 

pada bagian bukit datar yang ditemukan atau 

sengaja dibuat oleh man usia. 

Gambar 5.7. Sistem struktur 1 

Hang. Germany, 1975 
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Gambar 5.9.Potongan New Log House 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 24 

NEW LOG - HOUSE 

Ferienhaus im Pusterfal, Italien 

Arch.JosefLackne~/nnsbruck 

Gambar 5.B.New Log House 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975: 24 

• 

j'IT] I 
. ~~. 

t J 
r I 

Gambar 5.1O.Denah New Log House 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975. :24 

Rumah peristirahatan ini berada di sebuah lembah Tyrolean Puster Selatan. 

Rumah ini mengambil style alami dengan penggunaaan potongan balok kayu 

bulat yang dibiarkan tetap ada kulitnya ( tidak di finishing ), selain itu rumah ini 

menerapkan style kontras penggunaan material kaca dan kayu yang dipisah 

dengan kolom-kolom ramping beton yang menerus langsung dari tondasinya 

menciptakan sebuah bangunan yang unik. Mencerminkan satu bangunan yang 
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masif dimana system penggabungan antar papan~papan kayunya yang berfungsi 

sebagai dinding mencerminkan sebuah penanganan terhadap bahan dari kayu 

sehingga menciptakan kesan rumah yang masif dan fundamental. 

Manfaat dari ditinggikannnya rumah ini dengan system rumah panggung yang 

berdiri di atas fondasi beton, adalah untuk tidak perlu lagi menggunakan system 

insulasi sebagai penanganan terhadap masalah hujan salju deras yang sering 

turun di daerah tersebut. Kontruksi dari kayu, sebagian terdiri dari balok~balok 

yang berfungsi sebagai penyangga, sedangkan bagian yang lainnya merupakan 

bahan penutup dari permukaan rumah, kayu ini merupakan . 

~ .... ~ ..... '""" 

___ ---fk· ~~~::::-~:::::lr' --
Gambar 5.11. Sistem struktur 2 

Sum!:>~r : Wqlf, Rainer. Haus~r ilm 
.. - .. --.,.. 
f f"""'60 V,-", fIU"''''''1 • ...".j 

Rumah dengan lantai dasar yang mendapat 

cahaya matahari dari berbagai sisi bangunan, 

dengan memasukkan atau menenggelamkan 

bagian bawah rumah ke dalam lereng, 

namun titik tertinggi dari site tersebut masih 

sinar matahari tetap dapat masuk melalui jendela rumah. (soft declivity) 

Gambar 5.12.Gnome on the look 

5umber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 80 

226 I P age 



., 

C.) 

GNOME ON THE LOOK -OUT 

La Petit Maison in Grasse, 

Frankreich 

Arch. Kristian Gillichsen, Helsinki 

Gambar S.13.Gnome on the look 

Sumber: Wolt Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 80 

Rumah ini berada di lereng yang masih tersisa puing-puing bekas pohon yang 

tumbang dan dijaga agar tetap dilestarikan dan tidak bertambah rusak. 

Ini adalah suatu hal sederhana yang dapat dilakukan oleh para ahli. Karena 

landscape ini merupakan sebuah tapak yang belum terjamah. Lingkungan 

sekitarnya, dibiarkan tidak dirubah, sehingga memberi sentuhan kehidupan yang 

kuno. Bahan untuk rumah ini tersedia berlimpah-limpah di tapak tersebut dengan 

luas 160.000 sq m, yaitu batu"batu alam dan batang pohon pinus. 

Gambar S.14.Gnome on the look 

Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 80 

, .-

Gambar S.lS.Gnome on the look 

Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 80 
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-: ~///"'~~ Rumah yang dibenamkan sangat dalam ke lereng 

~ sehingga menghasilkan lantai dasar bangunan 

~ 
Gambar 5.16. Sistem struktur 3 

~umbE!r : Wolf, R~iner. Hauser am 

yang terbagi dua, yang setengah berfungsi sebagai 

.. - .......... ... 
• • ~ •• b. -_. "'''''''11 ..... _i..; 

setengah lainnya digunakan sebagai ruang bawah tanah yang tidak mendapat 

cahaya matahari (steep declivity). 

JANUS FACIiD-SYMIiTRY 
Wohnhaus in Tirol 
Arch. Josef Lackner, Innsbruck 

Gambar 5.17.Janus faced-symetry 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 40 

.~ 

Tampak belakang (arah selatan) menghadap ke sisi bukit yang 

menanjaklmenaik, memperlihatkan pemandangan gunung Alpine yang indah , 

sedangkan tampak depan (arah utara) di atap rumahnya, diberi kombinasi 

jendela untuk penerangan dan untuk dapat menyajikan pemandangan yang 
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indah di bag ian lerengan dari lembah, selain itu juga diberi instalasi solar cell 

yang berfungsi sebagai penghangat ruangan dan air panas. 

Dengan atap yang besar dan bentuknya yang simetris tegas, membuat rumah ini 

terlindung dari iklim yang keras di pegunungan Alpine ini. 

Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, lantai atas dibentuk simetris dengan kolam 

renang sebagai sentral dari ke-4 ruang tidur. 

Material dari rumah ini adalah batu bata dan beton yang dibuat masif. 

I 1-:. Gambar 5.18.Potongan Janus faced-
r' 
L. symetry 

=====-_---~ ... -.. L---'----~ Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am 
Hang. Germany, 1975 : 40 

Gambar 5.19.Denah Janus faced

symetry 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, !~75 : 4Q 

Gambar 5.20.Denah Janus faced

symetry 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. G~rmany, 1975 : 40 
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Gambar 5.21. Sistem struktur 4 

Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 

A LIGHT TRAP 

Malerhaus bei Linz 

Arch. Wilhelm Holzbauer, Wien 

Rumah yang dibuat bertingkat mengikuti 

perbedaan ketinggian levellereng, dengan 

konsep split level. 

Rumah ini didominasi dengan material dari batu bata, kayu dan kaca, sedangkan 

tembok-nya di cat putih untuk memperlihatkan kekontrasan penggunaan 

material. Rumah ini menjadi sangat unik karena mempunyai lebar 5 meter, 

sedangkan panjangnya 34 meter. Untuk mendapatkan cahaya matahari yang 

maksimal, dibuat corong"corong atap yang ditutup dengan kaca di bagian atas 

rumah. 

Sedangkan untuk mendapat panorama yang indah, maka pada kedua sisi 

bangunan dibuat tonjolan-tonjolan jendela kearah lembah. 

Gambar 5.22. A Light Trap 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

hdll~. Ut::lllldllY, ~':11:.J.:.J0 

Gambar 5.23. A Light Trap 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

hdllbO Ut::lllldllY, l..::1I:.J.:JO 
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Gambar 5.24. Denah A light Trap 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 58 

Gambar 5.26. Tampak dan Potongan 

A Light Trap 
(" • 0 .0 '''' _. • . 
..J ................ .......... . , ............. . . ........ ~ ...... ....... . 

Hang. Germany, 1975 : 58 

L 
fP 

.... /! 
1/ 

' ~ 

Gambar 5.25. lsometri A light Trap 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 58 
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Rumah yang ditopang berlawanan dengan lereng. 

Gambar 5.27. Sistem struktur 5 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 

LAKEVIEW GRANDSTAND 

Wohnhaus am Bodensee, Deutschland 

Arch. Carl Fahr, Stuttgart 

~. . 
ualalll Ila;:'1I I\.al ya 1111, ;:,all!:l al ;:'llt::I\. 

berhasil membuat kemiringan dari atap 

rumah parallel secara tepat dengan 

kenaikan yang curam dari tapak 

dimana rumah ini dibangun, sehingga 

desain rumah ini sangat harmonis 

dengan lingkungan sekitarnya. Dengan 

system rumah panggung, maka tidak 

perlu dibuat talud penahan tanah. 

Di bag ian bawah dari rumah panggung 

ini, difungsikan sebagai gudang dan 

untuk menempatkan alat penghangat 

ruangan. Material dari rumah ini adalah kayu dan 

hl=!tnn ~I=!h~n~i nnnti~~i n Im~h 
".-' . 

Gambar 5.28. lakeview Grandstand 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 10 
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Gambar 5.30. Lakeview Grandstand 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 10 

Gambar 5.31. Potongan Lakeview Grandstand 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 : 10 

Gambar 5.29. Lakeview Grandstand 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 10 

3 

f 

:, 

i. 

'I ' l,: 

Gambar 5.32. Denah Lakeview Grandstand 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 : 10 
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LANDMARK ON THE ROCK 

Berghaus in Colorado 

Arch. Arley Rinehart, Denver 

Gambar 5.33. Landmark on The Rock 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 

Sentuk dari rumah ini disesuaikan dengan bebatuan 

yang tidak beraturan dimana rumah ini berdiri. 

Bangunan ini dirangkai dari 3 buah segitiga, fungsi 

dari bentuk segitiga ini yang saling bertautan serupa 

dengan alamnya. Sehingga membuat rumah ini 

sangat aman terhadap tiupan angin yang keras di 

daerah itu. 

Rumah ini berdiri di atas tiang-tiang dan dapat 

dijangkau lewat suatu jembatan perantara. 

beton dan papan Red Wood, sebagai pelapis dari dinding 

rumah. 

Gambar 5.34. Potongan Landmark on The Rock 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 

1 

Level 4-5 

Level 3 

Level 1-2 

Gambar 5.35 . Denah Landmark on The Rock 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 
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Rumah dengan struktur cantilever yang menjorok 

keluar dari lereng atau gunung batu. 

Gambar 5.36. Sistem struktur 6 

b Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 

Graham House in Stamford, USA 

Arch. Eliot Noyes & Associates, New Canaan 

Rumah menawan dengan menciptakan suatu kesan kontras yang sangat tajam 

antara penggunaan dinding dari bebatuan yang menjulang dan penggunaan 

bahan kayu dan kaca pada bag ian cantilever dari rumah ini. Dengan 

menerapkan pola interlocking antara hard dan soft material, bangunan ini 

menggambarkan sebuah benteng tua yang berada di suatu tempat dan dapat 

mendominasi seluruh lingkungan di sekitar daerah tersebut. 

Rumah ini berada di puncak bukit yang berbatu. 

Rumah ini dibagi menjadi 3 buah, sebuah Gallery yang besar yang satu lantai 

dengan ruang keluarga (living room), ruang cadangan yang menghadap ke sisi 

bawah bukit dan juga terdapat 2 buah kamar tidur dan 

sebuah dapur yang menghadap ke sisi atas bukit. 

Gambar 5.37. Graham House 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 1975 : 37 

Gambar 5.38. Graham House 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 1975 : 37 
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Dengan view menghadap 

ke bagian bawah bukit 

Gambar 5.39. Graham House 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 37 Living room yang 

menghadap ke bawah 

Gambar 5.40. Graham House 

Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 : 37 

LIVING AREA UPPER FLOOR 

..-=..-.. ;Ja ., .. • .'. -t: ... .. _~---1_ 
I 

~ ; . 1 -

_Ui._~L~~ 

Gambar 5.41. Graham House 

Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 : 37 

Gambar 5.42. Denah Lantai Atas Graham House 

Sumber: Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 37 
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Rumah yang digantung pada konstruksi "suspension" pada 

batu karang atau gunung batu 

Gambar 5.43. Sistem struktur 7 

7 Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 

AMERICAN MANGER 

Wochenendhaus auf den San-Juan, USA 
Gambar 5.44. Interior American Manger 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

Arch. Wensell H. Lovett, Washington 

Gambar 5.45. American Manger 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 46 

J....",J .""t'v 

Rumah pondok yang terbuat dari 

konstruksi kayu ini dibuat di antara 

pepohonan, sehingga memiliki bentuk 

yang unik dan membuat pondok ini tidak 

terlihat seperti rumah tinggal, melainkan 

seperti basecamp untuk para pemburu 

binatang di hutan. 

Rumah ini menggunakan bahan kayu 

dan menerapkan sebuah pola konstruksi 

kuda-kuda atap segitiga yang dibalik, 

yang ulTungsli\an :seuagal uver:stel\ UIIlUI\ 

teras. 
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· ~, Grund ri B/Plan 

Gambar 5.46. Denah American Manger 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975 : 46 

Gambar 5.48. American Manger 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 46 

--1 

~ 

c . , 1 

~t1- Schnitt/Section 
Gambar 5.47. Potongan American Manger 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 46 
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t: MATERIALS FOR CONSTUCTIONS 

a. Kolom 

Oapat menggunakan material dari kayu, beton, besi atau baja yang biasanya 

menerus langsung dari pondasinya 

Khusus untuk kayu, hanya digunakan bagi rumah yang skalanya termasuk 

kecil 

b. Salok 

Juga dapat menggunakan bahan dari baja, beton dan kayu. 

c. Pondasi 

Umumnya menggunakan strauss pile dan paku bumi. 

Strauss pile merupakan sebuah system pondasi dengan cara mem-bor tanah 

sampai pada batas kedalaman yang diperlukan, kemudian memasukkan 

tulangannya, baru yang terakhir menuangkan cor beton ke dalam hasil pem

bor"an tersebut. 

d. Talud 

Jika bagian rumah yang terbenam ke dalam lereng hanya setinggi 1-2 meter, 

maka tidak perlu menggunakan perkuatan turap atau talud. 

Namun, jika sudah sedalam lebih dari 5 meter, maka harus menggunakan 

talud ataupun turap. 

Talud ini dapat terbuat dari beton maupun dari batu kali, hanya saja jika 

menggunakan batu kali, maka teballskala dari talud tersebut lebih besar 

dibandingkan menggunakan beton. 
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SISTEM BANGUNAN 

Keterangan : 

---). I Beban masa bangunan II 

-7 [~~~ya dorong ] I 

Gaya tekan tanah atau lerengan Dinding 

Gambar 5.49. Sistem Penyaluran Beban Struktur 1 

Sumber : Dokumen Pribadi 

~~------~)-----~ 

~1~~ 
Gambar 5.50. Sistem Penyaluran Beban Struktur 2 r 

Sumber : Dokumen Pribadi J 
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Gambar 5.51. Sistem Penyaluran Beban Struktur 3 

Sumber : Dokumen Pribadi 

--<--- , 

1 
~ 
o 

Gambar 5.53. Sistem Penyaluran Beban Struktur 5 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 5.52. Sistem Penyaluran Beban Struktur 4 

Sumber : Dokumen Pribadi 

/ 
o 

Gambar 5.54. Sistem Penyaluran Beban Struktur 6 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 5.55. Sistem Penyaluran Beban Struktur 7 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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5.2.3. Studi Preseden 

Gambar 5.56. Contoh Kasus Villa di Perum Dago Pakar, 

Bandung 

Contoh Kasus di Dalam Neaeri 
'" 

Villa mewah yang berada di P-erumahan Oago P-akar, Bandung ini merupakan 

milik seorang pegawai negeri dari pulau Bali, sehingga gaya arsitektur-nya 

merupakan perpaduan antara minimalls aengan gaya arslteKtur t:sall. 

Secara konstruksinya, vii/a ini menerapkan konsep split level yang 

dikombinasikan dengan struktur rumah panggung. 
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Gambar 5.57. Kolom dan Pondasi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

9ambars,s9, Pem,mct,mgl'ln ctl'lri bell'lkang villa 

Taman di belakang rumah ini sengaja 
dibuat berundak-undak atau bertin9kat-
fin"Lr."f "nfo ,Lr ..... o.n"hin.-4..,.ri finn"i f."I".-4 . ~ 

lebih dari 5 m 

Kolom di beberapa titik penyaluran beban utama 

bangunan ini merupakan terusan dari pondasi 

strauss pile 

Gambar 5.58. Balok Baja I 

Sumber : Dokumen Pribadi 

GambarS.60. Drainase Penyalur Air Huji'ln 

Drainase air yang menggunakan pipa dari 
bahan pralon, berfun9si seba9ai penyalur 
~ir ..... ~ri hol~"~nrt +~II.'" rI~n (.,.0.1 • • ~r lou,~+ 

~ , 
pipa pralon ini 
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Gambar 5.62. Jendela dengan kusen Alumunium 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 5.61. Instalasi listrik dan saluran air panas & 

dingin 

Sumber : Dokumen Pribadi 

PARKING 
A A 

Logika Penyaluran Seban 

I 
.1. 

1 

I I 

I Y 

Gambar 5.63. Logika Penyaluran Beban pada contoh 

kasus 

Suml:lE;!r : pokumen Pribadi 
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,: 

Contoh Kasus Dari Luar Negeri 

Gambar 5.64.Contoh Kasus Wide-Angle Periscope 

Sumber ; Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 74 

WIDE-ANGLE PERISCOPE 

Ferienhaus oberhalb Portland/Oregon, USA 

Arch. L.alK, Miller, l:Suttler, #Jon/anel, uregon 

Paviliun ini, mendominasi landscape-nya dan menyajikan pemandangan yang 

unik, bangunan ini berdiri di atas sebuah tiang masif yang diambil dari tiang 

kapa\ yang sudan tua. t-'emlllK dan ruman Inl, yang mempunyal wewenang untuK 

merombak kapal tua tersebut, menemukan tiang kapal tersebut di pekarangan 

tempat pembuangan rongsokan miliknya. 
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Jika dilihat dari bawah, maka bangunan ini terlihat bergantung pad a lereng, 

menyerupai sebuah sangkar burung; sedangkan konsep desainnya sendiri, 

bangunan ini dibuat menyerupai "watch Tower" atau menara jaga untuk 

mengawasi seluruh wilayah bukit. 

Oenah bentuk rumah yang berbentuk octagonal ini menciptakan panorama yang 

dapat dengan jelas dinikmati, tanpa terhalang oleh pepohonan dan yang lainnya, 

dengan besar sudut bukaan lebih dari 3000
, dan juga dapat melihat 

pemandangan puncak gunung yang tertutup oleh salju dan Columbia Pass. 

Oi karenakan posisinya yang ekstrim, menjadikan rumah ini tidak terlihat tembus 

ke dalam rumah, walaupun 2/3 bagian dari rumah ini ditutup penuh oleh kaca. 

Fondasinya sendiri 

menggunakan pipa 

atau tiang dari baja 

dengan pile caps 

dari beton, dimana 

pad a bagian dasar 

tiang yang lebal 

dan berbentuk 

radial di sambungl 

dilas kebawah. 

I -. 

'''''' .. 

Gambar 5.65.Potongan Wide-Angle Periscope 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 74 

" 

I J 

I I 
I I 

246 I P age 



, ,. Selain itu, steel truss~nya yang mirip dengan bentuk payung, membentuk kerangka dari 

rumah angular (ber-sudut) ini, dengan platform lantai rumah yang lebih tinggi dan lebih 

rendah. 

Bagian jembatannya, yang menyediakan 

tempat untuk parkir kendaraan si 

penghuni ditarik membentang 

menyeberangi sudut gunung batullereng, 

ketempat dimana keseluruhan struktur 

bangunan di-ikatkan di sebuah titik. 

Gambar 5.66. Wide-Angle Periscope 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 74 

Gambar 5.67. Tampak depan Wide-Angle Periscope 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. Germany, 

1975: 74 

247 I P age 



I . 

KETERANGAN: 

1. Parking area 

2. Oapur 

3. Ruang makan 

4. Ruang keluarga 

S. Gudang baju 

6. Ruang tidur 

7. Kamar mandi 

8. Sauna 

9. Ruang serba guna 

lO.Ruang duduk 

11.Ruang tidur tamu 

12.Ruang pembantu 

13.Gudang instalasi 

Gambar 5.70. Keterangan 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 : 74 

/ 

\. 

/ 

Gambar 5.68. Denah Lantai bawah 

Wide-Angle Periscope 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am 

Hang. Germany, 1975 : 74 

. -< 

~i Gambar 5.69. Denah Lantai atas 

Wide-Angle Periscope 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am .. , 
Hang. Germany, 1975: 74 
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Logika penyaluran Beban 

~ 

PARKING 
AREA 

J 
-----} --} 

----} -----t f---

1 

1 
II 
II 

1-III 
I'f 
II 
1 I r 'r " 

lft-II 
~ ~ ~ . I I II 

Gambar 5.71. Logika Penyaluran beban 
- . ... . ..., 
......... . ~ ...... . ................ ........ _ L 

Sumber : Wolf, Rainer. Hauser am Hang. 

Germany, 1975 : 74 

~ t--

t--
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5.3. Kemungkinan Penerapan Teori 

Langgam Arsitektur Neomodern akan digunakan dalam mendesain bentuk dan 

fasade bangunan Resort Hotel karena tampak bangunan juga harus menarik 

sehingga dapat membuat orang tertarik untuk datang. 

Dengan menerapkan arsitektur neomodern akan membantu menyelaraskan antara 

penekanan desain dengan permasalahan desain, karena salah satu ciri arsitektur 

neomodern adalah menggunakan struktur sebagai elemen estetika bangunan, 

sedangkan yang memang akan ditonjolkan dari bangunan Resort Hotel ini adalah 

strukturnya yang ekstrim. 

Sedangkan melalui studi pemilihan jenis struktur yang telah disebutkan di atas, 

permasalahan dominan yang dihadapi bangunan Resort Hotel ini karena berlokasi 

di lerengan te~al bisa mendapat solusinya dengan memilih struktur yang cocok dan 

menarik untuk diterapkan dalam desain. 

Secara garis besar. Berikut adalah kemungkinan penerapan konsep pada bentuk 

bangunan Resort Hotel : 

Gambar 5.72. Kemungkinan Penerapan Desain 
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