ILMU, TEKNOLOGI DAN
SENI DALAM ARSITEKTUR
PENGANTAR ARSITEKTUR
Minggu ke - 3

ILMU, TEKNOLOGI DAN SENI DALAM
ARSITEKTUR

Hingga kini masih banyak ragam pandangan yang berbeda-beda
tentang arsitektur.
Keragaman batasan - batasan tersebut menunjukkan luasnya
lingkup pengertian arsitektur, sehingga untuk mengetahui arti
yang tepat istilah arsitektur yang digunakan dalam suatu
pembahasan, haruslah diketahui terlebih dahulu dalam
hubungan apa istilah itu dipakai. (Parmono Atmadi, 1979)

ILMU, TEKNOLOGI DAN SENI DALAM
ARSITEKTUR
Sebagai suatu disiplin ilmu yang
erat kaitannya dengan
"pendidikan" dan "teori". Belum
ditemukan sumber yang pasti
kapan tepatnya pendidikan formal
arsitektur dimulai. Pada
masyarakat tradisional,
pengetahuan membangun
dialihkan secara turun temurun
dari generasi ke generasi. Baru
menjelang abad revolusi industri
dikenal pendidikan formal arsitek.
Dalam perjalanan sejarah,
pendidikan profesi ini sering
disatukan dengan pendidikan seni
rupa ( Sidharta,1997)

Tiga tonggak perkembangan pendidikan arsitektur;
Parmono Atmadi,1997
Pendidikan Arsitektur Tradisional
• Pendidikan lebih menekankan pada
metoda perancangan proyek melalui
kuliah-kuliah teori dan teknik dengan
tujuan utama perancangan arsitektur.
Sedangkan seperti struktur, utilitas, dll
diabaikan. Akibatnya justru terjadi bias,
Arsitek yang dihasilkan kebanyakan
menjadi arsitek yang karyanya bagus di
atas kertas tetapi tidak selalu baik bila
dibangun.

Sekolah Arsitektur Pola Bauhaus
Bauhaus adalah nama sekolah
arsitektur Jerman yang merombak
pola mengajar dan latihan cara
lama. Sekolah arsitektur ini
menekankan konsep fungsional
dan kejujuran ekspresi struktur.
Siswa dibatasi untuk tidak
merancang
sampai
mereka
terbiasa dengan bahan dan
macam konstruksi tertentu. Bias
yang terjadi : dasar teori dan
sistem dijadikan kepercayaan yang
berlebihan
dan
guru-guru
dianggap 'dewa'.

Sekolah Arsitektur yang Berorientasi Multidisiplin
Berangkat dari pemikiran arsitektur adalah bagian dari proses sosiologi
kemanusiaan, seiring dengan perencanaan ekonomi, lingkungan dan
kota. Perencanaan bangunan harus selalu memperhatikan hubungan
dengan masyarakat secara menyeluruh. Pola pendidikannya
menekankan pada penelitian mengenai perubahan yang terjadi dan
pengumpulan data kemasyarakatan yang lengkap sebagai dasar dalam
merancang. Penekanannya terletak pada pemecahan masalah yang
kreatif. Bias yang terjadi : siswa banyak belajar mengenai penyusunan
laporan statistik, tetapi kurang mampu dalam perancangan arsitektur

TEORI DALAM ARSITEKTUR

Teori berguna bagi
arsitek dalam
berbagai tahapan
proses berkarya..
Teori dalam
arsitektur adalah
ungkapan umum

TEORI DALAM
ARSITEKTUR

Teori dalam arsitektur
mengemukakan arah
tetapi tidak menjamin
hasil.

• Teori dalam arsitektur adalah ungkapan umum tentang apakah
arsitektur itu, apa yang harus dicapai dengan arsitektur, dan
bagaimana cara yang paling baik untuk merancang ( Wayne. O.
Attoe, 1979 ).
• Teori berguna bagi arsitek dalam berbagai tahapan proses
berkarya. Salah satu contoh bila seorang arsitek dihadapkan
pada beberapa kemungkinan pilihan keputusan rancangan, suatu
teori arsitektur dapat membantu memutuskannya.
• Teori dalam arsitektur mengemukakan arah tetapi tidak
menjamin hasil. Teori dalam arsitektur adalah hipotesis, harapan
dan dugaan tentang apa yang terjadi bila semua unsur yang
membentuk suatu bangunan dikumpulkan dalam suatu cara,
tempat dan waktu tertentu.

TEKNOLOGI DALAM ARSITEKTUR
Dalam proses penciptaannya arsitektur meramu unsur-unsur seni,
sains/teknologi, manusia, material, politik dan uang. ( Mario
salvadori, 1971 )
Teknologi Material
Semakin maju teknik
pengolahan bahan, teknik
perlakuan bahan serta
penemuan material-material
baru sangat berpengaruh
pada proses dan produk karya
arsitektur.

Teknologi Struktur dan Rekayasa Perhitungannya
• Dengan ditemukannya pendekatan -pendekatan matematis baru
dalam perhitungan kekuatan bahan dan sistem struktur, hasil karya
arsitektur menjadi semakin beragam dan pemanfaatan bahan secara
lebih efisien. Teknologi struktur ini memiliki keterkaitan timbal balik
dengan teknologi material.

Teknologi Peralatan dan Mesin
• Dengan ditemukannya
teknologi transportasi vertikal,
teknologi penghawaan serta
mesin-mesin utilitas lainnya,
memungkinkan diciptakannya
karya-karya arsitektur yang
kompleks maupun gedunggedung pencakar langit.
• Ditemukan pula software
komputer untuk perhitungan
strurktur, utilitas yang sangat
membantu untuk menghitung,
dan mengambil keputusan
perencanaan sekompleks
apapun secara cepat.

Teknologi Pelaksanaan
•
Dengan berkembangnya sistem rekayasa konstruksi,
memungkinkan pembangunan pencakar langit secara cepat,
pemanfaatan ruang-ruang bawah tanah secara efektif.

SENI DALAM ARSITEKTUR
•Pendidikan arsitektur sering disatukan dengan pendidikan seni
rupa. Karya-karya arsitektur masa lampau dan arsitektur tradisional
di mana saja menunjukkan kaitan yang sangat erat dengan seni
pahat, seni dekoratif dan seni lukis. Selain itu kualitas estetis pada
cabang seni tersebut seperti skala, ritme, proporsi, simetri dan
sebagainya kita jumpai pula analoginya dengan arsitektur.
•Arsitektur memang suatu seni, tetapi berbeda dengan seni lukis
atau seni pahat. Arsitektur sangat terikat dengan berbagai
persyaratan fungsional, sosial, iklim dan sebagainya. Kepekaan
estetis perlu bagi calon arsitek, tetapi selalu harus diimbangi dengan
kepekaan sosial dan pengembangan rasio.

