UNSUR-UNSUR BENTUK

Unsur-unsur utama timbulnya suatu bentuk adalah adanya titik, garis, bidang, dan
ruang. Masing-masing unsur tersebut memiliki sifat dan dimensinya sendiri-sendiri
dalam desain.

Titik

Garis

Bidang

Ruang

Titik menunjukkan posisi di dalam
ruang.
Sebuah titik yang diperpanjang akan
menjadi sebuah garis.

●

Garis memiliki:
- panjang
- arah
- posisi
Sebuah garis yang diperluas akan
menjadi sebuah bidang.

1 dimensi

Bidang memiliki:
- panjang dan lebar
- wujud
- permukaan
- orientasi
- posisi
Sebuah bidang yang dikembangkan
akan menjadi sebuah ruang.

2 dimensi

Ruang memiliki:
- Panjang, lebar, tinggi
- bentuk dan ruang
- permukaan
- orientasi
- posisi
3 dimensi

Titik
Sebuah titik pada dasarnya statis dan tidak memiliki dimensi . Untuk memperlihatkan
keberadaan sebuah titik dalam suatu ruang atau di atas permukaan tanah, maka titik
itu harus diproyeksikan secara vertikal menjadi suatu bentuk linier, seperti sebuah
kolom, tugu, atau menara.

Setiap elemen kolom dalam gambar denah akan terlihat sebagai sebuah titik, dan
oleh karena itu tetap mengandung ciri visual sebuah titik.

Dua buah titik meIukiskan seuah garis yang menghubungkannya. Meskipun titik-titik
tersebut memberikan panjang tertentu pada garis, garis itu juga dapat dianggap
sebagai segmen dan garis yang panjangnya tidak terbatas.

Dua buah titik dapat menunjukkan sebuah sumbu yang terletak tegak lurus terhadap
garis yang dilukiskannya, di mana keduanya adalah simetri. Karena sumbu tersebut
panjangnya tidak terhingga, maka dalam beberapa hal sumbu tersebut menjadi lebih
dominan dibandingkan dengan garis yang dilukiskan tadi.

Garis
Sebuah titik yang diperpanjang akan menjadi sebuah garis. Secara konseptual,
sebuah garis memiliki panjang, tetapi tidak memiliki Iebar atau tinggi.
Garis adalah unsur penting dalam pembentukan setiap konstruksi visual.
Sebuah garis secara visual mampu memperlihatkan arah, pergerakan dan
pertumbuhannya.

Garis dapat menggabungkan,
menghubungkan, mendukung,
mengelilingi, atau memotong
elemen visual lainnya.

Garis dapat menggambarkan
adanya sisi-sisi dan memberikan
wujud pada bidang-bidang.

Garis dapat menegaskan sifatsifat permukaan bidang.

Bidang
Sebuah garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dengan arah asalnya akan
menjadi sebuah bidang. Pada dasarnya sebuah bidang memiliki panjang dan lebar,
tetapi tidak memiliki tinggi.

Dalam komposisi suatu konstruksi visual, suatu bidang berfungsi untuk membentuk
batas-batas sebuah volume. Bila arsitektur sebagal seni visual menguraikan secara
spesifik tentang formasi volume massa dan ruang 3-dimensi, maka bidang
seharusnya dipandang sebagai unsur kunci dalam penbendaharaan perancangan
arsitektur.

1 Bidang

2 Bidang

4 Bidang

5 Bidang

3 Bidang

Dalam perancangan arsitektur terdapat tiga jenis bidang yaitu bidang atas, dinding,
dan dasar.

Bidang Atas
Bidang atas dapat berupa bidang atap yang
melindungi ruang interior terhadap unsur-unsur
iklim, atau bidang langit-langit yang menjadi
penutup atas suatu ruang.

Bidang Dinding
Bidang dinding memiliki orientasi vertikal, sangat
menentukan dalam pembentukan dan membatasi
ruang arsitektural.

Bidang Dasar
Bidang dasar dapat berupa :
• Bidang permukaan tanah yang berfungsi
sebagai dasar pondasi dan dasar visual bentuk
bangunan.
• Bidang lantai yang membentuk permukaan
tutupan bawah suatu ruang dan menjadi dasar
untuk berpijak.

Sebuah bidang memiliki sifat-sifat ukuran, wujud, warna, dan tekstur. Sifat-sifat suatu
bidang dan hubungan antara satu dengan lainnya akan menentukan ciri-ciri visual
dan mutu ruang yang terbentuk di dalamnya.

Ruang dan Massa
Bidang-bidang dalam arsitektur membentuk volume masa dan ruang tiga dimensi.
Bentuk adalah ciri utama yang menunjukkan suatu volume. Hal ini ditentukan oleh
wujud dan hubungan antara bidang-bidang yang menggambarkan batas-batas dan
volume tersebut.

DaIam arsitektur, suatu volume dapat dilihat sebagai bagian dari ruang yang terdiri
dan dibentuk oleh dinding, Iantai, dan Ianglt-Ianglt (bidang atap). Hal ini dapat
dimengerti sebagi kuatitas ruang yang ditempati oleh massa bangunan.
Sangat penting untuk memahami keduanya, khususnya saat membaca rencana
ortografik tampak dan potongan.

Hubungan simbiosis antara bentuk massa dan ruang dalam arsitektur dapat dipelajari
dan dijumpai pada beberapa skala yang berbeda. Pada setiap tingkat, kita harus

memperhatikan bukan hanya bentuk bangunan, tetapi juga pengaruhnya terhadap
ruang di sekitarnya. Pada skala tapak suatu bangunan, ada bermacam-macam
strategi untuk menghubungkan suatu bentuk bangunan terhadap ruang di sekitarnya.

Suatu bangunan dapat membentuk dinding
sepanjang sisi tapak dan membentuk ruangruang luar yang positif.

Suatu bangunan dapat mengeliling dan
melingkupi suatu halaman atau ruang atrium
di dalam volumenya.

Suatu bangunan dapat menyatukan ruang
interior dengan ruang luar pribadi pada suatu
tapak yang dipagari oleh dinding tembok.

Suatu bangunan dapat melingkungi sebagian
tapaknya sebagai ruang luar.

Suatu bangunan dapat berdiri bebas di dalam
tapak tetapi memiliki ruang eksterior pribadi,
menciptakan ruang luar yang merupakan
perluasan dari ruang interiornya.

Suatu bangunan dapat merentang keluar dan
menciptakan suatu muka yang luas
menghadap suatu arah pada tapak tersebut

Suatu bangunan dapat berdiri sebagai bentuk
yang jelas di dalam ruang dan mendominasi
tapak tersebut.

