


Sejarah Arsitektur

 Pada dasarnya, sejak generasi pertamanya manusia sudah
berarsitektur, dalam batas pengertian bahwa arsitektur
berkaitan dengan perencanaan dan perancangan
lingkungan binaan. Jejak-jejak peninggalan arsitektur dari
masa lampau, yang dapat dilacak pada saat ini,
menunjukkan bahwa umat manusia telah berarsitektur
(menghasilkan lingkungan binaan) sejak ribuan tahun sebelum
masa kehidupan Vitruvius, ditandai dengan banyaknya
artefak yang berasal dari masa-masa sebelum kehidupan
Vitruvius—antara lain berupa hasil-hasil karya arsitektur
suku Maya, Toltec, Aztec, Inca, Cina, Jepang, India,
Mesopotamia, dan Mesir.



 Sebagai suatu bidang karya, sampai dengan abad 19,
arsitektur masih belum dipisahkan secara tegas dari
berbagai bidang lainnya. Tokoh-tokoh perencana dan
perancang lingkungan binaan—seperti Michelangelo—
dapat berperan sebagai arsitek, pelukis,
pemahat/pematung, konstruktor. Pada perkembangan
kemudian, bidang engineering dan arsitektur mulai
dipisahkan dari bidang lainnya.

 Pada 1880-an terjadi pemisahan keahlian bidang
arsitektur—dengan lingkup penekanan pada aspek bentuk,
ruang, dan fungsi—dengan keahlian bidang engineering—
dengan lingkup penekanan pada aspek struktur dan
konstruksi dalam perhitungan dan pelaksanaan
pembangunan.

 Di Indonesia, pendidikan keahlian arsitektur mulai mandiri
sejak awal dekade 1950, ditandai dengan berdirinya
Jurusan Arsitektur pada Institut Teknologi Bandung.



ARSITEKTUR

 SENI: Seni bangunan, bentuk dan ragam
hiasnya

 TEKNIK:Sistem mendirikan bangunan,
termasuk proses perancangan, konstruksi,
struktur, didalamnya jug aspek dekorasi dan
keindahan



ARSITEKTUR

 RUANG/TATA RUANG: Pemenuhan kebutuhan ruang oleh
manusia atau kel, manusia untuk aktivitas tertentu.

 BUDAYA & SEJARAH:  Ungkapan fisik dan peninggalan
budaya dari satu masyarakat dalam batasan tempat dan
waktu tertentu



Ragam Arsitektur

 Dibangunan oleh manusia  sejak zaman primitif di pohon,
di gua  sd zaman moderen sekarang.
 Oleh makhluk lain sebagai tempat tinggal, seperti burung,

serangga, dll
 Arsitektur naluri makhluk hidup untuk tempat tinggal,

termasuk binatang yg disebut “sarang”





Beijing National Stadium

memiliki konsep yang unik desain baja melintang seperti sarang burung, dengan
bertujuan sebagai kanopi pengganti atap stadion. Ini menjadi sebuah representasi
budaya Cina yang memiliki filosofi khusus mengenai sarang burung.



Dusun Bambu











 Gedung ini berlokasi di
Tianjin--kota terbesar
ke-3 di Cina daratan.
Gedung setinggi 1174
kaki (setara 358 meter)
ini disebut-sebut
sebagai sarang lebah
raksasa buatan
manusia.



Menara hunian yang unik ini menggunakan konsep pepohonan. Setiap unit
apartemen memiliki balkon yang menonjol bagaikan cabang-cabang pohon yang
besar, kokoh dan mantap.
Apartemen unik bernama L’Arbre Blanc atau "Pohon Putih" itu berlokasi di kota
Montpellier, Perancis. Bangunan itu didesain secara khusus oleh arsitek Jepang Sou
Fujimoto. (ap)



Arsitektur : MANUSIA >< BINATANG

mempertimbangkan:
Fungsionalnya, Penyesuaian dan daya tahan terhadap

alam,  Pemilihan bahan

Arsitektur yg dibuat binatang tidak berubah, tidak
berkembang, karena binatang tidak memiliki BUDAYA



Arsitektur buatan Manusia

 Ada sejak manusia pertama ada di bumi dg tujuan untuk
melindungi diri dari:
alam, binatang, kelompok lain.
 Berkembang  sejalan dg perkemb peradaban dan

budaya,  iptek,  dan kebutuhan(kautitatif atau kualtatif)



Tokoh-tokoh Arsitektur

 Augustus Welby Pugin (1812-52), Inggris. (Karyanya
Gedung Parlemen Inggris, Katedral, Sekolah) Ornamen
Gotik = Katolikisme
 “ Kriteria utama dari keindahan dalam arsitektur adalah

adaptasi dari bentuk kepada fungsi”



Marcus Pollio Vitruvius (1486)

 Vitruvius adalah seorang arsitek
romawi

 Kesatuan dari
kekuatan/kekokohan (firmitas),
keindahan (venustas), dan
kegunaan/fungsi (utilitas)



Van Romondt (1866-1934)

 Arsitektur adalah ruang tempat
hidup manusia dengan bahagia.
Ruang berarti menunjuk pada
semua ruang yang terjadi
karena dibuat oleh manusia atau
juga ruang yang terjadi karena
proses alam seperti gua,
naungan pohon dan lain-lain



Francis DK Ching (1979)

Arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang,
bentuk, teknik dan fungsi.



Amos Rappoport (1981)

 Arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia, yang lebih
dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut pranata-pranata
budaya dasar. Pranata ini meliputi: tata atur kehidupan
sosial dan budaya masyarkat, yang diwadahi dan
sekaligus memperngaruhi arsitektur



Tugas

 Tugas
Mahasiswa di minta untuk mengimplementasikan kata
“arsitek” dalam sebuah sketsa

 Sasaran
Mahasiswa diinginkan bekerja kreatif dan melatih sketsa
dengan teknik tangan
Mahasiswa diinginkan untuk presentasi terhadap hasil
sketsa nya.



Sebagai contoh Hasil Karya Mahasiswa




