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PEMAHAMAN VENUSTAS DALAM DESAIN

PADA DASARNYA DESAIN DAPAT DIPAHAMI 
DENGAN MEMAHAMI DENGAN MEMAHAMI :

UNSUR DESAIN
AZAS DESAINAZAS DESAIN
PRINSIP DESAIN
KRITERIA DESAINKRITERIA DESAIN



UNSUR DESAIN
BAGIAN TERKECIL DARI PEMBENTUKAN DESAIN

TITIK
Diwujudkan secara visual oleh bentuk lingkaran 
(2D) atau bola (3D)( ) (3 )

GARIS
Diwujudkan secara visual oleh bentuk persegi ujud a seca a sua o e be tu pe seg
panjang yang panjangnya sangat lebih panjang 
dari lebarnya
Pada tampak bangunan biasanya berwujud : 
kolom, balok, tepian plat yang diekspose, kusen 
pintu dan jendela.



UNSUR DESAIN
BAGIAN TERKECIL DARI PEMBENTUKAN DESAIN

BIDANG
Diwujudkan secara visual oleh bentuk‐bentuk permukaan 
Bentuk dasar bidang : segitiga sama sisi, bujur sangkar dan 
lingkaran.
Pada Bangunan yang dapat dianggap sebagai bidang 
adalah permukaan dinding  jendela  pintuadalah permukaan dinding, jendela, pintu

RUANG
Diwujudkan secara visual oleh bentuk yang berongga ujud a seca a sua o e be tu ya g be o gga
maupun pejal
Bentuk dasar ruang : limas, kubus dan bola
Pada Bangunan terwujud oleh bentuk dasar bangunan dan 
ruang‐ruang tambahan seperti canopi, teras, balkon.



UNSUR DESAIN
BAGIAN TERKECIL DARI PEMBENTUKAN DESAIN

WARNAWARNA
Warna dasar : Primer, sekunder dan tersier
V lValue
Intensitas

TEKSTUR = karakter permukaan
Tekstur Riil : karakter permukaan yang Tekstur Riil : karakter permukaan yang 
sesungguhnya
Tekstur Visual : karakter permukaan yang Tekstur Visual : karakter permukaan yang 
terlihat seperti aslinya



AZAS DESAIN
DASAR DALAM MENATA UNSUR DESAINDASAR DALAM MENATA UNSUR DESAIN

PERULANGAN
Pengulangan utuh suatu unsur desain, baik bentuk, 
dimensi, arah, posisi, warna dan tekstur., , p ,

KEMIRIPAN
Pengulangan sebagian besar keadaan unsur desain e gu a ga sebag a besa eadaa u su desa
tertentu.

IRAMA
Kemiripan berpola yang kemudian dapat diulang 
atau tidak diulang. Dapat bersifat klimaks atau anti g
klimaks atau monoton



PRINSIP DESAIN
HAKIKAT PENATAAN DALAM DESAIN TERDAPAT :

KESEIMBANGANKESEIMBANGAN
Rasa yang diakibatkan oleh sumbu 
keseimbangankeseimbangan

AKSENTUALITAS/PENEKANAN
unsur desain menonjol atau yang lain 
daripada unsur desain terpakai yang lain, 
serta dapat dikenali secara langsung dan 
cepat dalam usaha menangkap makna 
tampilan obyek desain



PRINSIP DESAIN
HAKIKAT PENATAAN DALAM DESAIN TERDAPAT :

PROPORSIPROPORSI
Ketepatan perbandingan  bentuk , dimensi, 
arah dan posisi antara unsur unsur desain arah dan posisi antara unsur‐unsur desain 
terpakai

SKALASKALA
makna perbandingan antara obyek desain 
dengan pengamat  yang mengakibatkan 
suasana menjadi dekat (intim), manusiawi 
(formal) atau menakutkan (monumental)



KRITERIA KEBERHASILAN DESAIN
DESAIN DIANGGAP BERHASIL bila memiliki:

UNITY atau KESATUAN
Rasa kesatuan yang ditimbulkan oleh 
penataan unsur desain yang menggunakan penataan unsur desain yang menggunakan 
ketepatan azas desain dalam menyelesaikan 
prinsip desain agar konsep desain dapat prinsip desain agar konsep desain dapat 
diaktualisasikan



KRITERIA KEBERHASILAN DESAIN
DESAIN DIANGGAP BERHASIL bila memiliki:

COMPLEXITY atau KERAGAMAN
Ketepatan penggunaan jumlah unsur desain 
baik bentuk  dimensi  arah dan posisi baik bentuk, dimensi, arah dan posisi 
terhadap usaha mengaktualisasi‐ kan 
konsep desain konsep desain 



KRITERIA KEBERHASILAN DESAIN
i i i iDESAIN DIANGGAP BERHASIL bila memiliki:

INTENSITY  t  INTENSITASINTENSITY atau INTENSITAS
Tingkat penyelesaian desain atas makna 
dari konsep desain yang ingin 
diaktualisasikan



STUDI KASUS : MALL di EX MARDI SANTOSO

IDENTIFIKASI BANGUNAN :
PENGEMBANGAN BANGUNAN EX RUMAH SAKIT MARDI SANTOSO

Jalan Bubutan Surabaya.

Bangunan terdiri dari 2 layer yaitu :g y y
a. Bangunan Depan (Foreground) adalah bangunan cagar budaya yang tidak boleh

dirobohkan atau dihilangkan.
b. Bangunan Utama adalah bangunan baru yang mengisi di belakang bangunan lama dan

menyertakannya dalam keseluruhan estetika bangunan baru seutuhnyamenyertakannya dalam keseluruhan estetika bangunan baru seutuhnya.
c. Fungsi bangunan : Bangunan Perdagangan ‐Mall
d. Konsep bangunan sebagai bangunan Mall/perdanganan di tengah kota : Megah



UNSUR DESAIN

d bGARIS pada bangunan 
sebelah atas, memberi 
kesan  ringan

BIDANG  PERSEGI pada 
sisi sebelah kiri bang, 
memberi kesan 
menutup dan 
mengakhiri bidang 
bangunan

BIDANG PERSEGI  pada BIDANG PERSEGI  pada 
sisi sebelah tengah kiri 
bang, memberi kesan 
perlunakan kekakuan 
oleh bentuk bidang 

BIDANG PERSEGI pada sisi 
sebelah  tengah kiri bang, 
terdiri dari banyak bidang 

GARIS BERPOLA pada sisi sebelah 
bawah bangunan, terdiri dari 
b k bid   i  b i  oleh bentuk bidang 

yang lain

g
persegi memberi kesan  kuat  
terhadap keseluruhan 
tampilan bangunan

banyak bidang persegi memberi 
kesan  kuat  terhadap keseluruhan 
tampilan bangunan



UNSUR DESAIN

BIDANG  PERSEGI  d  BIDANG  PERSEGI pada 
sisi sebelah atas bang, 

memberi kesan kuat pada 
bangunan

GARIS pada 
bangunan sebelah 

atas  memberi atas, memberi 
kesan  ringan

BIDANG  PERSEGI pada p
sisi sebelah kanan bang, 
memberi kesan menutup 
dan mengakhiri bidang 

bangunan

Bidang menutup 
memberi kesan kuat 

g

BIDANG PERSEGI  pada 
tengah kanan bangunan, 
memberi kesan perlunakan 

untuk area foregroundkekakuan oleh bentuk 
bidang yang lain



UNSUR DESAIN

d bWARNA oranye pada bangunan 
sebelah atas, mempertegas 
bentuk garis

WARNA  oranye pada WARNA  oranye pada 
BIDANG  PERSEGI  
sisi sebelah kiri bang, 
memberi kesan 
pengakhirian  yang pengakhirian  yang 
berkesan

WARNA hijau pada
BIDANG PERSEGI sisi
sebelah tengah kiri
bang, memberi kesan
perlunakkan kekakuan

WARNA putih BIDANG PERSEGI
pada sisi sebelah tengah kiri bang,
memberi kesan kuat perlunakan

WARNA putih GARIS 
BERPOLA pada sisi sebelah 
b h b   b i  oleh bentuk bidang

yang lain

memberi kesan kuat, perlunakan
terasa dilakukan dengn sengaja
dengan memecah bidang berwarna
putih menjadi beberapa bidang kecil

bawah bangunan, memberi 
kesan kuat namun klasik



UNSUR DESAIN

DASAR MERUANG DASAR MERUANG 
berbentuk kubus
Mengesankan kekakuan

Rangkaian bentuk garis yang berjajar, 
berulang banyak, akan mengesankan 
bidang panjang.

DASAR MERUANG 
berbentuk kubus
Sebenarnya mengesankan 
kekakuan



AZAS DESAIN

PERULANGAN 
GARIS. 
Baik  dimensi, 
posisi dan warna 
diulang secara 
sempurna 

PERULANGAN BIDANG. 
Baik  dimensi  posisi dan Baik  dimensi, posisi dan 
warna diulang secara 
sempurna 

PERULANGAN GARIS YANG 
MEMBENTUK SISI BIDANG

KEMIRIPAN BIDANG
Persegi. Warna dan jenis 
bidang sama, perbedaan  MEMBENTUK SISI BIDANG

KEMIRIPAN BIDANG

b da g sa a, pe bedaa
ada di dimensi dan posisi

Persegi. Dimensi dan posisi sama, 
perbedaan hanya pada warna 
yaitu putih dengan merah

KEMIRIPAN BIDANG Persegi. 
Warna dan jenis bidang sama, 
perbedaan ada di dimensi dan posisi



AZAS DESAIN

HARMONI LARAS

UNSUR DESAIN TERPAKAI adalah
garis yang membentuk sisi bidang
dan bidang yang secara tekstur

AZAS DESAIN TERPAKAI adalah
Kemiripan pada dimensi garis ygdan bidang yang secara tekstur

terbagi menjadi beberapa bentuk
persegi.

p p g yg
membentuk bidang serta sub‐sub
bidang hasil pemecahan bidang
besar.

Warna terpakai terdiri dari satu
warna yaitu PUTIH. Perubahan bentuk yang terjadi

tidakTIBA‐TIBA.



AZAS DESAIN
HARMONI KONTRAS

keKONTRASan di sisi kanan
bangunan terdiri dari banyak
warna, banyak tekstur dan
bahanbahan

keKONTRASan di sisi tengah
bangunan terdiri dari warna

keKONTRASan di sisi kiri
bangunan terdiri dari warna bangunan terdiri dari warna

putih, biru dan coklat gelap,
dengan tekstur dan bahan
yang beragam

bangunan terdiri dari warna
putih, hijau dan coklat gelap,
dengan tekstur dan bahan yang
beragam



PRINSIP DESAIN
GARIS KESEIMBANGAN

KESEIMBANGAN dalam 

KESEIMBANGAN dalam 
posisi tampak depan. 

KESEIMBANGAN dalam 
posisi blok – tampak 
atas. 

Secara keseluruhan Secara keseluruhan 
KESEIMBANGAN  telah tercapai

AKSENTUALITAS/ PENEKANAN  
pada tampilan bangunan ada pada 
bid     b  k   AKSENTUALITAS/ PENEKANAN  pada tampilan bidang  yang berwarna, karena 
dominasi keseluruhan tampilan 
berwarna putih

AKSENTUALITAS/ PENEKANAN  pada tampilan 
depan bangunan  adalah pada bentuk berbeda di 
dua tempat. Penekanan untuk menunjukkan 
posisi pintu masuk.



PRINSIP DESAIN

PROPORSI 
B  t di i d i   k   t   it  Bangunan terdiri dari 3 komponen utama yaitu 
2 kubus dan 1 susunan bidang yang meruang 
dan panjang di foreground.
Dua kubus atau dua persegi telah  
proporsional oleh dimensi yang sama. Tetapi proporsional oleh dimensi yang sama. Tetapi 
terganggu oleh tampilan dari susunan bidang 
yang meruang dan panjang.

B i  d   d l h   bid    Bagian depan adalah susunan bidang yg 
meruang dan panjang. Hal ini menyebabkan 
keseluruhan bentuk jadi  tidak proporsional .
Ketidak sesuaian proporsi terletak pada bentuk 
dan dimensi bidang ini terhadap tampilan 

Bagian tampilan bentuk kubus besar memecah 
dan dimensi bidang ini terhadap tampilan 
bangunan utama yang berbentuk kaku dan 
berdimensi besar, sedang tampilan bidang ini 
berdimensi kecil, panjang dan luwes.

permukaannya menjadi sub‐sub bentuk  dari berbagai 
dimensi, posisi, tekstur dan warna. Usaha memecah 
bentuk besar menjadi sub‐sub  bentuk yang lebih kecil 
telah membuat keseluruhan bentuk tidak lagi kontras.



PRINSIP DESAIN

Tinggi  bangunan  utama ( H1)

Tinggi  bangunan  di depan (H2)Tinggi  bangunan  di depan

Tinggi manusia (H3)

Tinggi  bangunan  di depan (H2)Tinggi  bangunan  di depan

SKALA
Skala antara bangunan dengan pengamat adalah :
a Bila manusia dianggap h3 = 1 70a. Bila manusia dianggap h3 = 1,70
b. Bangunan diatas = 7 lantai, bila 1 lantainya diasumsikan 4.00, maka tinggi 

bangunan h1 adalah 7 x 4,00 = 28,00
Maka skala antara bangunan dengan pengamat adalah  28,00 : 1,70 = 15 : 1Maka skala antara bangunan dengan pengamat adalah  28,00 : 1,70   15 : 1
Maka skala antara bangunan dengan pengamat disini adalah monumental



KRITERIA KEBERHASILAN DESAIN

UNITY (KESATUAN DESAIN)
Terjadi oleh penggunaan unsur‐
unsur desain yang ditata
menggunakan azas desain dalam
memenuhi prinsip desain agar
tercapai kesesuaian hasil dengan

k k d d l

Pada ulasan terdahulu, telah dianalisis bahwa :

makna yang terkandung dalam
konsep desainya.

a. Unsur desain terpakai adalah garis, bidang dan ruang
b. Menggunakan azas desain perulangan dan kemiripan dengan 

penataan yang menggunakan harmoni kontras pada bangunan 
d l d b l d f dutama dan laras pada bangunan latar depan (foreground).

c. Telah memenuhi prinsip desain : keseimbangan, aksentualitas, 
proporsi dan skala

d Terpenuhinya makna ‘kemegahan‘ yang ingin dihadirkan oleh d. Terpenuhinya makna ‘kemegahan‘ yang ingin dihadirkan oleh 
konsep desainnya. 



KRITERIA KEBERHASILAN DESAIN

COMPLEXITY (KERAGAMAN)
Ketepatan penggunaan jumlah
(kuantitas) unsur desain baik
b t k di i h d i ibentuk, dimensi, arah dan posisi
terhadap usaha mengaktualisasi
kan konsep desain

Pada ulasan terdahulu, telah dianalisis bahwa :
a. Unsur desain terpakai adalah garis, bidang dan ruang
b. Penggunaan bentuk kubus sebagai bentuk dominan dan monumental

berusaha mengurangi kesan kaku dengan cara pemecahan permukaan kubus
menjadi sub‐sub bentuk yang lainmenjadi sub sub bentuk yang lain.

c. Pemecahan bentuk yang dilakukan sangat kompleks mulai dari dimensi, arah,
posisi, warna serta tekstur yang terjadi oleh bahan material yang berbeda.

d. Konsep kemegahan dapat dicapai dengan skala yang monumental serta
b h d b d k lgabungan warna hijau dan biru di permukaan yang luas.



KRITERIA KEBERHASILAN DESAIN

INTENSITY (INTENSITAS)
Tingkat penyelesaian desain
atas makna dari konsep desainatas makna dari konsep desain
yang ingin diaktualisasikan

Tingkat penyelesaian Desain dapat dilhat dari :g p y p
a. Pemilihan jenis bahan finishing
b. Pemilihan elemen pendukung (bisa jadi tambahan unsur

desain)desain)
c. Pemilihan warna yang sesuai dengan konsep
d. Pengerjaan dan ketelitian penyelesaian finishing bahan



TUGAS 3 : VENUSTAS
1 KELOMPOKTERDIRI DARI 4‐5ORANG4 5
JENISTUGAS :
MENGANALISIS BANGUNAN KOMERSIAL (BANGUNAN
BERLANTAI LEBIH DARI 4 LANTAI)BERLANTAI LEBIH DARI 4 LANTAI)
DIANLISIS SESUAI CONTOHMATERI KULIAH.
FORMAT KERTASA3 ‐ FULLCOLOUR
OUTLINE :

a. Kata Pengantar
b. studi pustakap
c. AnalisisVenustas

1) unsur Desain
2) Azas Desain2) Azas Desain
3) Prinsip Desain
4) Kriteria Desain


