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ABSTRACT
A shell structure is a type of active form structure. The formation of the shell occurs because of a combina-
tion of curve intersections from the horizontal and vertical directions. This type of structure is very flexible 
but in the design process is very dependent on the type of material that is generally in the form of sheets or 
planar. On the other hand the shell design process is quite complicated because it is very dependent on the 
simulation process of scale models or structural calculations. This paper explains how digital tectonics can 
accommodate students in their design process to a digital fabrication process and facilitates them to make 
simulations at real scale. The research method used was an experiment with an object modeling process 
solution using parametric design that was simulated in design software.
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ABSTRAK
Struktur shell adalah jenis struktur form active. Struktur cangkang terbentuk karena kombinasi persim-
pangan kurva dari arah horisontal dan vertikal. Jenis struktur ini sangat fleksibel tetapi dalam proses de-
sain sangat tergantung pada jenis bahan yang umumnya berupa lembaran atau planar. Di sisi lain proses 
desain shell cukup rumit karena sangat tergantung pada proses simulasi model skala atau perhitungan 
struktural. Makalah ini menjelaskan bagaimana tektonika digital dapat mengakomodasi siswa dalam pros-
es desain mereka ke proses fabrikasi digital dan memfasilitasi mereka untuk membuat simulasi pada 
skala nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan solusi proses pemodelan objek 
menggunakan desain parametrik yang disimulasikan dalam perangkat lunak desain.
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PENDAHULUAN
Selama ini masih ada banyak pemahaman  bahwa ada perbedaan domain antara arsitek dan insinyur 
sipil dalam merancang sebuah bangunan. Dimana ada pemahaman bahwa arsitek bertugas meran-
cang bangunan dari konsep secara umum sampai kedalam detail bangunan, sedangkan insinyur sipil 
hanya bertugas untuk memperhitungkan stabilitas bangunan saja. Padahal dalam praktek yang ada 
peran arsitek tunggal adalah pada jenis bangunan multifungsi dalam konteks sosial atau biasanya 
dikenal sebagai rumah tinggal sedangkan peran insinyur struktur tunggal adalah pada jenis bangunan 
yang melayani tujuan struktur tunggal atau lebih dikenal sebagai fasilitas infrastruktur (seperti jem-
batan). Namun pada bangunan bertingkat tinggi yang multifungsi dan membutuhkan pertimbangan 
sosial yang tinggi dibutuhkan peran arsitek dan insinyur sipil. Semakin banyak aliran kekuatan yang 
perlu diantisipasi maka peran insinyur sipil semakin besar. Sebaliknya dalam perencanaan infrastruktur 
seperti menara, pembangkit listrik, struktur atap bentang lebar maupun jembatan dengan bentang lebar 
yang berskala kota seorang insinyur sipil membutuhkan rekomendasi dari arsitek untuk memutuskan 
pemilihan bahan dan pertimbangan skala bangunan terhadap lingkungan perkotaan maupun lingkun-
gan alami. 

Salah satu jenis sistem struktur yang mampu mengantisipasi bentang lebar adalah struktur cangkang. 
Bentukan struktur cangkang terjadi karena aliran kekuatan yang ada, bentukan juga merupakan hasil 
definisi terhadap perilaku beban yang terjadi, sistem ini juga dapat menghemat bahan bangunan apabi-
la ditunjang dengan penggunaan material lokal maka dapat memanfaatkan tenaga kerja local sehingga 
dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Berdasarkan karakter lengkungannya, struktur cangkang  
terdiri dari single curvature (cylindrical and conical), synclastic (domelike),anticlastic (saddle-like) atau 
free (experimental). Dalam proses perancangan struktur cangkang terdapat interaksi estetika, peng-
etahuan struktur dan matematika. Kolaborasi antara tiga hal tersebut  diperlukan untuk menciptakan 
rancangan yang baik, stabil dari sisi struktur bahkan kemampuan untuk merealisasikannya, dalam hal 
ini disebut sebagai fabrikator. Penulis memandang bahwa ketiga bidang ilmu ini perlu adanya metode 
yang lebih cair untuk menghubungkan ketiga domain ini. Oleh sebab itu penulis melakukan pemaha-
man tektonika melalui pendekatan digital dan membatasi diskusi penulisan ini pada proses  modelling, 
simulasi dan fabrikasi.

LITERATUR
Eksplorasi Bentukan
Penggunaan model fisik untuk proses eksplorasi bentukan sudah dilakukan sejak jaman Renaissance. 
Model ini juga digunakan oleh Gaudi dengan memanfaatkan rangkaian rantai yang digantung terbalik, 
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dimana pada era tersebut Gaudi dapat menunjukan simulasi pembebanan yang terjadi melalui simulasi 
yang diwakili oleh model fisik.  Hasil dari eksperimen ini menjelaskan keterkaitan antara perilaku pem-
bebanan dengan bentukan yang terjadi.  Hingga saat ini olah bentuk permukaan(surface) memegang 
peranan penting dalam perancangan struktur cangkang.

Sepanjang sejarah arsitektur banyak sekali metode perhitungan dan model fisik yang dikembangkan 
oleh para arsitek, insinyur sipil, fabrikator maupun kontraktor untuk menghasilkan struktur cangkang 
yang optimal dan efisien. Pada era sebelum computer (pre-computer edge) prinsip form-follow-force 
sangat sering digunakan untuk mengetahui dan model simulasi prinsip mekanika teknik dengan meng-
gunakan bahan membrane yang fleksibel seperti kain latex. Metode eksplorasi melalui model fisik 
dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan kebutuhan fabrikasi : Hanging Model. Berdasarkan prinsip struk-
tur bentukan obyek modelling ini terbentuk karena gaya gravitasi yang dialami oleh material pemben-
tuknya. Sehingga bisa diasumsikan material mengalami gaya tarik karena gravitasi dan mengalami 
gaya tekan pada saat obyek dibalik keatas. Arsitek Heinz Isler melakukan eksplorasi bentukan melalui 
metode ini dan Frei Otto menggunakan rantai besi untuk menemukan pola grid dan aplikasi mesh pada 
permukaan cangkang. Tension Model. Metode ini menggunakan gelembung sabun dan bahan lateks 
atau perban yang fleksibel untuk menemukan bentukan permukaan / surface yang stabil berdasarkan 
kurva yang telah ditentukan Metode ini juga sangat merepresentasikan bentukan struktur tenda. 

Gambar 2. Naturtheater Groetzingen
Sumber : https://images.app.goo.gl/LJbpHks9aAjMfuxT8

Gambar 1. Hanging Model
Sumber : https://images.app.goo.gl/pZp-

Tu8sNTJNFiDKZ8

Frei Otto memanfaatkan metode ini untuk melakukan pendekatan desain pada proyek stasiun kereta 
Stuttgart. Dimana tujuan dari metode ini adalah untuk mencapai permukaan/surface minimal. Pneu-
matic Model adalah model struktur tiup dengan menggunakan memanfaatkan gelembung sabung atau 
lembar bahan sejenis kain yang mampu menampung udara. Proses kerjanya adalah dengan meniup 
material sampai mencapai batasan dan tujuan tertentu dari perancang. Struktur Pneumatic diadaptasi 
sebagai konsep bentukan paling efisien untuk struktur cangkang dan prinsip struktur ini juga dimanfaat-
kan sebagai acuan dalam mengerjakan material struktur.
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Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa pendekatan model fisik merupakan usaha para desainer untuk 
mencapai prinsip form-follow-force. Namun usaha ini hanya untuk memenuhi kaidah dan logika struktural 
saja. Selanjutnya model terpilih perlu diolah menjadi rangkaian gambar kerja yang memiliki ukuran, skala dan 
proporsi teknis sebagai produk gambar arsitektur yang bisa disampaikan pada pihak terkait proyek, seperti 
insinyur sipil, kontraktor dan fabricator elemen arsitektur. Sejak tahun 1960 teknik komputasi dan berbagai 
metode analisa struktural menjadi sangat penting dalam mewujudkan struktur cangkang.

Tektonika Digital dan Fabrikasi Digital
Teknologi komputasi terkait dengan pemahaman perancangan digital dimana dalam perkembangan-
nya dapat mendekatkan proses perancangan pada fabrikasi. Praktek perancangan menurut Sheila 
Kennedy terbagi dua, yakni : Horisontal, dimana dibutuhkan tahapan perancangan konvensional yang 
membutuhkan pengetahuan cukup dalam setiap tahapannya. Vertikal, memanfaatkan  berbagai pen-
dekatan desain dari berbagai bidang keilmuan, sifatnya leibih experimental dan melibatkan teknologi 
secara intensif. Dalam  tektonika sebuah obyek modelling disimulasikan sebagai material virtual dan 
fisik. Berikut beberapa pendekatan tektonika digital yang saat ini tanpa disadari telah digunakan oleh 
para arsitek jaman sekarang : 
1.  Sebagai alat material virtual, dimana perancangan digital mampu mengkomunikasikan tekstur ma-

terial secara nyata. Lebih dikenal sebagai 3d rendering. 
2.  Sebagai material fisik yakni mampu mensimulasikan deformasi sebuah obyek perancangan terha-

dap kondisi yang mempengaruhinya, seperti gravitasi, angin maupun beban. 
3.  Sebagai material struktural dimana mampu meningkatkan nilai ekonomis dan efisiensi, Sebagai 

alat untuk melakukan eksplorasi bentukan, 
4.  Sebagai alat untuk mengakomodasi kemampuan adaptif material yang dipengaruhi oleh performa 

sistem material tersebut. 

Gambar 3. Maket Gelembung Sabun
Sumber : https://images.app.goo.gl/ouwFNx1b-

CR5MKtuN7

Gambar 4. Eden Project karya Grimshaw
Sumber :https://images.app.goo.gl/M14B-

87D9HkMfGpsUA
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Fabrikasi digital merupakan aktivitas yang terkait dengan perancangan digital dimana aktivitas ini meli-
batkan mesin fabrikasi yang dapat dikontrol melalui komputer, seperti 3d printer, computer numeric 
controller dan lainnya. Fabrikasi Digital juga dikenal sebagai Rapid Prototyping Labs. Pada akhir tahun 
90an, laboratorium seperti ini banyak ditemukan pada sekolah arsitektur yang progresif. Tentu saja ada 
latar belakang sejarah yang menjelaskan perubahan ini.  

Pada tahun 1923 dan 1928, László Moholy-Nagy seorang professor dari Bauhaus asal Hungaria 
menawarkan sebuah konsep dalam pendidikan yakni kualitas material yang dipengaruhi oleh 
proses industri. Dosen dan mahasiswa bekerjasama untuk mencari metode mengolah material 
melalui proses eksperimental. Setelah Perang dunia 2, proses ini berkembang lebih pesat dan 
keilmuan teknik dan sains mulai di integrasikan dalam pendidikan arsitektur. Pada tahun 1960, 
mulai muncul konsep desain operatif, artificial intelligence dan teknologi komputasi. Adapun tu-
juannya adalah :
1. Desain lebih baik melalui proses yang lebih baik.
2. Melibatkan disiplin ilmu diluar Arsitektur
3. Pemanfaatan komputer untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya repetisi.

Software dan Langkah Perancangan
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perancangan digital merupakan kombinasi antara 
pengetahuan teknis mekanis dan arsitektur. Kemampuan fabrikasi metal untuk sebuah mobil dapat 
menjadi solusi untuk menciptakan komponen arsitektur yang kompleks dan berulang. Software men-
jadi alat penunjang  yang vital dalam mewujudkan konsep ini, namun software dengan basis CAD be-
lum dapat menyelesaikan kompleksitas geometri yang ada. Sejauh ini pemanfaatan  CAD merupakan 
software yang hanya beroperasi dalam koordinat Cartesian (xyz) saja, belum dapat mengakomodasi 
operasi pada permukaan yang melengkung dan organis. UV mapping bisa menjadi jawaban dalam 
menyelesaikan masalah tersebut. 

Sistem operasi UV bisa diibaratkan seperti sebuah patchwork dimana perancang bisa mengo-
lah setiap bagian secara fleksibel. CAD sejauh ini masih merupakan alat yang berfungsi untuk 
memindahkan gambar tangan menjadi data digital, proses pemindahannya pun masih dilakukan 
oleh juru gambar atau CAD operator. Belum ada aktivitas perancangan yang berinteraksi lang-
sung terhadap data secara menyeluruh. Ekspektasi perancang menuntut komputer untuk bisa 
dimanfaatkan untuk alat investigasi perancangan. Berikut ini penjelasan alur skema perancangan 
konvensional dan digital :
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METODE 
Metode perancangan yang digunakan adalah eksperimental terkontrol / semi structured experiments. 
Adapun tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mencapai bentukan struktur cangkang yang plastis. 
Obyek eksperimental ini dikerjakan oleh mahasiswa tahun ketiga Interior dan Arsitektur Universitas 
Ciputra. Kontrol dari eksperimen ini adalah untuk memastikan mahasiswa mengenali teori struktur 
cangkang secara umum dan proses berpikir dan merancang secara digital. 

Gambar 5. Langkah Perancangan konvensional 
dengan software berbasis CAD

Sumber : dokumentasi pribadi, 2020

Gambar 6. Langkah Perancangan digital
Sumber : dokumentasi pribadi, 2020

Gambar 7. Semi Structured Experiment
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020
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Di satu sisi mahasiswa memahami teori dan sejarah konstruksi namun perlu panduan khusus untuk 
menggabungkannya dengan perancangan digital. Proses eksperimen ini juga dibatasi pada pengo-
lahan bentukan struktur cangkang, membagi bentukan menjadi fragmen, mengurai dan merakitnya 
kembali dalam bentukan model fisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fabrikasi Digital dan Studi Kasus
Sama seperti proyeksi orthogonal yang digunakan untuk mengenali bentukan obyek rancangan dan 
dilanjutkan pada proses realisasi atau  pembangunan (perakitan). Kontraktor, insinyur terkait dihara-
pkan dapat mengerti komponen arsitektur melalui rangkaian gambar detail yang diolah melalui me-
tode proyeksi orthogonal. Dengan latar belakang ini maka penulis memandang perlu ada metode un-
tuk mengurai komponen bentukan struktur cangkang yang sulit dikomunikasikan jika hanya melalui 
proyeksi orthogonal. Struktur cangkang perlu diurai dalam proses desain melalui potongan fragmen 
,kemudian fragmen ini disatukan kembali menjadi obyek yang utuh dan bisa dibangun dalam berbagai 
skala, oleh sebab itu penulis memilih pendekatan metode fabrikasi digital. 

Metode fabrikasi digital terdiri dari 5 kategori utama  yakni sectioning, tessellating, folding, contouring 
dan forming(Iwamoto, 2009). Penulis memilih metode tessellating. Tesselation  adalah kumpulan frag-
men yang disusun berjajar satu dan yang lain dengan tujuan untuk membentuk sebuah permukaan. 
Metode ini dapat membuat obyek 3 dimensi apabila menggunakan informasi (dimensi maupun metode 
perakitan) yang cukup. Metode ini dikenal melalui gambar-gambar geometris karya M.C. Escher, ben-
tukan tersebut sering disamakan sebagai fragmen atau sebagai mesh. Tesselation juga bisa diang-
gap sebagai mozaik di masa kerajaan Bizantium di Roma atau jendela stained glass pada jendela 
gereja Gothic.  Contoh-contoh ini merupakan sebuah pemahaman desain yang diawali dengan pema-
haman seniman terhadap potongan-potongan kecil yang kemudian diolah menjadi sebuah obyek. 
Perancangan digital memberi kemungkinan bagi perancang untuk membuat modulasi yang bervariatif 
melalui prosedur fabrikasi yang tidak standard.  Oleh sebab itu metode tessellation dapat menciptakan 
permukaan yang lengkung maupun bentuk organic lainnya melalui pendekatan digital melalui material 
yang beupa lembaran (planar). 

Ada 2 metode utama untuk mengolah permukaan organic secara digital : pertama melalui pendekatan 
NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) yakni melalui formasi kurva yang lentur dan permukaan yang 
memiliki permukaan yang melengkung atau mesh modeller yang menggunakan polygon dan subdivi-
sion yang disusun sampai mencapai derajat mulusnya permukaan (smooth surface) yang diinginkan. 
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Polygonal Mesh biasanya tersusun dari bentukan segitiga dan segiempat. Geodesic Dome karya Buck-
minster Fuller merupakan studi kasus dalam tulisan ini. Tujuan perancangan geodesic adalah untuk 
mencapai struktur yang ringan dan efisien dari sisi teknis dimana rancangan ini juga disiapkan untuk 
produksi massal dan bersifat universal. Kubah ini sendiri dibangun dari susunan fragmen yang identik 
dan berbentuk segi tiga maupun heksagonal, ternyata pada saat realisasi secara struktural bangunan 
ini amat stabil dan tidak mengalami deformasi.

Eksplorasi Geometri
Bagian ini menjelaskan proses perancangan bentukan struktur cangkang dengan menggunakan soft-
ware Rhinoceros, Grasshopper dan lunchbox. Berikut ini adalah  sistem operasinya :

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020

Tabel 1. Sistem Operasi

Untuk penulisan ini jenis struktur cangkang yang digunakan adalah long barrel vault yang dimodifikasi 
dengan ketinggian berbeda. Adapun ketinggian dari lengkung kurva berdasarkan kebutuhan dari per-
ancang.
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Bentukan permukaan ini bisa  menjadi dasar bentukan perancangan berdasarkan kebutuhan yang 
diinginkan. Setelah surface terbentuk  maka bisa dibagi menjadi fragmen yang berbentuk segi tiga 
(triangulation). Jumlah susunan fragmen (Sub Divide) bisa diatur melalui slider sehingga perancang 
bisa mengubahnya berdasarkan tujuan perancangan. Semakin banyak maka surface yang terbentuk 
semakin halus. Untuk penelitian ini, setiap fragmen dilubangi dengan tujuan agar beban mati bisa 
dikurangi dan diberi nomor sebagai panduan dalam perakitan (gambar 11). Selanjutnya, setiap panel 
diurai dan diurutkan berdasarkan nomornya. Kemudian pada saat proses perakitan gambar yang men-
jadi panduan utama adalah modelling 3D yang sudah diberi penomoran. 

Gambar 8. Formasi kurva awal
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 9. Surface
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 10. Triangulation
Sumber Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 11. Triangulation dan penomoran fragmen
Sumber Dokumentasi Pribadi, 2020

Adapun proses perancangan surface ini dapat dirubah otomatis berdasarkan value dari parameter 
yang diinginkan, semisal bentuk kurva, jarak kurva, jumlah fragmen ataupun besar kecil lubang dari 
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setiap fragmen karena proses perancangan ini sudah ditulis dalam satu rangkaian rumus (definition) 
dari Grasshopper. Setelah fragmen dibuat maka setiap potongan bisa diproses dengan mengguna-
kan mesin laser cutting.  Adapun tujuan penggunaan mesin laser adalah selain untuk mempersingkat 
proses dan mendapatkan hasil yang baik, juga untuk mendapatkan hasil yang presisi sehingga pada 
saat obyek yang ingin dikerjakan berukuran besar, tahapan proses ini dapat diduplikasi.

Gambar 12. Unflatten fragmen
Sumber Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 13. Grasshopper definition
Sumber Dokumentasi Pribadi, 2020

Pada gambar 15 juga dapat dilihat hasil proses pembelajaran perancagan digital yang dilakukan oleh 
mahasiswa Universitas Ciputra.

KESIMPULAN
Dari penjelasan diatas telihat bahwa proses perancangan digital bersifat menyeluruh dan tidak hanya 
berakhir pada proses produksi gambar. Selain itu proses perancangan yang umumnya hanya terbagi 
dalam 2 domain yakni desain dan realisasi bisa menjadi lebih dekat. Mahasiswa dapat terlibat dalam 
setiap proses tanpa melibatkan peran pihak ke3. 

Proses pengolahan model fisik dapat dihilangkan atau dikurangi karena dibantu oleh proses modelling 
yang fleksibel karena dibantu oleh definition dari software rhino dan grasshopper. Untuk penelitian 
kedepan, proses ini dapat menjadi awalan untuk eksplorasi bentukan yang melibatkan simulasi mau-
pun optimalisasi struktur cangkang. 
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Gambar 14. Realisasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020

Gambar 15. Alternatif bentuk
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020


