
 

 

 

 

                      

   

 

 

 

 

Gambar 4.

4. Tekstur 

Tekstur pada bangunan erat kaitannya dengan penggunaan material pada 

bangunan, penggunaan material alami memiliki 

terbentuk secara alami dan kebanyakan masih bertekstur kasar. 

Diantaranya penggunaan batu

 

Gambar 4.

Bentukan lengkung yang 
mengarah pada 
bentukan utama

Tekstur Kasar 
dari Batu Alam 

Tekstur Kasar 
dari Detail 

Bukaan 

 

 

 

 

Gambar 4.54. Konsep bentukan 2 

 

Tekstur pada bangunan erat kaitannya dengan penggunaan material pada 

bangunan, penggunaan material alami memiliki tektur yang sudah 

terbentuk secara alami dan kebanyakan masih bertekstur kasar. 

Diantaranya penggunaan batu-batuan alam, kayu ataupun bambu. 

 

Gambar 4.55. Tekstur pada bangunan 

 

 

Bentukan lengkung yang 
mengarah pada 
bentukan utama 

Tekstur Halus 
Dari bidang 
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Tekstur pada bangunan erat kaitannya dengan penggunaan material pada 

tektur yang sudah 

terbentuk secara alami dan kebanyakan masih bertekstur kasar. 

 

Tekstur Halus 
Dari bidang 

dinding 



 

5. Warna 

Aplikasi warna disesuaikan juga dengan penggunaan material dimana 

untuk bahan alami warna yang digunakan adalah warna asli dari alam. 

Untuk material batu

gelap ataupun terang disesuaikan dengan jenis batuan, sedangkan untuk 

material kayu menampilkan warna cokelat dengan motif guratan yang 

khas dari jenis kayu tertentu.

Gambar 4.

 

 Penggunaan warna alami ini menimbulkan kesan yang natural dan 

tenang, ditambah dengan finishing dengan warna

untuk mempertegas beberapa bagian bangunan namun tetap dalam konsep 

yang alami sehingga tidak menimbulkan kesan 

  

4.3.7.  Konsep ruang 

 

 Untuk merancang ruang gymnasium ataupun ruang 

diperhatikan beberapa elemen desa

diantaranya garis, tekstur, warna, bentuk dan motif. 

 

 

 

Warna sebagai 
Aksen 

Aplikasi warna disesuaikan juga dengan penggunaan material dimana 

untuk bahan alami warna yang digunakan adalah warna asli dari alam. 

Untuk material batu-batuan alam dapat menimbulkan kesan warna yang 

n terang disesuaikan dengan jenis batuan, sedangkan untuk 

material kayu menampilkan warna cokelat dengan motif guratan yang 

khas dari jenis kayu tertentu. 

 

 

Gambar 4.56. Warna pada bangunan 

Penggunaan warna alami ini menimbulkan kesan yang natural dan 

tenang, ditambah dengan finishing dengan warna-warna lain sebagai aksen 

untuk mempertegas beberapa bagian bangunan namun tetap dalam konsep 

yang alami sehingga tidak menimbulkan kesan kontras. 

Untuk merancang ruang gymnasium ataupun ruang kafe harus 

pa elemen desain yang membentuk interior sebuah 

diantaranya garis, tekstur, warna, bentuk dan motif.  

Warna terang untuk 
memantulkan 

cahaya
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Aplikasi warna disesuaikan juga dengan penggunaan material dimana 

untuk bahan alami warna yang digunakan adalah warna asli dari alam. 

batuan alam dapat menimbulkan kesan warna yang 

n terang disesuaikan dengan jenis batuan, sedangkan untuk 

material kayu menampilkan warna cokelat dengan motif guratan yang 

Penggunaan warna alami ini menimbulkan kesan yang natural dan 

warna lain sebagai aksen 

untuk mempertegas beberapa bagian bangunan namun tetap dalam konsep 

afe harus 

ah ruangan 

Warna terang untuk 
memantulkan 

cahaya 
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Tabel 4.6. Elemen Pembentuk Desain 

No Unsur Interior Ruang Kafe Ruang Gymnasium 

1 Garis 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bentuk 

 

Bentuk yang diaplikasikan 

pada ruang ini adalah 

bentukan dinamis yang 

lengkung 

 

 

Bentuk yang diaplikasikan 

pada ruang ini adalah 

bentukan yang dinamis 

yang bersudut 

 

3 

Motif 

Perpaduan elemen desain 

membentuk motif yang 

tenang dan hangat 

 

Perpaduan elemen desain 

membentuk motif yang 

dinamis dan cerah 

4 

Tekstur 

 

Dari penggunan material 

memberikan kesan yang 

halus dan rata 

 

 

 

Dari penggunaan material 

memberikan kesan yang 

sedikit kasar 

 

 

 



129 

 

5 

Warna 

 

Warna dasar berasal dari 

warna alami dengan aksen 

warna komplementer 

 

 

Warna dasar berasal dari 

warna alami dengan aksen 

warna komplementer 

 

 

 Sirkulasi menuju ruang gymnasium ataupun ruang kafe dapat diakses oleh 

pengunjung dari bagian luar bangunan melalui ruang lobby yang langsung 

terhubung dengan innercourt, dimana fungsi innercourt ini juga merupakan salah 

satu cara untuk mengintegrasikan ruang dalam dan ruang luar yaitu dengan 

membawa taman sebagai elemen ruang luar ke dalam bangunan. Selain itu fungsi 

innercourt ini juga sebagai ruang transisi yang menghubungan ruang kafe dengan 

ruang finess center dan juga merupakan pusat dari semua ruangan pada bangunan. 

  Untuk penataan perabot disesuaikan dengan alur sirkulasi untuk 

mempermudah jalur sirkulasi dan penggunaan perabot maka penataan perabot 

mengikuti jalur pada bentukan bangunan sehingga jelas pembagian area antara 

jalur sirkulasi dengan jalur perabotan. Hal ini juga untuk menyiasati bentuk 

bangunan yang melengkung, sehingga penataan perabot tidak tertumpu 

peletakkannya pada bagian lengkung bangunan namun pada bagian tengah 

bangunan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh bentukan bangunan. 

 

 

 

Gambar 4.57. Konsep penataan perabot  

 

 

 

Penempatan 
perabot disesuaikan 
dengan bidang lurus 
pada bangunan 

Penempatan 
perabot disesuaikan 
dengan bidang 
lengkung pada 
bangunan tidak 
menempel dinding 
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4.3.8. Konsep integrasi ruang 

 

 Konsep dasar menggunakan pendekatan atau arahan dari kriteria desain 

yaitu pengolahan tata massa yang mengintegrasi ruang dalam dan ruang luar, yang 

dapat dicapai dengan : 

 

1. Membawa elemen ruang luar ke dalam bangunan 

Dengan memasukkan unsur ruang luar ke dalam bangunan maka akan 

memperjelas hubungan antara ruang dalam dan ruang luar, selain itu 

dengan memasukkan unsur taman seperti air dan tanaman ke dalam 

bangunan maka akan menambah kesan alami dari bangunan tersebut. 

 

 

Gambar 4.58. Penggunaan elemen ruang luar di dalam bangunan 

 

2. Menciptakan kontinuitas visual dari dalam bangunan ke luar 

Penggunaan pembatas ruang dengan ketentuan tertentu dapat mendekatkan 

ruang dalam dan ruang luar. Seperti penggunaan material masif transparan 

atau penggunaan dinding dengan ketinggian kurang dari 120 cm dapat 

memberikan kesan meruang namun masih memberikan kebebasan visual. 

 



 

  

Gambar 4.59. Penggunaan Material Kaca 

 

3. Mengoptimalkan penghawaan dan pencahayaan 

Selain integrasi ruang dalam dan ruang luar, dalam kriteria desain ini juga 

harus diperhatikan pengkondisian alami bangunan.  Untuk 

memaksimalkan kondisi yang alamiah pada bangunan graha sehat di 

Malang, baik untuk pencahayaan ataupun penghawaan alam

desain bangunan bermasa banyak sehingga tidak terjadi perancangan ruang 

di dalam ruang sehingga semua sisi ruangan dapat berhubungan langsung 

dengan alam disekitarnya seperti angin dan sinar matahari.

 

 Untuk mencukupi kebutuhan bangunan seha

sebesar 1/6 – 1/8 luas lantai bangunan. Untuk ruangan dengan aktifitas yang 

tinggi dapat digunakan bukaan yang lebih besar.

Ketentuan bukaan untuk sinar matahari dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Penempatan bukaan pada muka 

matahari 

b. Penggunakan sun-shading

fasade ataupun berupa penanaman vegetasi. 

. Penggunaan Material Kaca Sebagai “bingkai Visual”

engoptimalkan penghawaan dan pencahayaan alami 

Selain integrasi ruang dalam dan ruang luar, dalam kriteria desain ini juga 

harus diperhatikan pengkondisian alami bangunan.  Untuk 

memaksimalkan kondisi yang alamiah pada bangunan graha sehat di 

Malang, baik untuk pencahayaan ataupun penghawaan alami maka dibuat 

desain bangunan bermasa banyak sehingga tidak terjadi perancangan ruang 

di dalam ruang sehingga semua sisi ruangan dapat berhubungan langsung 

dengan alam disekitarnya seperti angin dan sinar matahari. 

Untuk mencukupi kebutuhan bangunan sehat maka diperlukan bukaan 

1/8 luas lantai bangunan. Untuk ruangan dengan aktifitas yang 

tinggi dapat digunakan bukaan yang lebih besar. 

Ketentuan bukaan untuk sinar matahari dapat dilakukan sebagai berikut :

Penempatan bukaan pada muka bangunan yang tidak sejajar dengan arah 

shading. Baik itu berupa kisi-kisi, penonjolan pada 

fasade ataupun berupa penanaman vegetasi.  
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Sebagai “bingkai Visual” 

Selain integrasi ruang dalam dan ruang luar, dalam kriteria desain ini juga 

harus diperhatikan pengkondisian alami bangunan.  Untuk 

memaksimalkan kondisi yang alamiah pada bangunan graha sehat di 

i maka dibuat 

desain bangunan bermasa banyak sehingga tidak terjadi perancangan ruang 

di dalam ruang sehingga semua sisi ruangan dapat berhubungan langsung 

t maka diperlukan bukaan 

1/8 luas lantai bangunan. Untuk ruangan dengan aktifitas yang 

Ketentuan bukaan untuk sinar matahari dapat dilakukan sebagai berikut : 

bangunan yang tidak sejajar dengan arah 

kisi, penonjolan pada 



 

c. Penggunaan material penutup atap yang dapat meredam panas, peninggian 

plafon, ataupun pengaplika

d. Karena sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan maka dapat 

dipilih material yang memantulkan sinar matahari seperti material kaca 

yang masif transparan, keramik ataupun material yang memiliki 

permukaan yang halus dengan warna yang terang.

Gambar 4.

 

 Peletakkan posisi inlet dan outlet tidak sejajar sehingga udara dapat 

berganti dengan mudah sehubungan dengan penggunaan sistem penghawaan 

ventilation. Ketentuan cross ventilation diantaranya :

a. Lubang penghawaan minimal 5% dari luas lantai ruangan.

b. Posisi inlet sebaiknya pada ketinggian aktivitas manusia (sekitar 0,5 

sedangkan posisi outlet dibuat lebih tinggi.

 

 

Gambar 4.

Penggunan tanaman 
sebagai penyaring 
sinar matahari  

Posisi bukaan di atas 
menghindari penumpukan 

udara panas 

Penggunaan material penutup atap yang dapat meredam panas, peninggian 

plafon, ataupun pengaplikasian tritisan yang rendah dan lebar. 

Karena sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan maka dapat 

dipilih material yang memantulkan sinar matahari seperti material kaca 

yang masif transparan, keramik ataupun material yang memiliki 

halus dengan warna yang terang. 

 

 

 

Gambar 4.60. Konsep Pencahayaan 

Peletakkan posisi inlet dan outlet tidak sejajar sehingga udara dapat 

berganti dengan mudah sehubungan dengan penggunaan sistem penghawaan 

. Ketentuan cross ventilation diantaranya : 

Lubang penghawaan minimal 5% dari luas lantai ruangan. 

osisi inlet sebaiknya pada ketinggian aktivitas manusia (sekitar 0,5 –

sedangkan posisi outlet dibuat lebih tinggi. 

Gambar 4.61. Konsep penghawaan 

Sun shading berupa 
penonjolan pada 
fasade 

Penggunan tanaman 

Bukaan sejajar 
ketinggian manusia 

Posisi bukaan di atas 
menghindari penumpukan 
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Penggunaan material penutup atap yang dapat meredam panas, peninggian 

Karena sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan maka dapat 

dipilih material yang memantulkan sinar matahari seperti material kaca 

yang masif transparan, keramik ataupun material yang memiliki 

 

Peletakkan posisi inlet dan outlet tidak sejajar sehingga udara dapat 

berganti dengan mudah sehubungan dengan penggunaan sistem penghawaan cross 

– 0,8 m ), 

 

Sun shading berupa 
penonjolan pada 
fasade  

Bukaan sejajar 
ketinggian manusia  
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Sehubungan dengan konsep penghawaan dan pencahayaan maka dapat 

diterapkan pula cara-cara yang dapat dilakukan untuk  membuat ruang nyaman, 

diantaranya : 

a. Penggunaan plafon, dimana plafon dapat membantu mengurangi panas 

matahari yang jatuh diatap rumah. 

b. Peninggian atap, semakin tinggi atap, semakin sejuk ruang dibawahnya 

karena udara panas ditangkap oleh ruang dibawah atap. 

c. Menurunkan suhu atap bisa dengan memasang aluminium foil dan 

glass-wool di atas kaso. Dinding juga bisa dipasang bahan insulasi ini, 

diantara bata di eksterior dan batako di interior. Lembaran aluminium 

foil merefleksikan panas keluar dan sisa panas yang masih menembus 

ke dalam diserap lapisan glasswool. 

 

 Perencanaan massa banyak juga dimaksudkan agar sebuah bangunan 

mendapat privasi pada setiap kegiatan yang berada didalamnya, namun tidak 

berarti setiap bangunan tidak mempunyai satu kesatuan. Sehingga digunakan 

perancangan radial yang terpusat dimana terdapat bangunan utama yang berfungsi 

sebagai inti dari semua bangunan yang ada disekitarnya. Dari segi sirkulasi 

bangunan bermasa banyak juga memberikan kebebasan yang lebih kepada 

pengguna untuk berinteraksi dengan ruang luar. 

 

4.3.9. Konsep tatanan massa dan ruang luar 

 Pola tata massa dan ruang luar memiliki sistem organisasi massa radial dan 

sentral dengan massa banyak. Selain penataan massa bangunan, ruang luar 

diamnfaatkan sebagai main dan side entrance, area parkir dan juga taman. Untuk 

main dan side entrance terletak di bagian tapak yang berhubungan langsung 

dengan akses jalan, sedangkan untuk area parkir masuk ke dalam area semi-publik 

yang menjadi area transisi antara area publik dan area privat. Sedangkan untuk 

taman termasuk didalam area privat yang berfungsi sebagai unsur alamiah 

disekitar bangunan.  

  



 

 

Gambar 4.6

  Konsep tatanan massa 

untuk pencapaian kesan alami 

ruang luar pembagian material terbagi menjadi elemen lunak dan keras, untuk 

elemen lunak dapat berupa tanaman dan elemen air sedangkan untuk elemen keras 

berupa material konstruksi bangunan.

 Elemen lunak (soft material) dapat digunakan tanaman yang disesuaikan 

dengan fungsi dan kebutuhan bangunan tidak hanya terbatas pada fungsi 

estetikanya saja. Seperti untuk  

fungsi dari tanaman ini juga sebagai “pelunak” banguna

sehingga tidak terlalu terkesan kaku. Dan disesuaikan dengan fungsi bangunan 

dari segi kesehatan keberadaan tanaman terbukti membuat udara sekitar menjadi 

lebih segar karena oksigen yang dihasilkan oleh tanaman dapat langsung terhir

tanpa harus terkontaminasi oleh polusi

 Sedangkan untuk elemen keras (hard material) digunakan material alami 

berupa kayu ataupun batu

ataupun tekstur yang ditimbulkan, untuk memberikan akse

Main Entrance 
Side Entrance

U 

7 

2 

6 

3 

 

.62. Konsep tatanan massa dan ruang luar 

 

tatanan massa ini juga berhubungan dengan ruang luar, dimana 

untuk pencapaian kesan alami juga didukung dengan penggunaan material. Untuk 

ruang luar pembagian material terbagi menjadi elemen lunak dan keras, untuk 

elemen lunak dapat berupa tanaman dan elemen air sedangkan untuk elemen keras 

berupa material konstruksi bangunan. 

ft material) dapat digunakan tanaman yang disesuaikan 

dengan fungsi dan kebutuhan bangunan tidak hanya terbatas pada fungsi 

estetikanya saja. Seperti untuk  barrier ataupun sebagai pengarah. Selain itu 

fungsi dari tanaman ini juga sebagai “pelunak” bangunan yang ada disekitarnya 

sehingga tidak terlalu terkesan kaku. Dan disesuaikan dengan fungsi bangunan 

dari segi kesehatan keberadaan tanaman terbukti membuat udara sekitar menjadi 

lebih segar karena oksigen yang dihasilkan oleh tanaman dapat langsung terhir

tanpa harus terkontaminasi oleh polusi-polusi udara. 

Sedangkan untuk elemen keras (hard material) digunakan material alami 

berupa kayu ataupun batu-batuan alam. Yang dapat disesuaikan dengan warna 

ataupun tekstur yang ditimbulkan, untuk memberikan aksen pada bangunan dapat 

KETERANGAN : 
1. Ruang gymnasium dan kafe
2. Ruang pengelola 
3. Ruang yoga 
4. Ruang Sauna 
5. Musholla 
6. Mini Market 
7. Area Parkir  
8. Taman 

Sirkulasi Manusia 

Sirkulasi Manusia primer

Sirkulasi Kendaraan

8 

8 

Side Entrance 

5 

 4 

1 
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ini juga berhubungan dengan ruang luar, dimana 

juga didukung dengan penggunaan material. Untuk 

ruang luar pembagian material terbagi menjadi elemen lunak dan keras, untuk 

elemen lunak dapat berupa tanaman dan elemen air sedangkan untuk elemen keras 

ft material) dapat digunakan tanaman yang disesuaikan 

dengan fungsi dan kebutuhan bangunan tidak hanya terbatas pada fungsi 

ataupun sebagai pengarah. Selain itu 

n yang ada disekitarnya 

sehingga tidak terlalu terkesan kaku. Dan disesuaikan dengan fungsi bangunan 

dari segi kesehatan keberadaan tanaman terbukti membuat udara sekitar menjadi 

lebih segar karena oksigen yang dihasilkan oleh tanaman dapat langsung terhirup 

Sedangkan untuk elemen keras (hard material) digunakan material alami 

batuan alam. Yang dapat disesuaikan dengan warna 

n pada bangunan dapat 

1. Ruang gymnasium dan kafe 
 

Sirkulasi Manusia sekunder 

Sirkulasi Manusia primer 

Kendaraan 



 

digunakan warna-warna gelap dengan terkstur kasar (bangunan berwarna terang 

dengan tekstur halus) 

 

4.3.10. Konsep struktur 

 Dengan pertimbangan hasil analisa struktur maka dapat disimpulkan 

konsep pemilihan struktur untuk perencaan 

1. Pondasi 

Jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi setempat dengan konstruksi 

batu kali, dimana pemakaian pondasi setempat ini juga masih membutuhkan 

pondasi menerus sebagai tumpuan balok 

Gambar 4.63

2. Rangka bangunan

Rangka bangunan menggunakan konstruksi beton bertulang dengan 

dinding berupa pasangan bata. Pada dinding penyekat antar ruang diantarnya 

terdiri dari konstruksi kolom utama, 

Sedangkan untuk dinding bagian luar dapat diaplikasikan finishing berupa cat, 

lapisan kayu ataupun lapisan batu

warna gelap dengan terkstur kasar (bangunan berwarna terang 

Dengan pertimbangan hasil analisa struktur maka dapat disimpulkan 

konsep pemilihan struktur untuk perencaan Braha Sehat di Malang, diantaranya :

Jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi setempat dengan konstruksi 

mana pemakaian pondasi setempat ini juga masih membutuhkan 

pondasi menerus sebagai tumpuan balok sloof . 

 

3. Pondasi batu kali setempat dan menerus 

 

 

2. Rangka bangunan 

Rangka bangunan menggunakan konstruksi beton bertulang dengan 

dinding berupa pasangan bata. Pada dinding penyekat antar ruang diantarnya 

kolom utama, kolom praktis balok sloof dan ringbalk. 

Sedangkan untuk dinding bagian luar dapat diaplikasikan finishing berupa cat, 

lapisan kayu ataupun lapisan batu-batuan alami. 
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warna gelap dengan terkstur kasar (bangunan berwarna terang 

Dengan pertimbangan hasil analisa struktur maka dapat disimpulkan 

Braha Sehat di Malang, diantaranya : 

Jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi setempat dengan konstruksi 

mana pemakaian pondasi setempat ini juga masih membutuhkan 

 

Rangka bangunan menggunakan konstruksi beton bertulang dengan 

dinding berupa pasangan bata. Pada dinding penyekat antar ruang diantarnya 

loof dan ringbalk. 

Sedangkan untuk dinding bagian luar dapat diaplikasikan finishing berupa cat, 



 

Gambar

3. Atap 

Konstruksi atap menggunakan rangka baja dikarenakan bentangnya 

cukup panjang sekitar 5 

sistem truss atau rangka batang dengan bentukan dasar segitiga. 

penutup atap berupa genteng ondulin.

4.3.11. Konsep utilitas 
 
1. Konsep sistem penyediaan air bersih

Sistem penyediaan air bersih pada perencanaan dan perancangan ini

menggunakan PDAM, dimana sistem pendistribusian airnya dari 

atau sumur bor ditampung dahulu pada tandon bawah, lalu disedot dan

Gambar 4.64. sistem rangka bangunan 

 

Konstruksi atap menggunakan rangka baja dikarenakan bentangnya 

sekitar 5 – 7 meter jarak antar kolom. Dengan menggunakan 

atau rangka batang dengan bentukan dasar segitiga. Dengan bahan 

penutup atap berupa genteng ondulin. 

 

Gambar 4.65.Rangka Atap 

 

sistem penyediaan air bersih 

Sistem penyediaan air bersih pada perencanaan dan perancangan ini

menggunakan PDAM, dimana sistem pendistribusian airnya dari  saluran

atau sumur bor ditampung dahulu pada tandon bawah, lalu disedot dan

5-7 
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Konstruksi atap menggunakan rangka baja dikarenakan bentangnya yang 

Dengan menggunakan 

Dengan bahan 

Sistem penyediaan air bersih pada perencanaan dan perancangan ini 

aluran PDAM 

atau sumur bor ditampung dahulu pada tandon bawah, lalu disedot dan 



 

dipompakan ke tandon atas, selanjutnya didistribusikan ke tiap ruang yang

membutuhkan air bersih dengan gaya gravitasi

Juga harus diperhatikan pada peletakkan pipa saluran air bersih harus 

diatas peletakkan pipa saluran air kotor sehingga bila terjadi kebocoran air 

tidak akan mencemari pipa saluran air 

                 

Gambar

2.  Analisa sistem pembuangan air kotor
 
 Sistem pembuangan air kotor terdiri dari 3 macam diantaranya :

a. saluran pembuangan air kamar mandi

                    

Gambar 4.67. Konsep pembuangan air kotor dari kamar mandi

Keterangan: 
1. Bangunan (Gym dan Cafe) 
2. Kantor Pengelola 
3. Ruang Sauna 
4. Ruang Yoga 
5. Mini Market Sehat 
6. Musholla 

 

Keterangan: 
1. Bangunan (Gym dan Cafe) 
2. Kantor Pengelola 
3. Ruang Sauna 
4. Ruang Yoga 
5. Mini Market Sehat 
6. Musholla 

 

ke tandon atas, selanjutnya didistribusikan ke tiap ruang yang

membutuhkan air bersih dengan gaya gravitasi. 

Juga harus diperhatikan pada peletakkan pipa saluran air bersih harus 

diatas peletakkan pipa saluran air kotor sehingga bila terjadi kebocoran air 

tidak akan mencemari pipa saluran air bersih. 

 
Gambar 4.66. Konsep penyediaan air bersih 

 
 

Analisa sistem pembuangan air kotor 

Sistem pembuangan air kotor terdiri dari 3 macam diantaranya : 

air kamar mandi 

. Konsep pembuangan air kotor dari kamar mandi 
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ke tandon atas, selanjutnya didistribusikan ke tiap ruang yang 

Juga harus diperhatikan pada peletakkan pipa saluran air bersih harus 

diatas peletakkan pipa saluran air kotor sehingga bila terjadi kebocoran air kotor 

 

 

 

Dari PDAM 

Riol Kota 

Tandon Bawah 

Tandon Atas 

Saluran Anak 

Saluran Utama 

Sumur Resapan 

Saluran air KM 

KETERANGAN : 

KETERANGAN : 



 

b. saluran pembuangan limbah kamar mandi

                   

Gambar 4.68. Konsep pembuangan limbah dari kamar mandi

c. saluran pembuangan dapur

                      

Gambar 4.69. Konsep pembuangan air kotor dari 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
1. Bangunan (Gym dan Cafe) 
2. Kantor Pengelola 
3. Ruang Sauna 
4. Ruang Yoga 
5. Mini Market Sehat 
6. Musholla 

 

Keterangan: 
1. Bangunan (Gym dan Cafe) 
2. Kantor Pengelola 
3. Ruang Sauna 
4. Ruang Yoga 
5. Mini Market Sehat 
6. Musholla 

 

b. saluran pembuangan limbah kamar mandi 

. Konsep pembuangan limbah dari kamar mandi 

 

c. saluran pembuangan dapur 

 

. Konsep pembuangan air kotor dari dapur 
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Septic-tank 

Saluran limbah KM 

Sumur Resapan 

Sumur Resapan 

Sal. Limbah dapur 

KETERANGAN : 

KETERANGAN : 



 

d. saluran drainase 

 

 
Gambar 4.

 
3.  Konsep sistem jaringan listrik dan telepon
 
 Jaringan listrik pada wilayah dimana tapak 

Jalur listrik yang di gunakan adalah jalur atas dengan menggunakan tiang listrik. 

Listrik di wilayah tapak tersebut juga merupakan jalur listrik yang digunakan 

untuk permukiman penduduk yang terletak di bagian utara tapak.

  

Gambar 4.

2

Keterangan: 
1. Bangunan (Gym dan Cafe) 
2. Kantor Pengelola 
3. Ruang Sauna 
4. Ruang Yoga 
5. Mini Market Sehat 
6. Musholla 

 

 

Gambar 4.70. Konsep sistem drainase 

sistem jaringan listrik dan telepon 

Jaringan listrik pada wilayah dimana tapak ini berada berpusat di PLN. 

Jalur listrik yang di gunakan adalah jalur atas dengan menggunakan tiang listrik. 

Listrik di wilayah tapak tersebut juga merupakan jalur listrik yang digunakan 

untuk permukiman penduduk yang terletak di bagian utara tapak. 

 
 

Gambar 4.71. Konsep jaringan telepon dan listrik 
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KETERANGAN :

Riol Kota

Drainase sekitar tapak

Air dari talang
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ini berada berpusat di PLN. 

Jalur listrik yang di gunakan adalah jalur atas dengan menggunakan tiang listrik. 

Listrik di wilayah tapak tersebut juga merupakan jalur listrik yang digunakan 

Power House 

Panel induk telepon 

Kabel Telkom/ primer 

Kabel Sekunder 

Kabel PLN/ primer 

Kabel Sekunder 

KETERANGAN : 

KETERANGAN : 

Riol Kota 

Drainase sekitar tapak 

Air dari talang 
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Sementara itu, sistem jaringan telepon menggunakan jairngan via PABX 

dengan pesawat-pesawat extension, dimana pemasangan kabel telepon arah 

horizontal menggunakan rack. 

 

4.  Konsep sistem jaringan pemadam kebakaran 

Pada bangunan ini banyak terdapat barang  yang mudah terbakar, oleh 

karena itu alat penanggulangan kebakaran wajib diberikan khususnya pada ruang-

ruang yang mudah terjadi kebakaran dapat dipasang alat pemadam kebakaran 

aktif alarm kebakaran yang bekerja secara otomatis ataupun dengan penggunaan 

detektor asap.  

 

4.4. Pembahasan Desain 

 Setelah proses konsep perancangan maka selanjutnya adalah proses 

mentransformasikan  menjadi proses perancangan, diantaranya : 

4.4.1. Lay-out plan 

 Bangunan Graha Sehat di Malang ini merupakan bangunan bermassa 

banyak dengan menggunakan tata massa berpola sentral. Bangunan yang ada di 

diantaranya terdiri dari bangunan utama yang menaungi dua fungsi yaitu 

gymnasium untuk fungsi kebugaran, selain itu juga ada bangunan pendukung 

untuk fungsi kebugaran diantaranya bangunan yoga, sauna dan mini market.Untuk 

fungsi servis terdapat bangunan kantor pengelola dan juga musholla. 
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Gambar 4.72. Lay Out Plan 

 

Dengan luas ruang terbuka hijau sekitar 70% dari luas tapak maka 

dimanfaatkan untuk memaksimalkan view dimana penerapan integrasi antara 

ruang dalam dan ruang luar dilakukan dengan cara “framing” selain itu integrasi 

juga didukung dengan penggunaan bahan material masif transparan sehingga 

menimbulkan batas semu. 
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4.4.2. Site-plan 

  

 

Gambar 4.73. Site-Plan 

Keterangan : 

A : Bangunan Gymnasium dan Kafe 

B : Kantor Pengelola 

C : Ruang Sauna 

D : Ruang Yoga 

E : Musholla 

F : Mini Market Sehat 

G : Area Parkir 

 

A 

F 

B C D 

E 

G 
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 Pintu masuk menuju tapak terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur manusia dan 

jalur kendaraan, untuk jalur manusia langsung dapat diakses dari jalan utama yang 

diperuntukkan untuk pengguna kendaraan umum ataupun pejalan kaki. Sedangkan 

untuk kendaraan memiliki jalur di sebelah timur dimana jalur ini langsung 

terhubung dengan kawasan parkir baik untuk parkir mobil maupun untuk parkir 

sepeda motor. 

 Untuk akses masuk menuju bangunan utama terdapat di pertemuan antara 

jalur manusia dan jalur kendaraan dari area parkir. Peletakkan pintu masuk ini 

untuk memberikan kesan tertutup dengan tidak langsung mengarahkan pintu 

masuk langsung menuju jalan utama. Namun juga tidak membelakangi 

pengunjung yang akan memasuki bangunan utama. 

 Dari jalur kendaraan ataupun jalur manusia, pengunjung dapat mengakses 

langsung bangunan utama yang terdiri dari gymnasium dan kafe kemudian 

mengakses bangunan lain disekitarnya. Ataupun dapat langsung mengakses 

bangunan mini market dan  untuk pekerja langsung menuju ruang pengelola, 

untuk mengakses mini market para pengunjung dapat memalui jalur pedistrian 

yang tersedia disekitar bangunan utama tanpa harus mengakses bangunan 

utamanya itu sendiri. Sedangkan untuk mengakses bangunan yang lain seperti 

ruang sauna dan ruang yoga pengunjung harus melalui bangunan utama. Fungsi 

ruang luar selain didominasi oleh tanaman juga terdapat unsur air yang menambah 

kesan alamiah.  

 

4.4.3. Denah 

 

 Setiap ruang yang terdapat pada setiap bangunan memiliki pembagian 

yang didasarkan pada tata ruang sehat, dimana disetiap ruang harus memiliki 

prosentase yang merata untuk pembagian sinar matahari ataupun sirkulasi udara. 

Sehingga perancangan setiap ruang lebih tertuju pada ruang dengan satu jalur dan 

menghindari ruang dengan 2 atau 3 jalur dimana akan menciptakan ruang didalam 

ruang yang menyebabkan ruangan tersebut kurang mendapatkan sinar matahari 

dan sirkulasi udara. Dapat dilihat tata ruang dari denah-denah berikut : 
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A. Denah Bangunan Gymnasium dan Kafe 

 

Gambar 4.74. Denah Kafe dan Gymnasium 

 

NAMA RUANG BESARAN RUANG (m²) 

LOBBY total luas ruang = 85 m2 

RESTORAN total luas ruang =200 m2 

BAR total luas ruang = 30 m2 

DAPUR total luas ruang = 80 m2 

KASIR total l. ruang = 25 m2 

GYMNASIUM total l. ruang = 300 m2 

R.AEROBIK total luas ruang = 140 

R. INSTRUKTUR total l. ruang = 15 m2 

R. LOKER total l. ruang = 51 m2 

R. SHOWER total l. ruang = 45 m2 

Total Luas Bangunan 956 m2 
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 Pada bangunan utama terdapat 2 fungsi yaitu fungsi kebugaran dan fungsi 

hiburan, dimana untuk fungsi kebugaran diantaranya terdapat ruang-ruang yang 

bersifat umum seperti ruang gymnasium, ruang aerobik. Sedangkan untuk ruang 

lebih bersifat khusus diantaranya ruang shower, ruang loker dan ruang instruktur. 

 Sedangkan untuk bagian kafe yang menyajikan fungsi hiburan diantaranya 

terdapat ruang yang bersifat umum seperti ruang makan dan bar pada kafe. Dan 

ruang khusus diantaranya ruang dapur dan gudang. 

 Diantara dua ruangan ini disatukan dengan lobby yang langsung 

berhubungan dengan inner-courtyard yang juga dapat difungsikan sebagai ruang 

transisi antara fungsi kebugaran dan fungsi hiburan. 

 

B. Denah Bangunan Yoga 

 
Gambar 4.75. Denah Bangunan Yoga 

NAMA RUANG BESARAN RUANG (m²) 

R. YOGA total luas ruang = 140 

 

Ruang yoga adalah salah satu ruang penunjang fungsi kebugaran dimana 

pada ruang ini tidak terlalu dibutuhkan perlakuan khusus, hanya perlu 

diperhatikan tentang luasan yang mencukupi untuk gerakan yoga dan juga 

kebersihannya. 
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C. Denah Bangunan Sauna 

 
 

Gambar 4.76. Denah Bangunan Sauna 

 

NAMA RUANG BESARAN RUANG (m²) 

RUANG LOKER pria total l. ruang = 12,5 m2 

RUANG LOKER wanita total l. ruang = 12,5 m2 

RUANG SHOWER pria total l. ruang = 12,5 m2 

RUANG SHOWER wanita total l. ruang = 12,5 m2 

RUANG LOBBY pria total l. ruang = 12,5 m2 

RUANG LOBBY wanita total l. ruang = 12,5 m2 

RUANG SAUNA pria total l. Ruang = 40 m2 

RUANG SAUNA wanita total l. ruang = 40 m2 

RUANG MESIN total l. ruang = 15 m2 

R. SAUNA total luas ruang = 170 m2 

 
Selain ruang yoga, ruang sauna ini juga merupakan pendukung fungsi 

kebugaran dimana fungsi ruang sauna lebih mengarah pada detoksifikasi setelah 

berolahraga. Ruang-ruang yang menjadi kebutuhan standart pada bangunan ini 

diantaranya ruang loker, ruang shower, ruang sauna dan ruang mesin sauna. 
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D. Denah Bangunan Market Sehat 

 

 

 

Gambar 4.77. Denah Bangunan Mini Market 

 

NAMA RUANG BESARAN RUANG (m²) 

RUANG PAMER total l. ruang = 95 m2 

GUDANG total l. ruang = 35 m2 

MINI MARKET SEHAT total luas ruang =130m2 

 

Denah untuk mini market sehat ini hanya terdiri dari ruang display dan gudang 

untuk menyimpan barang. Yang diperlukan pada ruang display diantaranya luasan yang 

luas untuk memudahkan pengunjung untuk berbelanja sehingga sangat diperhatikan 

peletakkan barang dan sirkulasi pengunjung. 
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E. Denah Bangunan Kantor Pengelola 

 

 

Gambar 4.78. Denah Bangunan Kantor Pengelola 

 

NAMA RUANG BESARAN RUANG (m²) 

R. MANAGER luas ruang = 15 m2 

R. TAMU luas ruang = 10 m2 

R. SEKRETARIS luas ruang = 8 m2 

R. KARYAWAN luas ruang = 75 m2 

PANTRY luas ruang = 36 m2 

R.LOKER Karyawan total l. ruang = 38 m2 

JANITOR total l. ruang = 4 m2 

Total Luas Bangunan 201 m2 

 

Untuk bangunan kantor pengelola diantaranya terdiri dari ruang general 

manager, ruang tamu, ruangh rapat, ruang sekretaris dan ruang karyawan, dan 

didukung juga dengan ruangan janitor dan pantry. 
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F. Denah Bangunan Musholla 

 

 

Gambar 4.79. Denah Bangunan Musholla 

 

NAMA RUANG BESARAN RUANG (m²) 

RUANG SHOLAT total l. ruang = 50 m2 

RUANG WUDHU total l. ruang = 30 m2 

MUSHOLA total luasan ruang = 80 m2 

 

Ruangan musholla diantaranya terdapat ruang sholat dan tempat wudhu 

yang dibedakan menjadi tempat wudhu pria dan wanita. 

 

4.4.4. Interior ruang 

A. Gymnasium 

 

 Untuk ruang gymnasium warna yang digunakan lebih ke warna alami 

dengan bentukan-bentukan yang dinamis dan menyudut, untuk lebih 

menampilkan sisi sporty dan memberikan kesan semangat. 

 Penggunaan bahan lantai yaitu vinnyl,  dikarenakan beban yang digunakan 

untuk latihan sangatlah berat sehingga dapat merusak lantai keramik, selain itu 

agar lantai tidak licin yang mana dapat menyebabkan kecelakaan pada saat 

latihan. Sedangkan pada dinding terdapat kaca/cermin yang digunakan untuk 
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memberikan kesan yang luas dan juga dapat berguna untuk melihat kesalahan 

pada saat latihan. Selain itu pada bagian dinding pun harus dilapisi dengan lapisan 

akustik agar tidak mengganggu kegiatan disekitarnya. 

 

 

 

 

Gambar 4.80. Aplikasi Interior Ruang Gymnasium  

 

Lantai vinnyl 



 

Gambar 4.

Gambar 4.

Bentukan dan warna yang terang memberikan kesan semangat sehingga 

diharapkan pengguna dapat lebih bersemangat dalam berolah raga. Namun juga 

dapat dilihat penggunaan kaca didalam ruan

meluas selain juga dapat digunakan untuk keperluan berolahraga.

Gambar 4.81. Interior Ruang Gymnasium 1  

 

Gambar 4.82.Interior Ruang Gymnasium 2 

 

Bentukan dan warna yang terang memberikan kesan semangat sehingga 

diharapkan pengguna dapat lebih bersemangat dalam berolah raga. Namun juga 

dapat dilihat penggunaan kaca didalam ruang untuk memberikan kesan yang 

meluas selain juga dapat digunakan untuk keperluan berolahraga. 
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Bentukan dan warna yang terang memberikan kesan semangat sehingga 

diharapkan pengguna dapat lebih bersemangat dalam berolah raga. Namun juga 

g untuk memberikan kesan yang 
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B.   Ruang Kafe 

 

 Untuk ruang kafe warna yang ditampilkan masih dalam tema alami, seperti 

penggunaan warna hijau dan coklat muda, bentukan di kafe ini lebih didominasi 

dengan bentukan bulat dan lengkung sehingga pengunjung dapat merasakan 

relaks dan santai. Penggunaan penutup lantai berupa lantai parket untuk 

memberikan kesan yang tenang dengan dinding didominasi dengan material kaca 

sehingga pengunjung juga dapat menikmati pemandangan diluar dan pandangan 

langsung ke innercourt.  

  

 

Gambar 4.83. Aplikasi Interior Ruang Kafe  

 



 

Gambar 4.

Gambar 4.

 

 Bentukan-bentukan yang ditampilkan lebih mengarah pada bentukan yang 

dinamis dan lengkung sehingga dapat memberikan ketenangan pada pengunjung 

untuk relaksasi setalah berolah raga. Lantai parket digunakan untuk 

Gambar 4.84. Interior Ruang Kafe 1 

 

Gambar 4.85. Interior Ruang Kafe 2  

bentukan yang ditampilkan lebih mengarah pada bentukan yang 

dinamis dan lengkung sehingga dapat memberikan ketenangan pada pengunjung 

untuk relaksasi setalah berolah raga. Lantai parket digunakan untuk 
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bentukan yang ditampilkan lebih mengarah pada bentukan yang 

dinamis dan lengkung sehingga dapat memberikan ketenangan pada pengunjung 

untuk relaksasi setalah berolah raga. Lantai parket digunakan untuk 



 

menambahkan kesan alami di dalam ruangan, sel

untuk membrikan rasa tenangkarena warnanya yang tidak terlalu terang.

 

 Secara garis besar interior ruang yang dibahas dibatasi pada ruang di 

bangunan utama. Dimana terdapat dua ruang utama yaitu ruangan yang 

mempunyai fungsi sebagai Gymnasium ataupun fitness center dan 

Gambar 4.86. Interior Bangunan 

4.4.5. Integrasi Ruang 

 

 Penerapan integrasi ruang 

“framing” yaitu menangkap view dari ruang luar dan membawanya ke dalam. Hal 

ini berkaitan dengan penggunaan material kaca yang juga mendukung sebuah 

bangunan yang alami dalam hal pencahayaan.

 

INNERCOURT 

CAFE 

menambahkan kesan alami di dalam ruangan, selain itu juga dapat berfungsi 

untuk membrikan rasa tenangkarena warnanya yang tidak terlalu terang. 

Secara garis besar interior ruang yang dibahas dibatasi pada ruang di 

bangunan utama. Dimana terdapat dua ruang utama yaitu ruangan yang 

ebagai Gymnasium ataupun fitness center dan kafe.  

 

. Interior Bangunan Gymnasium dan Kafe 

 

Penerapan integrasi ruang pada bangunan utama didasari oleh konsep 

yaitu menangkap view dari ruang luar dan membawanya ke dalam. Hal 

ini berkaitan dengan penggunaan material kaca yang juga mendukung sebuah 

bangunan yang alami dalam hal pencahayaan. 
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ain itu juga dapat berfungsi 

Secara garis besar interior ruang yang dibahas dibatasi pada ruang di 

bangunan utama. Dimana terdapat dua ruang utama yaitu ruangan yang 

pada bangunan utama didasari oleh konsep 

yaitu menangkap view dari ruang luar dan membawanya ke dalam. Hal 

ini berkaitan dengan penggunaan material kaca yang juga mendukung sebuah 

LOBBY 

GYM 



 

Gambar 4.

 

 Sedangkan untuk ruang 

indoor garden yang selain dapat berfungsi sebagai penambah O2 dalam ruangan 

juga dapat berfungsi sebagai pemersatu antara ruang dalam dan ruang luar.

 

Gambar 4.8

Gambar 4.87. Integrasi Ruang Kafe  

untuk ruang gymnasium terdapat unsur tambahan yang berupa 

yang selain dapat berfungsi sebagai penambah O2 dalam ruangan 

juga dapat berfungsi sebagai pemersatu antara ruang dalam dan ruang luar.

Gambar 4.88. Integrasi Ruang Gymnasium  
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erdapat unsur tambahan yang berupa 

yang selain dapat berfungsi sebagai penambah O2 dalam ruangan 

juga dapat berfungsi sebagai pemersatu antara ruang dalam dan ruang luar. 

 



 

 Penempatan sebuah 

sebagai daerah transisi dimana dengan membawa elemen ruang luar ke dalam 

bangunan dapat mempererat batasan antara ruang dalam dan ruang luar.

Gambar 4.

 

 Selain pada bagian dalam bangunan juga diterapkan pola masa banyak 

sehingga tidak terjadi suatu ruangan yang 

 

Penempatan sebuah courtyard pada bagian tengah bangunan berfungsi 

sebagai daerah transisi dimana dengan membawa elemen ruang luar ke dalam 

bangunan dapat mempererat batasan antara ruang dalam dan ruang luar. 

 

Gambar 4.89. Innercourt  

 

Gambar 4.90. Perspektif Innercourt  

Selain pada bagian dalam bangunan juga diterapkan pola masa banyak 

sehingga tidak terjadi suatu ruangan yang tertupi oleh ruangan lain, dan tidak 
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courtyard pada bagian tengah bangunan berfungsi 

sebagai daerah transisi dimana dengan membawa elemen ruang luar ke dalam 

 

Selain pada bagian dalam bangunan juga diterapkan pola masa banyak 

tertupi oleh ruangan lain, dan tidak 



 

mendapatkan sirkulasi udara atau pencahayaan secara alami yang dapat 

menyebabkan ruangan tersebut menjadi 

 Maka juga perlu diperhatikan perancangan ruang luar dimana pada ruang 

luar ini dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan berolah raga

Jadi selain membawa masuk elemen ruang luar ke dalam sebuah bangunan, 

integrasi ruang juga dapat tercipta dengan membawa keluar kegiatan yang biasa 

dilakukan di dalam ruangan ke luar ruangan. 

 

Gambar 4.

mendapatkan sirkulasi udara atau pencahayaan secara alami yang dapat 

menyebabkan ruangan tersebut menjadi tidak sehat. 

Maka juga perlu diperhatikan perancangan ruang luar dimana pada ruang 

luar ini dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan berolah raga seperti yoga

Jadi selain membawa masuk elemen ruang luar ke dalam sebuah bangunan, 

dapat tercipta dengan membawa keluar kegiatan yang biasa 

dilakukan di dalam ruangan ke luar ruangan.  

Gambar 4.91. Elemen ruang Luar  
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mendapatkan sirkulasi udara atau pencahayaan secara alami yang dapat 

Maka juga perlu diperhatikan perancangan ruang luar dimana pada ruang 

seperti yoga. 

Jadi selain membawa masuk elemen ruang luar ke dalam sebuah bangunan, 

dapat tercipta dengan membawa keluar kegiatan yang biasa 
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 Hal ini sangat mendukung fungsi bangunan yang bertujuan dengan 

kebugaran dan kesehatan, dimana pengunjung tidak merasa bosan untuk terus 

berkegiatan di dalam ruangan tapi juga dapat langsung merasakan alam 

disekitarnya, dengan keindahan dari tanaman-tanaman yang ada ditambah dengan 

permainan air yang dapat menambah kesejukan. 

 

 4.4.6 Tampak 

 

 Tampak pada bangunan di Graha Sehat di sesuaikan dengan tema 

bangunan yang alami diantaranya diterapkan pada warna, penggunaan bahan dan 

material dan juga penempatan bukaan yang disesuaikan dengan kondisi 

penghawaan dan pencahayaan alami. Dari segi warna bangunan digunakan warna-

warna yang natural dan tidak terlalu mencolok, seperti penggunaan warna merah 

bata dan krem yang merupakan warna alam. Pengaplikasian warna krem pada 

dinding bangunan karena warna ini bersifat netral sedangkan warna merah bata 

digunakan sebagai aksen pada bangunan terutama pada bagian depan bangunan 

agar pengunjung dapat jelas melihat pintu masuk menuju ruangan. 

 Sedangkan pengaplikasian bahan dan material adalah meminimalkan 

penggunaan bahan kayu yang menjadi pilihan utama untuk menampilkan kesan 

alami pada bangunan dan memaksimalkan penggunaan batu-batu alam. Mayoritas 

bangunan memiliki bentukan yang memanjang, sehingga pengaplikasian material 

batu-batuan alam ditempatkan pada bagian-bagian yang bersifat vertikal sehingga 

bangunan tidak terlalu terlihat memanjang. 

 Penggunaan bahan material pada bangunan juga disesuaikan dengan 

tekstur dan motif bahan. Untuk bahan material yang memiliki tekstur kasar (batu-

batuan alam) digunakan untuk membagi bidang yang memiliki tekstur halus, hal 

ini dikarenakan agar bidang dengan tekstur halus yang terkena sinar matahari 

langsung yang mengakibatkan silau karena pantulan cahaya dapat terminimalisir 

dengan bidang dengan tekstur kasar yang tidak memantulkan cahaya. 

 Dari segi bentukan bangunan-bangunan ini memiliki garis dan bidang 

yang tegas dan lurus baik vertikal dan horizontal sehingga permainan garis 

diagonal pada atap ditambah dengan pembagian dan perbedaan ketinggian dapat 



 

mengurangi kekakuan yang ditimbulkan p

berada disekitarnya juga dapat mengurangi garis

sehingga bangunan tidak terl

  

A. Ruang Gymnasium dan 

 

 

Gambar 4.9

 

 

Gambar 4.93

 

 Tampak pada bangunan utama ini disesuaikan dengan bagian dan fungsi 

bangunan, dimana pada bagian depan terdapat peninggian yang dimaksudkan 

untuk memberitahukan letak pintu masuk utama menuju bangunan. Dan dengan 

menggunakan material kaca diharapkan dapat memberi

mengurangi kekakuan yang ditimbulkan pada bangunan. Selain itu tanaman yang 

berada disekitarnya juga dapat mengurangi garis-garus tegas pada bangunan 

idak terlihat kaku dan monoton. 

dan Kafe 

92. Tampak Depan Gymnasium dan Kafe 

3. Tampak Samping Gymnasium dan Kafe 

pada bangunan utama ini disesuaikan dengan bagian dan fungsi 

bangunan, dimana pada bagian depan terdapat peninggian yang dimaksudkan 

untuk memberitahukan letak pintu masuk utama menuju bangunan. Dan dengan 

menggunakan material kaca diharapkan dapat memberikan kesan yang 
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ada bangunan. Selain itu tanaman yang 

garus tegas pada bangunan 

 

 

pada bangunan utama ini disesuaikan dengan bagian dan fungsi 

bangunan, dimana pada bagian depan terdapat peninggian yang dimaksudkan 

untuk memberitahukan letak pintu masuk utama menuju bangunan. Dan dengan 

kan kesan yang 



 

mengundang kepada pengunjung selain juga dapat dimanfaatkan untuk 

memaksimalkan pencahayaan alami pada bangunan.

 Untuk ruang-ruang yang membutuhkan privasi seperti ruang loker atau 

ruang shower peletakkan kaca 

itu juga terdapat kisi-kisi disekitar bangunan agar sirkulasi udara dapat 

menjangkau semua bagian bangunan dengan baik.

 

B. Ruang Yoga 

  

Gambar 4.

 

Gambar 4.

mengundang kepada pengunjung selain juga dapat dimanfaatkan untuk 

memaksimalkan pencahayaan alami pada bangunan. 

ruang yang membutuhkan privasi seperti ruang loker atau 

ruang shower peletakkan kaca ditinggikan dengan ukuran yang lebih kecil. Selain 

kisi disekitar bangunan agar sirkulasi udara dapat 

menjangkau semua bagian bangunan dengan baik. 

Gambar 4.94. Tampak Depan Ruang Yoga 

Gambar 4.95. Tampak Samping Ruang Yoga 
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mengundang kepada pengunjung selain juga dapat dimanfaatkan untuk 

ruang yang membutuhkan privasi seperti ruang loker atau 

lebih kecil. Selain 

kisi disekitar bangunan agar sirkulasi udara dapat 

 

 



 

Tampak pada ruang yoga pada sisi depan lebih diutamakan dengan 

peletakkan bukaan kaca untuk memaksimalkan pencahayaan alami hal ini 

dilakukan karne arahnya berlawanan dengan arah jalur matahari. Sedangkan pada 

sisi samping lebih diutamakan bukaan untuk sirkulasi angin

tegak lurus dengan arah datang angin yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan 

bila jumlah angin yang masuk terlalu besar.

C. Ruang Sauna 

 

Gambar 4.

Gambar 4.

ruang yoga pada sisi depan lebih diutamakan dengan 

peletakkan bukaan kaca untuk memaksimalkan pencahayaan alami hal ini 

dilakukan karne arahnya berlawanan dengan arah jalur matahari. Sedangkan pada 

sisi samping lebih diutamakan bukaan untuk sirkulasi angin karena letaknya tidak 

tegak lurus dengan arah datang angin yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan 

bila jumlah angin yang masuk terlalu besar. 

 

Gambar 4.96. Tampak Depan Ruang Sauna 

 

Gambar 4.97. Tampak Samping Ruang Sauna 
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ruang yoga pada sisi depan lebih diutamakan dengan 

peletakkan bukaan kaca untuk memaksimalkan pencahayaan alami hal ini 

dilakukan karne arahnya berlawanan dengan arah jalur matahari. Sedangkan pada 

karena letaknya tidak 

tegak lurus dengan arah datang angin yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan 

 

 



 

 Sama halnya dengan ruang yoga, namun pada ruang sauna ini bukaan kaca 

lebih tertutup sehingga view ke dalam ruangan tidak terlalu bebas yang dapat 

mengurangi kenyamanan pengguna didalamnya.

D. Ruang Mini Market Sehat

Gambar 4.

Gambar 4.

dengan ruang yoga, namun pada ruang sauna ini bukaan kaca 

lebih tertutup sehingga view ke dalam ruangan tidak terlalu bebas yang dapat 

mengurangi kenyamanan pengguna didalamnya. 

 

. Ruang Mini Market Sehat 

 

 

Gambar 4.98. Tampak Depan Mini Market 

 

 

Gambar 4.99. Tampak Samping Mini Market 
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dengan ruang yoga, namun pada ruang sauna ini bukaan kaca 

lebih tertutup sehingga view ke dalam ruangan tidak terlalu bebas yang dapat 

 

 



 

 Untuk tampak pada bangunan mini market sehat ini didominasi dengan 

penggunaan material kaca sehingga dapat memberikan kesan mengundang dengan 

memperlihatkan barang-barang yang tersedia didalamnya.

 

E. Ruang Kantor Pengelola

 

 

Gambar 4.

 

 

Gambar 4.101

 

Untuk tampak pada bangunan mini market sehat ini didominasi dengan 

penggunaan material kaca sehingga dapat memberikan kesan mengundang dengan 

barang yang tersedia didalamnya. 

engelola 

Gambar 4.100. Tampak Depan Kantor Pengelola 

101. Tampak Samping Kantor Pengelola 
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Untuk tampak pada bangunan mini market sehat ini didominasi dengan 

penggunaan material kaca sehingga dapat memberikan kesan mengundang dengan 

 

 



 

 Tampak pada kantor pengelola dibuat semi terbuka, dimana bukaan berupa 

kaca lebih ditempatkan pada bagian pintu masuk sedangkan pada bagian yang 

dibuat sedikit tertutup agar tidak mengganggu kinerja karyawan karena sinar 

matahari ataupu angin yang terlalu besar.

 

F. Musholla 

 

Gambar 4.

 

 

Gambar 4.

 

Tampak pada kantor pengelola dibuat semi terbuka, dimana bukaan berupa 

kaca lebih ditempatkan pada bagian pintu masuk sedangkan pada bagian yang 

dibuat sedikit tertutup agar tidak mengganggu kinerja karyawan karena sinar 

matahari ataupu angin yang terlalu besar. 

 

Gambar 4.102. Tampak Depan Musholla 

Gambar 4.103 Tampak Samping Musholla 
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Tampak pada kantor pengelola dibuat semi terbuka, dimana bukaan berupa 

kaca lebih ditempatkan pada bagian pintu masuk sedangkan pada bagian yang lain 

dibuat sedikit tertutup agar tidak mengganggu kinerja karyawan karena sinar 
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 Untuk tampak bangunan musholla disesuaikan dengan fungsi bangunan itu 

sendiri, dimana penggunaan material kaca dgunakan untuk memberikan kesan 

yang luas, terbuka dan mengundang. Dengan penempatan pintu masuk yang 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu pintu masuk untuk pria dan pintu masuk untuk 

wanita. 

 Tampak pada bangunan juga dipengaruhi pengkondisian alami dari bukaan 

untuk penghawaan dan pencahayaan dalam hal ini berhubungan dengan 

lingkungan sekitar seperti arah angin dan arah sinar matahari. Penempatan bukaan 

seperti jendela untuk memasukkan sinar matahari diletakkan pada bidang atau sisi 

bangunan yang mengarah pada arah utara dan selatan, hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan dampak yang tidak terlalu diinginkan dari sinar matahari langsung 

yaitu panas dan silau. Sedangkan penempatan bukaan berupa kisi-kisi untuk 

memasukkan angin ke dalam ruangan lebih dimaksimalkan pada bidang yang 

sejajar dengan arah timur dan barat. 

 

4.4.7. Potongan 

 Bangunan pada Graha Sehat masing-masing terdiri dari satu lantai hal ini 

diperuntukkan agar dapat menciptakan ruangan yang lebih luas sehingga 

pengolahan dan pencahayaan alami pun dapat lebih maksimal. Secara umum 

sistem konstruksi yang digunakan adalah sistem rangka dan modular, dengan 

kolom-kolom dan balok-balok struktural. 

 Kolom terdiri atas dua macam yaitu struktural dan praktis. Kolom 

struktural berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm, sedangkan kolom praktis 

berdimensi 15 X 15 cm disesuaikan dengan tebal dinding yang penggunakan 

pasangan batubata. Jarak modular antar kolom struktural adalah 5 m, 6m dan 7 m 

untuk jarak kolom yang digunakan sebagai area sirkulasi, sedangkan kolom 

praktis diletakkan pada pertemuan dinding dan pasangan dinding berjarak 5 m.  

Untuk balok induk menggunakan balok dengan dimensi 30x20 cm serta balok 

anak 15 x 15cm. Ketinggian per-lantainya adalah minimal 3 m sampai 10 m 

(untuk bangunan utama) dari lantai ke plafon. Untuk rangka atap miring, 

menggunakan rangka baja ringan dengan pertimbangan keawetan dan bentang. 

Untuk penutup atap menggunakan atap genting onduline. 
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B. Ruang Yoga 

 

Gambar 4.10

Gambar 4.
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Gambar 4.106. Potongan Ruang Yoga A – A’  

Gambar 4.107. Potongan Ruang Yoga B – B’  
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C. Ruang Sauna 

 

Gambar 4.

Gambar 4.

 

Gambar 4.108. Potongan Ruang Sauna A – A’  

 

Gambar 4.109. Potongan Ruang Sauna B – B’ 
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D. Mini Market Sehat 

 

 

Gambar 4.

Gambar 

Gambar 4.110. Potongan Mini Market A – A’  

Gambar 4.111. Potongan Mini Market B – B’  
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E. Kantor Pengelola 

 

 

Gambar 4.1

 

 

Gambar 4.1

112. Potongan Kantor Pengelola A – A’  

113. Potongan Kantor Pengelola B – B’  
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F. Musholla 

 

 

 

 

Gambar 4.

 

 

Gambar 4.

 

Gambar 4.114. Potongan Musholla A – A’  

Gambar 4.115. Potongan Musholla B – B’  
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