
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Dalam strategi pengembangan Semarang, maupun kebiJakan pemerintah 

provinsi Jawa Tengah, Semarang melengkapi fungsi - fungsi lain, sebagai 

kota budaya, olahraga, pariwisata, industri, perdagangan, dan studi, yang 

sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Dengan begitu, akan menjadi 

Fasilitas komersil yang menjadi pusat segala aktivitas untuk menjadi sehat dan 

seimbang dengan alam melalui konsumsi bahan organik dan mengolah hasil 

organic, dan terutama perawatan tubuh dan penyehatan tubuh melalui 

rangkaian proses detoksifikasi tubuh secara alami yang terdiri dari kegiatan 

pengaturan pola makan, spa, yoga, dan sebagainya, serta fasilitas penunjang 

lainnya. 

Oi Semarang banyak berkembang 

pemukiman baru yang didalamnya direncanakan 

pula fasilitas-fasilitas komersil yang dapat 

menunjang masyarakat ( Surnber: RBW!< Kola Serna rang). 

Selain itu banyak juga ditempati oleh penduduk 

Gbr 1.1 . Trend munculnya us aha
komersil di Semarang (mall) 

baik warga asli maupun pendatang (dalam maupun luar negeri), pada 

umumnya mereka selalu mengikuti tren yang sedang berkembang. Kehidupan 

warga Semarang yang super sibuk membuat mereka mudah mengabaikan 

faktor kesehatan dalam waktu yang lama. Oalam keadaan stress maka kita 

akan lebih mengarah pada kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, 

lupa berolahraga, dan makan makanan instant (junk food) dan tidak teratur. 
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Gaya hidup organik sepertinya sedang menjadi "gejala elite" terutama di 

kota besar seperti Semarang. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya gerai 

penjualan produk makanan organik diberbagai sudut kota Jakarta. (Sumber: Dekariyono 

Wiranto, Public and Customer Relations Manager Garrefour Semarang). 

Tanda-tanda hidup organik mulai kelihatan dalam konsumsi masyarakat. 

Ditempat perbelanjaan terlihat naiknya tren di konsumen untuk hidup kembali di 

alam yang sehat (Sumber: Dekariyono Wiranto, Public and Customer Relations Manager Carrefour Semarang). 

Pol a hidup sehat dengan mengkonsumsi hasil organik saat ini sedang menjadi 

trend yang positif dikalangan masyarakat Semarang (Slevan Lie. Operational Director Healthy 

Choice Jakarta) 

Tubuh sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai macam penyakit adalah 

impian ' setiap orang. Banyak cara dilakukan agar seseorang memiliki tubuh 

yang sehat dan kuat, terutama dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. 

Mulai dari berolah raga teratur, menghindari stres hingga mengonsumsi bahan 

makanan organik 1 

Gbr 1.2. kondisi kehidupan Kota Semarang 
Gbr 1.3. latar belakang pembangunan Pusat Kesehatan 
Organik di semarang 

X· 't;.: ... .. 
J!(:~~.,~i~ql?flrl~·l·R· l· ~ ... •••• Serna rang 

r y.~O~J:P~~~~~tl;im sibuk 

Lingkungan alarni di 
plfIlgglr kota Sernarang 

1 Harian Cakrawala, Kamis 15 Januari 2004 Sarana kesehatan, kebugaran dan 
relaksasi dengan cara organik I alarni 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

~ Tujuan 

Membantu masyarakat terutama yang masih sehat untuk mau hidup 

lebih sehat lagi dan yang memiliki penyakit untuk memulai hid up lebih 

sehat dengan menerapkan gaya hidup organik. 

Memperbaiki gaya hidup masyarakat terutama di Semarang yang 

mulanya selalu serba instant dan modern menjadi memiliki gaya hidup 

baru yang lebih alami dan seimbang dengan alam. 

Menyediakan fasilitas kesehatan sekaligus dapat menjadi obyek pili han 

untuk berlibur sejenak seperti pada saat weekend melalui paket 

perawatan dengan menginap (sehat sekaligus relaks) setelah 

melakukan aktivitas padat. 

Menjadi fasilitas baru yang dapat menarik masyarakat baik di Semarang 

maupun daerah lainnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

setempat. 

Meningkatkan nilai jual Kota Semarang sebagai salah satu pelopor 

tersedianya sarana kesehatan dan penunjang lainnya dengan konsep 

organiklalami. 

~ Sasaran 
: ....... " •••••••• J •••••••. • "!' .......... !' i -·a--, •• ~ •••.••••••••••••••• a.!;_ .. ~ .. ! ........ ~ 
: Masyarakat ,kelas menengah keatas . ': . ' , ," ~ , ," 

L· .. ·~··· ··'··~~ir·~····,,·; ·,· i ... ~ 

f"~~~~h~~~~:k~~~~~~~"1 [1·~roo~·;;- ;. (i·iii-i-ij·~·nil 
l dan relaksasi ~ 
. . ~ ~~~~~ .. ~ - .. . 

e • . , 

; -.. : ................... : ...... :: ........ : ...... : ......... :. .......... n ........ . 1'.. • .............................................. ';. 
~ Edukatif 7 kesadaran hidup alami l 
~ (seimbang dengan alam) ~ 
......................... -................ -............... . 

Diagram 1.1 : Sasaran Pusat Kesehatan 
Sumber : Analisa Pribadi 

l IMAGE BANGUNAN E 
~ (bangunan yang alami dan sehat) ~ 

~ ..........................•........................ : 
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Diharapkan dengan adanya fasilitas Pusat Kesehatan Dengan 

Sistem Organik di Semarang, dapat menjadi satu pilihan bagi masyarakat 

yang ingin mengetahui dan menerapkan cara hidup sehat dan bugar 

secara alami, sehingga pola hidup masyarakat kota besar dapat terkontrol 

dan lebih seimbang dengan alam, dengan berupa fasilitas - fasilitas yang 

berg una untuk mewadahi Pusat Kesehatan dengan Sistem Organik ini 

berupa arsitektur yang mengacu pada kaidah kaidah yang berlandaskan 

pada kesehatan lingkungan untuk mendukung kesehatan dan kebugaran 

penggunanya. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Pusat Kesehatan Dengan Sistem Organik di Semarang merupakan 

fasilitas pendukung kegiatan perawatan kesehatan/kebugaran sekaligus 

relaksasi yang berada di Kota Semarang. Hal-hal yang dibahas pad a proyek ini 

adalah: 

• Tinjauan tentangkesehatan dan kebugaran tubuh; 

• Tinjauan tentang bangunan fasilitas ksehatan/kebugaran yang berkaitan 

dengan judul proyek; 

• Study proyek sejenis yang berkaitan dengan tema maupun judul proyek; 

• Study kelayakan lokasi di wilayah KotaMadya Jakarta Selatan hingga 

pada penentuan tapak; 

• Analisa program ruang arsitektural, konteks lingkungan dan aspek 

bangunan yang berkaitan dengan fasilitas proyek; 

• Program arsitektural yang berkaitan dengan fungsi bangunan; 
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o 

• Permasalahan dominan pad a proyek, penekanan desain yang diterapkan 

beserta kajian teorinya. 

1.4. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang dilakukan dalam penyusunan laporan perencanaan 

Pusat Kesehatan Dengan Sistem Organik di Semarang, yaitu : 

a. Metode diskriptif : 

Menguraikan data - data untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. 

b. Metode Pengumpulan Data : 

• Pengumpulan data primer, dapat diperoleh melalui peninjauan secara 

langsung (survey) pad a proyek sejenis yang layak dijadikan acuan dalam 

perencanaan. Kegiatan yang dilakukan selama pengumpulan data primer 

antara lain mengambil gambar I memfoto, mengukur, mengamati, 

wawancara dan lain-lain. 

• Pengumpulan data sekunder, dapat diperoleh dengan cara survey 

Iiteratur yang sesuai dengan proyek serta mencari informasi melalui 

internet. 

c. Metoda penyusunan studi dan analisis kebutuhan bangunan : 

• Melakukan studi komparasi terhadap proyek sejenis, sehingga dapat 

dengan mudah mengetahui fasilitas standar-standar kebutuhan ruang 

yang diperlukan. 

• Mengutip data-data yang telah diperoleh melalui literatur, media massa 

maupun internet yang kemudian di adopsi kedalam laporan. 

• Mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak - pihak terkait yang berhubungan dengan judul. 
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d. Metoda pemrograman : 

Dengan cara mensintesis seluruh hasil yang diperoleh dari studi yang telah 

dilakukan, kemudian dianalisa dalam bentuk kesimpulan dan saran tentang hal-

hal apa saja yang dapat diterapkan dalam tahap perancangan proyek. 

e. Metoda perancangan arsitektur : 

o Proses perancangan dikerjakan di studio yang berkembang secara trial dan 

error berupa konsep perancangan, gam bar pengembangan rancangan, detail 

teknik, isometri, elemen teknik bangunan serta perspektif interior-eksterior. 

o Penekanan perancangan bangunan dapat berupa arah ragam bangunan dan 

fasade, teknologi bangunan, pengolahan lansekap dan kawasan, 

permasalahan dominan yang dihadapi dan lain-lain. 

1.S. Alur Pikir 

Lotor belokong ... --::-_ ..... 
• • 

F===~-='" 
Gagosan awol 

DATA 

Wowoncora 

Observasi 

.. _--:-.--_.. .....r.:······ T-~. ' • •• Study literature 

P---~~-.""'--""'''''''''''~~ ~ ..... --.................... ~ 
PUSAT KESEHATAN DENGAN 

SIsTEM ORGANIK DI SEMARANG 

~ .................... ~i.~ .................... ~~·· 
• • Y-

Anoliso program ruong.konteks 

lingkungon.don ospek bongunon 
:.1 - .. .. .... ____ ~.< ....... =--=-=:I-.. 

• • 

STUDY UTERATUR 

Don STUDY 

KOMPARASI 

Kojion teori 

(permosolohon dominon 

don penekonon desoin) 

P---------y~~----------~ 
PROGRAM PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Diagram 1.2 : AJur Pemikiran 
Sumber : Analisa Pribadi 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Bab I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang proyek, gagasan awal, motivasi, maksud 

dan tujuan, manfaat dan sasaran, metode pembahasan, lingkup pembahasan, 

alur pikir dan sistematika pembahasan. 

Bab II. DESKRIPSI PROYEK 

Berisi tentang deskripsi umum yaitu mengenai tinjauan umum proyek, 

dan deskripsi khusus yang berisi terminology dan tinjauan khusus proyek, 

spesifikasi proyek, spesifikasi dan persyaratan desain arsitektur, bangunan dan 

lingkungan serta tinjauan lokasi. 

Bab III. STUDI KOMPARASI 

Berisi tentang deskripsi proyek sejenis untuk menilai kekurangan dan 

kelebihan yang dapat memberikan kontribusi bagi proyek yang direncanakan. 

Bab IV. STUDI PENDEKATAN ARSITEKTURAL 

Berisi tentang pendekatan Aspek Arsitektur yang berupa studi aktivitas, 

pengelompokan I kategorisasi pelaku, pola kegiatan - ruang, studi ruang 

khusus, studi kebutuhan luas I besaran ruang dan lahan.Pendekatan Aspek 

Bangunan yang berupa studi sistem bangunan, sistem utilitas, sistem struktur, , 

dan Pendekatan Aspek konteks Lingkungan yang berupa studi kriteria lokasi ( 

makro) danalternatif tapak ( mikro ). 

BAB V. PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisilandasan konseptual perancangan, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program kegiatan: 
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program besaran ruang, program sistem bangunan, sistem struktur, sistem 

utilitas, mekanikal elektrikal, dan fisika bangunan. Program lokasi dan tapak. 

BAB VI. KAJIAN TEORI 

Berisi penjabaran teori yang digunakan pada penekanan desain dan 

permasalahan dominan 
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