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KAJIAN TEORI 

5.1 . Kajian Teori Penekanan desain 

5.1.1. Intepretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

a. LATAR BELAKANG 

PUSAT KESEHATAN OENGAN SISTEM ORGANIK 01 
SEMARANG 

Kegiatan perawatan kesehatan / Konsep alami yang diterapkan 
kebugaran tubuh didalamnya 

Penerapan konsep bangunan yang bukan hanya alami, 
akan tetapi terutama lebih memperhatikan faktor 
kualitas kesehatan manusia didalamnya terutama 
bahan bangunan yang akan dipakai. 

I 

Oibutuhkan Wadah ............ -..,-...... -.. - ... 
EKOLOGIS --.! Arsitektur yang Sehat 1.-- -' ORGANIK 

t 1 
Penerapan unsur - unsur Arsitektur ] 

Diagram 5.1 : latar belakang 
Sumber : Analisis pribadi 
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b. KAJIAN TEORI ARSITEKTUR ORGANIK 

-7 Organik berasal dari kata or-ga-nik -7berkaitan dg zat yg berasal dr 

makhluk hidup (hewan atau tumbuhan, spt minyak dan batu bara). 

( Sumber : Yulius, S, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha Bersama, Surabaya ) 

-7 Arsitektur Organik adalah Arsitektur yang akrab dengan 

lingkungannya dan Menyatu dengan Alam. Hal ini banyak diartikan 

dengan hubungan yang menerus antara interior dan eksterior. Hal ini 

membuat seolah-olah antara interior dan eksterior menjadi satu 

kesatuan. Hal lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan 

memasukkan alam sebagai bagian dari bangunan dan juga bangunan 

sebagai bagian dari alam. Hal ini membuat bangunan tersebut menyatu 

dengan alam dan terjadi interaksi antara alam dan bangunan sehingga 

terjadi keselarasan antara Lingkungan Alam dan Lingkungan Binaan. 

c. DEFINISI ORGANIK 

-7 Menurut Frank Lloyd Wright1 

Arsitektur Organik adalah Arsitektur yang dikembangkan dari 

lingkungan (alam)nya. Hal ini diartikan dan diwujudkan dengan 

penggunaan warna, tekstur, bahan/material,skala dan bentuk 

rancangan. Unsur-unsur tersebut di rancang sesuai dengan kondisi alam 

sekitar sehingga kesan yang dimunculkan adalah bangunan (hasil 

rancangan) menyatu dengan alam. Misalnya saja dengan bentuk atap 

yang berbentuk segitiga yang bertujuan supaya cepat menurunkan salju 

dan air hujan. Kemudian juga bentuk bentuk yang dihindari adalah 

bentuk-bentuk yang anti gravitasi. Bentuk-bentuk ini dihindari karena 

1 Sumber : stenmannz.blogspot.comI2009106/frank-l!oyd-wright.html 
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tidak sesuai dengan prinsip alam itu sendiri. Bentuk-bentuk dalam 

arsitektur organik ini juga digunakan bentuk-bentuk organik misalnya 

menggunakan analogi struktur sebuah pohon dan diguna-terapkan pad a 

bangunan. Misalnya saja penggunaan analogi struktur pohon untuk 

struktur bangunan tinggi atau penggunaan tiang-tiang penyangga 

bangunan dengan bentuk-bentuk seperti cendawan. Penggunaan 

bentuk-bentuk alami ini dilakukan dan diguna-terapkan pada bangunan 

(hasil rancangan) karena bentuk-bentuk tersebut adalah hasil dari 

pengamatan terhadap alam. Alam ini telah memberi banyak pelajaran 

yang bisa digunakan manusia dalam kehidupannya. Arsitektur organik 

ini juga diwujudkan dengan menyesuaikan dengan kontur lahan. Perlu 

diketahui bahwa dalam sebuah perancangan bangunan kebanyakan 

ketika dihadapkan terhadap sebuah lahan berkontur, maka yang banyak 

dilakukan adalah dengan menyesuaikan lahan terhadap bangunan. Hal 

ini dilakukan dengan proses Cut and Fill. Dalam Arsitektur organik hal 

tersebut tidak dilakukan. Yang dilakukan justru sebaliknya yaitu 

bangunan yang menyesuaikan dengan lahan. Jika kondisi lahannya 

berkontur maka penyikapan terhadap hal tersebut adalah dengan desain 

bangunan yang menyesuaikan dengan kontur misalnya saja dengan 

penggunaan split level atau penggunaan Semi Basement. Hal ini 

dilakukan semata-mata supaya kondisi alam tidak berubah drastis 

setelah bangunan (hasil Rancangan) tersebut didirikan. Bentuk-bentuk 

yang digunakan adalah bentuk yang mengalir dan tidak simetris. Prinsip

prinsip yang digunakan adalah Horisontalisme dan bukan komposisi 

yang berakhir. 
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sebagai karakter yang sesuai adalah arsitektur yang tidak dapat 

dielakkan dari organik. Makna dari suatu bangunan akan terekspresi 

secara jelas dengan objektif - apakah itu pertokoan, apartemen, bank, 

gereja, hotel, pabrik, sirkus, atau sekolah. Hal ini berarti kesesuaian 

yang sama dari perancangan yang imajinatif untuk tujuan manusia yang 

spesifik dengan penggunaan alami dari bahan-bahan alam atau sintetis 

dan metode yang sesuai untuk konstruksi. Arsitektur organik 

memperlihatkan dimensi ketiga, tidak pernah sebagai berat atau 

ketebalan tetapi selalu sebagai kedalaman, sedangkan kedalaman 

adalah satu-satunya elemen hakiki yang dapat membawa massa 

maupun permukaan (2 dimensi yang lain) menuju kehidupan. Arsitektur 

organic memperlihatkan shelter yang tidak hanyut sebagai kualitas 

ruang tetapi sebagai semangat dan faktor utama dalam konsep 

bangunan, manusia dan lingkungannya dalam suatu sosok yang nyata. 

Prinsip dasar arsitektur organik menu rut Frank Lloyd Wright: 

~ Sentuk organik bukan diartikan sebagai bentuk imitasi dari alam 

akan tetapi sebuah pengertian dasar yang abstrak dari prinsip

prinsip alam. 

~ Arsitektur organik adalah ekspresi kehidupan dari semangat hidup 

man usia. 

154 



d. Analisis Site 

Pada saat melakukan analisa site perlu juga diperhatikan gangguan 

geopatis yang mengandung bahaya atas kesehatan penghuni. 

Analisa site menurut faktor kesehatan 
Nilai Uraian dan pembatasan 

Sumber kebisingan di lingkungan Nilai yang dianggap baik: 
site 25-35 db pada waktu malam dan 30-

40 db pada siang hari. 
10-30 db pada siang hari dapat 
diterapkan jika kita berdiri diatas 
tanah 

Pengaruh lingkungan buatan Instalasi yang mengganggu : 
Kawat listrik 220-400 kV 
Transformator listrik 
Kereta api listrik 
Radio, radar, televisi 

Pengotoran udara di lingkungan Asap, kabut, bau harum, 
site pembusukan, ragi, belerang 
Sinar kosmik, bumi dan yang Sinar kosmik adalah : sinar matahari, 
berhubungan dengan atmosfer ultra violet, infra merah 
alternative 

Sinar yang berhubungan dengan 
atmosfer: 
Gaya magnet bumi, medan listrik 
udara 

Sinar yang berhubungan dengan 
bumi ialah: 
Gangguan geopatik, aliran air dalam 
tanah, kelabilan geologic. 

KESIMPULAN : 

-7 Arsitektur organik merupakan arsitektur human is, memperhatikan 

manusia di dalamnya dan merupakan suatu shelter yang melingkupi 

dan melindungi manusia dan aktivitas. 

-7 Bentuk organis bukan merupakan imitasi dari alam, harus berdasar 

atas ruang yaitu kesatuan antara ruang dalam dan ruang luar. 

-7 Harus mampu berhubungan dengan alam. 
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~ Ornamen pada struktur bukan hanya penempelan melainkan studi 

konstruksional. 

5.1.2. Studi preseden 

~ Hotel Maya Ubud 8aJi2 

Masterplan 

Hotel Resort yang berada di pulau Bali ini mencoba menyuguhkan 

kepada pengunjung resort suasana keharmonisan antara alam dan 

bentuk bangunannya, hal ini terlihat dengan konsep bangunan ini yang 

mengadopsi desain dasar dari dua desa yang ada di Pulau Bali, yaitu 

Desa Pejeng, dan Desa Besasih. 

Eksterior Hotel Maya Ubud 

Pemakaian batu tempel sebagai pelapis dinding 

2 http://www.mayaubud.comlindex.html 
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Bentuk Arsitektur Organik pada 

bangunan ini sangat kental. Bentuk 

atau unsur ekologis melekat dan 

menyatu dengan bentuk arsitektur 

organik. Hal ini terlihat dengan Eksterior Kamar Tidur Modern Putih 

pemakaian material hebe I dan batu 

pecah pad a dinding bangunan, dinding hebel dan batu tempel yang 

diekspose ini justru semakin memperlihatkan unsur organiknya 

Pada interior komplek bangunan Hotel Maya Ubud menyuguhkan 

kepada pengunjung suasana ekologis , hal ini terlihat dari pemakaian 

material kayu baik pada rangka atap, tetapi juga pada perabot dan 

pelapis kolom bangunan. Keanekaragaman bentuk bangunan yang 

mengikuti trend masa kini oleh arsiteknya dapat dibiaskan secara 

sempuma dengan memakai material-material yang kontekstual dengan 

Interior Hotel Maya Ubud, Bali 

Eksterior Kolam Renang 
Hotel Maya Ubud, Bali 



Kesinambungan antara prinsip - prinsip ekologis dengan material 

arsitektur organik memberi karakteristik yang kuat pada kawasan 

bangunan Hotel Maya Ubud sebagai bangunan yang bernuansa 

ekologis dengan perencanaan arsitektur organik 

Pemanfaatan topografi sebagai potensi terlihat pada bag ian 

kolam renang Hotel Maya Ubud, sehingga pada kolam renang dapat 

terlihat view yang sangat bagus begitu pula dari bangunan atas kolam 

dapat melihat secara keseluruhan view yang bernuansa alami. 

KESIMPULAN : 

7 Sentuk: 

Hotel Resort yang berada di pulau Bali ini mencoba menyuguhkan 

kepada pengunjung resort suasana ekologis dengan penerapan 

arsitektur organic didalamnya, hal ini terlihat dengan konsep 

bangunan ini yang mengadopsi desain dasar dari dua -desa yang 

ada di Pulau Bali, yaitu Desa Pejeng, dan Desa Besasih. 

7 Pengguanaan material : 

Bahan bangunan lebih dominan menggunakan material alami 

(Natural material) : kayu, batu. Bahan modern lebih sedikit seperti 

kaca, alumunium 
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5.1.3. Kemungkinan penerapan pada kasus proyek 

Pada arsitektur organik yang paling utama untuk diperhatikan adalah : 

~ Pemilihan konstruksi dan bah an bangunan 

Sentuk bangunan ditentukan oleh rangkaian bahan bangunan. Oleh 

karena itu maka bahan bangunan merupakan dasar bentuk bangunan, 

maka bahan bangunan harus dipersiapkan dengan baik agar bangunan 

menampilkan bentuk yang baik sesuai dengan fungsinya. 

Untuk membentuk ruang menu rut konstruksinya ditetapkan 

penyesuaian dengan bahan bangunan sebagai berikut : 

(} Konstruksi bangunan massif: konstruksi tanah, tanah liat dan 

lempung 

I.~ Konstruksi bangunan berkotak : konstruksi batu alam , dan 

elemen kayu tempel 

Konstruksi bangunan rangka : konstruksi kayu dan konstruksi 

Desain struktur yang efisien dengan meminimalkan dampak negatif 

terhadap Ii ngkungan 

Gambar 5.1 : konstruksi 
kayu dan Beton 
Sumber: 

http://l.bp.blogspot.co 
ml +struktur.jpg 

Material pada dinding kayu 
tempel dan kaca 



Bahan bangunan organik yang menentukan bentuk, konstruksi dan 

arsitektur bangunan. 

7 Pemilihan bahan penutup atap 

Material penutup atap dapat menggunakan sirap kayu ataupun atap dag 

dengan material batu apung vulkanis, dimana batu ini berfungsi sebagai 

penyekat alami yang dapat menyangga air dan dedaun, dengan pelapis 

berbahan plastik untuk mencegah kebocoran. Digunakan plastik dan 

bukan alumunium foil karena dianggap bahan kimia yang terkandung 

didalamnya tidak begitu berbahaya bagi manusia. 

Penggunaan atap sirap kayu 

Gambar 5.3: penutup atap 
Sumber: eco-greenUluwatu.com 

Penggunaan atap dag dengan material 

batu apung 



-7 Desain ruang luar 

Desain bangunan yang alami dan sehat perlu diimbangi dengan desain 

ruang luar yang juga mengoptimalkan penggunaan unsur alam 

didalamnya. 

Desain ruang terbuka menggunakan keseimbangan unsur air, tanah, 

batu, dan tumbuhan yang ditata sedemikian rupa. 

Penataan ruang luar selain dapat berguna sebagai buffer kebisingan, 

peneduh bangunan, dan elemen estetis, juga berguna untuk menjaga 

kualitas kesehatan penghuni baik secara fisik maupun psikis 

-7 Material Perabot 

Alas bath up terbuat dari Material perabot berasal dari bahan alami 

susunan papan kayu. seperti kayu dan rotan. 

Ruang dibuat tanpa 

batasan dinding solid 

dan disekitarnya 

merupakan alam bebas, 

sehingga sirkulasi udara 

alami dapat berjalan 

Gambar 5.5 : material perabot 
Sumber : eco-greenUluwatu.com 

Penggunaan material kayu yang dominan 

pad a bangunan membuat bangunan tidak 



5.2. Kajian Teori Permasalahan Desain 

5.2.1. Intepretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

a. LA TAR BELAKANG 

Pengunjung 
(terutama peserta program 
intensif) 

Mengikuti pelatihan beserta 
perawatan kesehatan I 
kebugaran dan relaksasi 

Konsep fasilitas adalah alami dan 
menyehatkan pengunjung 

Memperbanyak penggunaan unsur 
alam sebagai elemen penyehat bagi 
pengunjung 

Kegiatan pengunjung sebagian besar didalam ruang, ruang harus 
didesain bebas polusi dan salah satu penanggulangannya adalah 
dengan 
Penerapan konsep ruang luar yang diterapkan juga pada ruang dalam 

Perlu penataan ruang terutama ruang dalam yang dapat menunjang 
aktivitas didalamnya dan mampu meningkatkan kualitas kesehatan 
pengunjung 

Penciptaan arsitektur organik dalam bangunan guna menunjang proses 
perawatan kesehatan, pelatihan, dan relaksasi 

Diagram 5.2 : latar belakang permasalahan dominan 
Sumber: analisis pribadi 

b. KAJIAN TEORI 

PENCIPTAAN IKLlM MIKRO PADA KOMPLEKS BANGUNAN 

Unsur-unsur yang tercipta pada suatu kompleks bangunan yang 

menggunakan suatu konsep iklim mikro pada dasarnya terbentuk dari unsur-

unsur alam, yaitu air, tanah, tumbuhan, udara, hewan, dan sebagainya. 

Lingkungan buatan juga terbentuk karena adanya lingkungan alam, karena 
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unsur yang dipakai didalamnya juga merupakan unsur alami yang menjadi 

pembentuk lingkungan alam. 

Didalam bidang arsitektur, konsep lingkungan yang umumnya 

digunakan adalah Iingkungan buatan, yaitu untuk perancangan landscape 

(ruang luar bangunan), unsur alami biasanya dipergunakan pada elemen

elemen landscape. Untuk perancangan bangunan, unsur alam biasa 

dipergunakan pada bahan bangunan/konstruksi bangunan. 

Perwujudan suasana dan unsur Iingkungan alami kedalam Iingkungan 

buatan pada suatu bangunan berguna selain sebagai view buatan untuk 

visualisasi, juga berguna bagi penanggulangan polusi, kebisingan, peneduh 

bangunan, dan memberikan kenyamanan terutama bagi pengguna 

bangunan baik secara fisik maupun pSikologis. Adanya pengoptimalan 

kondisi alami pada bangunan juga menandakan dimana kita akan 

merasakan kenyamanan mikro pada suatu kompleks bangunan. 

Pembentukan Iingkungan sebenarnya tidak hanya dapat diterapkan 

pada bagian luar dari bangunan, didalam bangunan pun dapat dilakukan, hal 

ini mengingat sebenarnya aktivitas manusia banyak didalam bangunan, 

polusi ataupun kebisingan selain berasal dari luar juga banyak ditimbulkan 

dari dalam bangunan sendiri (terutama dari pengguna bangunan), untuk itu 

penerapan iklim mikro pada kompleks bangunan (lingkungan alami buatan 

didalam maupun di luar bangunan) dapat digunakan untuk menanggulangi 

hal tersebut. 

Penerapan iklim mikro dapat dilakukan dengan desain taman dalam 

ruang (landscape) dan penggunaan material untuk elemen interior seperti 
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perabot dan elemen estetis/arsitektur. Unsur alam yang digunakan antara 

lain air, tanah, tumbuhan, batu dan kayu. 

Tujuan penerapan iklim mikro pada kompleks bangunan yang utama 

pada proyek ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan 

dan kenyamanan pengguna bangunan baik secara fisik maupun psikologis, 

mengingat aktivitas utama yang dilakukan disini adalah perawatan 

kesehatan/kebugaran dan relaksasi. 

Pengertian penciptaan iklim mikro pada suatu kompleks tidak jauh dari 

unsure lingkungan yang nyaman. Pengertian Lingkungan yang nyaman 

adalah suatu wilayah dimana makhluk hidup tinggal, melaksanakan 

kehidupannya dan menghasilkan sesuatu didalamnya. Lingkungan terbagi 

menjadi 2 yaitu : 

1. Lingkungan alam 

Adalah kondisi lingkungan yang terbentuk dengan sendirinya sesuai 

dengan kodrat alam, tanpa adanya campur tangan manusia didalam 

pembentukannya. 

Contoh : hutan, sawah 

2. Lingkungan buatan 

Adalah kondisi lingkungan yang memang sengaja dibentukldibuat 

dengan campur tangan manusia dengan tujuan membentuk suatu 

kondisi/suasana tertentu yang dapat mempengaruhi kehidupannya 

didalam suatu Iingkungan tertentu. 

Contoh : perumahan, taman 

(sumber : www.google .kenyamaandalamruang.html/ ) 
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c. Arsitektur Lanscape 

~ Taman dalam ruang (landscape dalam ruang)3 

Taman sebagai garden, pengolahannya lebih terperinci pada lahan 

yang berskala kecil, yang mana elemen tamannya lebih didominasi 

oleh elemen artificial atau buatan man usia. (sumber : Suharto, Dasar-Dasar 

Pertamanan, Semarang, 1994, hal 151) 

Unsur-unsur pembentuk (elemen landscape) : 

1. SOFT MATERIAL 

Material lunak / lembut : tanaman / vegetasi dengan berbagai sifat 

dan karakternya, elemen air. 

2. HARD MATERIAL 

Material keras : perkerasan, beton, jalan, pavement concrete, batu 

alam, tanah, site furniture (lampu taman, gazebo, sitting group, 

dsb). 

Warna 

Kombinasi warna juga sangat mempengaruhi keharmonisan kesan 

yang ditimbulkan taman, misal : 

- merah = menarik, cantik, menyenangkan 

3Rustam Hakim & Hardi Utomo, Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Prinsip-Unsur dan Apikasi 
Desain, Bumi Aksara, Jakarta, 2003 
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- kuning = riang, menyenangkan, menggembirakan 

- ungu = mengesankan 

- violet = dingin, melelahkan 

- putih = positif 

- hitam= sedih, ketakutan 

- biru = sejuk, tenang 

- hijau = netral 

Keharmonisan dari perpaduan warna dalam pembuatan taman 

akan memberikan efek psikis bagi pengunjung. Baik perpaduan 

warna dari soft material seperti jenis tanaman, berupa pohon, 

semak, rumput, bunga, air dengan hard material seperti 

penggunaan bebatuan. 

Manfaat penghijauan dan pertamanan 

Manfaat fisik 

Bagi sarana kesehatan, penghijauan akan mengatur dan 

membersihkan udara. Taman mampu memberikan kesegaran 

fisik bagi lingkungannya. 

Manfaat psikis 

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan manusia mengenai 

taman akan bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. 
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[] Manfaat sosial dan ekonomi 

Menimbulkan usaha-usaha berupa pembuatan dan perawatan 

tanaman sebagai fungsi penunjang yang perlu diperhatikan 

dalam perencanaan taman : 

o Desain taman harus memperhatikan arsitektur bangunan dan 

bagian-bagiannya. 

o Memberikan kesehatan bagi lingkungan sekitarnya. 

o Elemen yang digunakan harus tahan polusi udara. 

d. Prinsip Desain 

Prinsip desain adalah dasar dari terwujudnya suatu rancangan atau 

ciptaan bentuk. Dalam arsitektur lansekap, keteraturan merupakan kunci 

utama dari daya tarik visual yang memberikan nilai keindahan. 

Untuk mencapai suatu kesatuan dan keteraturan maka perlu 

diperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu : 

• BALANS AT AU KESEIMBANGAN 

Keseimbangan atau balance dalam desain berarti penyamaan tekanan 

visual suatu komposisi antara unsur-unsur yang ada pada taman. 

Ukuran, warna dan jumlah unsur biasanya merupakan pertimbangan 

utama dalam menciptakan keseimbangan. 

• IRAMA DAN PENGULANGAN 

Ritme atau rythme adalah pengulangan unsur-unsur lansekap yang 

dipergunakan pada tempat yang berbeda dalam suatu tapak sehingga 
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membentuk suatu ikatan atau hubungan visual dari bagian-bagian 

yang berbeda 

Irama dalam rancangan lansekap dapat diciptakan dengan 

penempatan pola-pola yang jelas, terbentuk melalui pengulagan unsur

unsur lansekap dalam suatu area. 

• PENEKANAN DAN AKSENTUASI ( EMPHASIS) 

Penekanan ditimbulkan oleh dominannya salah satu komponen unsur 

sehingga menimbulkan kontras terhadap elemen lainnya. Penekanan 

dalam suatu bentuk akan menarik perhatian kita. 

5.2.2. Studi Preseden 

( MADDEN INTERIOR GARDEN ) 

Lebih banyak menggunakan unsur tanaman 

hijau pada interior garden, untuk tujuan lebih banyak 

menyerap karbon dioksida dan baunya tidak 

berbahaya bagi penghuni 

Perwujudan taman dibatasi blok-blok, dimana 

area ruangan disekitarnya tetap memakai unsur 

modern (Iantai keramik, dinding beton), dan taman hanya sebagai pemanis 

suasana ruang 

Selain tanaman kecil, pohon pun ditanam didalam ruang dengan cara 

pada area yang ditanami pohon tidak ditutup plat lantai 

Pengurangan sekat ruang (memperbanyak 

ruang tanpa batas yang solid) mengoptimalkan 
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konsep taman dalam ruang (tidak ada batas jelas antar ruang luar dan 

dalam). 

Penggunaan kolom-kolom estetis pada selasar dengan menggunakan 

balok kayu. 

Penggunaan bunga satu warna membuat taman dalam ruang pada 

bangunan ini lebih sederhana dan lebih nyaman bagi penghuni bangunan 

(tidak memecah konsentrasi) 

Aroma yang ditimbulkan oleh bunga tidak tercampur aduk 

dalam ruang dilakukan dengan memperbanyak bukaan terutama pada atap 

dan dinding. 

Sisi dalam bangunan (ruang) yang akan direncanakan berkonsep 

taman diorientasikan di sisi orientasi matahari, sehingga cahaya yang masuk 

dapat lebih optimal. 

- --- --------~ ~~---~-- --- - - - --- ~- - -
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5.2.3. Kemungkinan Penerapan Pada Kasus Proyek 

penciptaan iklim mikro dapat diterapkan sekaligus untuk pengarah sirkulasi 

antar ruang (dengan pembuatan jalan setapak beserta taman disekitarnya 

dalam ruang) 

Gambar 5.6 : sketsa penciptaan iklim mikro pada 
bang un an 
Sumber: sketsa pribadi 

Tanaman sebagai pengarah 
dan penghubung antar ruang 

Sumber: decorating
creativedesign.blogspot.com 

Nuansa lingkungan alami bisa ditingkatkan dengan pengadaan lampu 

taman dan hewan seperti burung sehingga menambah nuansa nyaman (asal 

tidak terlalu berdekatan dengan ruang yang membutuhkan higienitas tinggi) 

Atap tembus cahaya bisa diterapkan untuk 

membantu pencahayaan untuk pertumbuhan 

tanaman (tetapi sedapat mung kin lebih 

dioptimalkan lewat keterbukaan pada bag ian 

dinding) 

Taman bisa didesain disekeliling kolam, sehingga nuansa asri dan 

keseimbangan unsur alam dapat terlihat disini. 

Gambar 5.7: taman dan kolam 

Sumber: growingdesignsinc.wordpress.com 
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Penggunaan material perabot dari bahan alam seperti 

kayu dan bamboo. 

Unsur elemen estetis seperti pada dinding pembatas 

pada lavatory menggunakan batu tempel dan pada 

rangka atap ruang tidur yang menggunakan kayu yang 

diekspos (tanpa dihaluskan) 

Tanaman seperti lavender dapat ditanam di dalam 

untuk mengurangi nyamuk yang biasanya masuk 

didalam ruang 

5.2.4. Sketsa Penerapan Pada Kasus Proyek4 

Penerapan bahan bangunan yang selaras dengan alam 

4 Sketsa pribadi pada kasus proyek 



Penerapan bukaan bukaan pada bangunan bertujuan untuk memberikan sikulasi 

Tanaman yang di tanam pada dinding Tanaman eksterior pada plaza 



Tanaman eksteriar pada pajak batas bagunan 

Tanaman eksteriar pada kalam luar 

meditasi 


