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BAB 4 PENYELUSURAN MASALAH 

4.1. Penyelusuran Masalah Desain 

Yoga merupakan salah satu olahraga untuk kesehatan tubuh dan 

sebagai relaksasi untuk menenangkan pikiran dengan lingkungan 

alami. Lokasi yang ideal ini untuk bangunan yoga dalam aktivitas 

relaksasi berada jauh dari pusat kota yang mengakibatkan biaya yang 

di keluarkan sangat besar. Sedangkan pada bangunan yoga dikota 

dapat menghemat biaya pengeluaran untuk aktivitas relaksasi. Namun, 

bangunan yoga yang berada di pusat kota memiliki permasalahan pada 

kenyamanan untuk mendapatkan ketenangan karena faktor lingkungan 

di kota dengan aktivitas tinggi yang menimbulkan kebisingan dan 

keramai. Faktor keterbatasan dana dari pihak swata dan keterbatasan 

lahan di kota, menjadi pilihan alternatif untuk menggunakan bangunan 

yang fungsional seperti ruko sebagai aktivitas yoga. 

Tampilan pada ruangan yang berada di kota lebih bersifat tertutup 

karena untuk menggurangi kebisingan dan penggunaan penghawaan 

buatan yang di gunakan seperti AC dalam ruangan untuk menggurangi 

polusi udara yang masuk dalam ruang. Hal ini menjadi salah satu solusi 

yang di terapkan pada bangunan yoga yang berada di pusat kota. 

Secara permasalahan dapat di selesaikan, akan tetapi akan berdampak 

pada kenyamanan aktivitas yang tidak optinamal. Pada akhirnya, 

secara psikologi pengunjung yang ingin relaksasi untuk mendapatkan 

kenyamanan dan ketenangan malah menjadi bosan dan tidak ingin 



71 
 

semangat untuk melakukan kegiatan relaksasi lagi. Kualitas ruang 

menjadi bagian penting yang harus di perhatikan karena mempergaruhi 

suasana perasaan yang ingin lebih tenang menjadi tidak tercapai. 

Pada pemilihan lokasi di pusat kota yang berada di Jalan Raya 

Darmon Permai III, memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda 

yaitu sumber kebisingan dari akvititas kendaraan. Terutama yang 

berada di sisi selatan menjadi titik temu persimpangan jalan. Jalan 

Raya Darmo P. III ini melupan lintasan yang di gunakan untuk jalan 

berangkat kerja dan aktivitas lainnya yang menyebabkan volume 

kendaraan yang tinggi dan kemacetan. Di sisi barat pada jalan yang 

sama terdapat aktivitas pedangan kaki lima yang mengganggu 

kendaraan yang lewat karena pinggiran jalan di buat jualan dan lahan 

parkir dan sisi Timur Laut adanya proyek yang sedang di bangun yang 

proses pengerjaannya cukup bising. Di sisi ini, terdapat beberapa titik 

sampah yang akan berdampak pada lingkungan yang sehat. 

Sehingga permasalahan ini akan sangat berdapak pada desain 

seperti orientasi bangunan, pelingkup bangunan, kenyamanan untuk 

mendapatkan ketenangan.  Untuk penjabaran lokasi tapak yang lebih 

lanjut tentang pontensi dan kendala yang berada di tapak sebagai 

berikut.
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4.1.1. Analisa Komprehensif Tapak 

Lokasi tapak yang memilikii potensi untuk projek Pusat Meditasi Yoga berada di Jl. Darmo Permai I, Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 21. Peta Kontur dan Gambar Eksisting Lokasi  

Sumber: Analisa Pribadi  

Gambar kondisi tapak yang terdapat beberapa pohon dan 

semak – semak. Kondisi jalan yang berada dalam 

persimpangan yang ramai saat jam berangka dan pulang kerja. 

Tipe jalan 2 jalur bebas hambatan dengan lebar ± 6m dan 

finishing jalan berupa paving. 

Gambar kondisi jalan darmo permai III yang berada di 

samping tapak terdapat penjuan jajanan kaki lima yang 

cukup mengganggu aksesbilitas sirkulasi penggunaan 

kendaraan karena tidak adanya lahan parkir dan terdapat bill 

board yang berada di tengah pembatas jalan. Tingkat 

kebisingan pada titik ini 40 dB – 58 dB yang dapat menjadi 

permasalahan kebisingan pada tapak dan di jalan ini di lewati 

jaringan listrik besar yang jarak tiap tower sekitar ± 200 m. 

 

Pada sisi Barat, didepan tapak merupakan area perumahan 

sepanjang jalan. Sepanjang area jalan Darmo Permai III 

terdapat vegetasi peneduh baik di batas pinggir jalan maupun 

ditengah jalan yang bertujuan mengurangi kebisingan yang 

masuk dalam bangunan dan sebagai peneduh sepanjang 

jalan. Hembusan angin cukup stabil yang menjadikan potensi 

untuk penghawaan alami. 

Gambar kiri merupakan simpang 4 jalan Darmo Permai III dan jalan Mayjen Yono S. sehingga jalan simpang 

4 ini ramai pada hari aktivitas senin sampai sabtu, mulai jam 7 – 10 pagi dan jam 4 – 6 sore. Gambar tengah 

merupakan kondisi lingkungan yang berada dalam tapak yang terdapat beberapa vegetasi seperti semak - 

semak. Gambar kanan merupakan gambar pasar modern yang berseberangan depan tapak yang berada di 

jalan mayjen yono. 

Pada sisi Utara, jalan Darmo Permai I, tipe jalan 1 jalur 2 arah dengan 

penutup jalan menggunakan paving dan lebar 6 m. Vegetasi yang berada 

di utara sangat banyak dan tingkat kebisingan 25 dB - 35 dB. Pendestrian 

sudah tersedia di seberang tapak. Di sini terdapat tempat penginapan 

yang tersedia tempat makan. Sisi utara berpotensi memiliki suasana 

konduksif dan vegetasi peneduh sangat banyak membuat jalan menjadi 

lebih teduh.  

Kondisi dalam tapak pada sisi Timur, terdapat proyek bangunan sedang 

di kerjakan yang menimbulkan kebisingan di sekitar tapak. 

Kondisi jalan yang masih belum di aspal, masih jalan tanah karena 

merupakan jalan baru di buka untuk projek. Kondisi projek yang sudah tidak 

berjalan membuat tingkat kebisingan yang rendah sekitar 30 dB - 40 dB. 

Kondisi persimpangan jalan sudah beraspal yang menghubungakan jalan 

Raya Sukomanunggal dan jalan darmo permai II. 

Pada sisi Timur, jalan Mayjen Yono S. terdapat pembuangan sampah 

masyarakat yang sudah menumpuk lama. Namun, kondisi pada dalam 

tapak masih lingkungan alami dengan vegetasi seperti bebrapa pohon 

besar dan semak - semak. Sehingga potensi kreteria lingkungan yang 

sehat.  

Pada sisi Selatan, vegetasi berupa pohon besar cukup banyak namun 

sampai pada bagian dalam tapak sudah tinggal semak – semak. Kondisi 

jalan yang berada di Mayjen Yono Somoyo, volume kendaraan sama 

dengan jalan Darmo Permai III yang kisaran 35 dB – 45 dB. Tipe jalan 

bebas hambatan 2 jalur dengan lebar 6 m beraspal. Kondisi vegetai seperti 

pohon peneduh dan tanaman hias di tengah pembatas jalan sudah 

tersedia. 

Fasiltas jaringan listrik pada bagian jalan ini sudah tersedia yang memiliki 

manfaat untuk mempermudah aktivitas kerja dan penerangan umum yang 

memiliki manfaat untuk menerangi jalan pada hujan atau malam hari 

sehingga mempermudah jarak pandang dan keselamatan dalam 

berkendaraan. 
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Analisa Zonasi Tingkat Kebisingan Pada Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 22. Analisa Zonasi Tingkat Kebisingan Pada Tapak 
Sumber: Dokumen Pribadi 

Pasar Modern 

Warna merah merupakan kebisingan tinggi. 

Warna kuning merupkan kebisingan sedang. 

Warna biru merupakaan kebisingan rendah. 

Warna hijau merupakan area tenang. 

Warna merah merupakan kebisingan tinggi 

dari kendaraan dan adanya proyek 

pembangunan di sisi Timur Laut. 

 

Pada bagian sisi Barat Daya, Selatan dan 

Tenggara merupakan kebisingan cukup tinggi 

dari arus kendaraan yang lewat. 

Di sisi Tenggara terdapat Pasar Modern yang 

menyebabkan tingkat keramaian pada jam 6 – 

10 pagi. 

Pada sisi Utara tingkat kebisingan cukup rendah dan disekitar 

tapak terdapat tempat penginapan dan tempat makan. 

Namun, sisi Utara memiliki memiliki area idel sangat sedikit. 

 

Pada bagian sisi Barat Laut kebisingan yng 

timbul selain kendaraan juga terdapat 

aktivitas penjual pendagang kaki 5 yang 

cukup Panjang sepanjang jalan. 

 

Pada zonasi kuning tingkat kebisingan sedang 

pada semua sisi cukup merata. 

 

Pada zonasi biru tingkat kebisingan rendah 

pada semua sisi sudah terasa dan merata. 

Pada zonasi hijau merupakan area yang 

tenang yang berada ditengah tapak. Pada 

pemilihan tapak masih termasuk zona ideal 

sehingga berpotensi zona tenang. 
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4.1.2. Data Tapak  

A. Potensi 

Lokasi tapak berdekatan dengan perumahan, 

penginapan/hotel, plaza, supermaket, Gereja, sekolah, 

perkantoran, kejaksaann dan rumah sakit. Keadaan tapak 

merupakan lahan kosong yang terdiri beberapa vegetasi seperti 

bambu, dan jenis pohon peneduh lainnya. Aksesbilitas tapak 

dapat melalui Jl. Darmo Permai I, Jl. Darmo Permai III dan Jl. 

Mayjen Yono Sumoyo. Fasilitas umum seperti penerang jalan 

umum, jaringan listrik/saluran telpon dan saluran air sudah 

tersedia. 

Peraturan RTH minimun 20% dari luas tapak bisa di gunakan 

lebih untuk memberi lingkungan yang masih alami. Peraturan KDB 

maksimal 60% dari luas tapak yang cukup besar karena 

keterbatasan lahan yang ada pada kota. View tidak terlepas dari 

pemandangan tata kota Surabaya dan lingkungan yang ada pada 

tapak. Sumber air bersih seperti PDAM di tapak sudah tersedia 

sehingga mempermudah kebutuhan penggunaan air. Kondisi 

tapak pada kemiringan tanah sangat landai sekitar 0 – 5% dan 

tanah keras dengan kedalaman 3 - 5 m sehingga memudahan 

pengelolaan tapak.  

B. Kendala 

Pada Jl. Darmo Permai III memiliki tingkat kepdatan 

pengendara dari jam 07.00 – 10.00 dan jam 15.30 – 18.00 yang 
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menyebabkan kebisingan pada sekitar area tapak. Selain 

kendaraan, kebisingan timbul dari proyek yang sedang di 

bangunan pada tapak yang berada di sisi Timur Laut. Penutup 

jalan menggunakan paving yang mengurangi kenyamanan 

dalam aktivitas dan pendestrian pada sekitar tapak sebagian 

besar masih belum tersedia. 

Kondisi saluran kota ada sebagian tapak rusak dan adanya 

timbun sampah masyarakat yang menjadi kendala pada 

lingkungan tidak sehat. Titik sampah ini berada pada sisi Timur 

bagian tapak. Di jalan Darmo Permai III terdapat pendagang kaki 

lima yang berada di sisi Barat tapak. Kondisi ini dapat 

menimbulkan aksesbilitas kendaraan yang terhambat karena 

parkiran kendaraan di samping jalan dan menimbulkan aktivitas 

keramaian. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 23. Titik sampah, Selokan Tertimbun dan Pendagang kaki 5  

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

C. Lingkungan Alami 

kondisi di tapak merupakan sebagian besar masih lahan 

kosong yang terdapat beberapa vegetasi seperti pohon perdu dan 

semak - semak. Kemiringan tanah yang berada di lokasi relatif 
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datar dan tanah keras yang berada pada lokasi sekitar 3 – 5 meter. 

Pada beberapa titik lokasi tapak terdapat titik pembuangan 

sampah dan selokan tertimbun sampah karena tapak tidak di urus. 

Namun, pada sebagian tapak, saluran kota masih bagus dan bisa 

mengalirkan air. 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 24. Vegetasi dan Titik Sampah Yang Berada di Tapak 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

D. Lingkungan Buatan 

Lokasi tapak yang berada dekat pusat kota sehingga 

lingkungan buatan cukup memadahi. Beberapa fasilitas yang 

terdapat di lokasi terdiri dari fasilitas umum seperti penerang 

jalan, jaringan listrik, jaringan telpon, saluran air bersih dan 

beberapa bangunan yang berada di sekitar tapak terdiri dari 

pasar modern, area makan, Gereja, Plaza, Rumah Sakit, Hotel, 

Kejaksaan dan permukiman. 
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Gambar 25. Fasilitas Umum dan Beberapa Bangunan Di Sekitar Tapak 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

4.2. Pernyataan Isu dan Masalah desain 

4.2.1. Pernyataan Isu 

A. Kebutuhan 

Kebutuhan yoga untuk masyarakat yang tinggal di kota yang 

padat dan ramai untuk aktivitas relaksasi yang dapat menenangkan 

pikiran dari aktivitas sehari – hari yang padat yang menyebabkan 

stres. Sehingga yoga di minati masyarakat kota karena yoga 

memberikan manfaat kesehatan sekaligus kebutuhan akan 

relaksasi, baik relaksasi tubuh maupun pikiran. 

B. Ketenangan dan Tampilan 

Di lingkungan lokasi lahan yang padat sangat sulit mendapatkan 

kenyamanan bangunan yoga yang tenang karena kegiatan aktivitas 

yang padat di kota tersebut menimbulkan kebisingan. Pada segi 

tampilan ruang yoga yang berada di kota hanya ruangan fungsional 

dan monoton yang masih mengurangi kenyaman dalam aktivitas 

yoga sehingga relaksasi menjadi tidak maksimal. 

4.2.2. Peryataan Masalah 

1. Bagaimana tata ruang Pusat Meditasi Yoga sebagai antisipasi 

terhadap kebisingan yang terjadi pada ruang luar? 

2. Bagaimana bidang dan bentuk bangunan Pusat Meditasi Yoga 

dapat mengekspresikan semedi yoga? 


