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BAB 7 KONSEP PERANCANGAN 

Penetapan konsep yang di gunakan dalam perancangan asitektur yang 

di gunakan sebagai pemecahan permasalahan kebisingan dan kualitas 

ruang yang mempergaruhi pola tata ruang. Konsep yang di gunakan yang 

berdasarkan teori sebagai pemecahan permasalahan, diantara konsep 

yang di gunakan yaitu Kenyamanan visual dan perwarnaan, akustika 

bangununan dan Arsitektur Zen. Konsep ini sangat cocok untuk projek 

Pusat Meditasi Yoga yang membutuhkan pendekatan desain berupa 

tampilan kualitas ruang yang nyaman, ketenangan dan lingkungan yang 

alami untuk memberikan kualitas udara lebih baik yang berada di keramaian 

pusat kota Surabaya. 

Tampilan Arsitektur Zen yang sederhana, memasukan elemen alam 

kedalam desain ruang memberikan tampilan kualitas ruang yang 

ketenangan dan rilek, bentuk tata ruang yang orientasinya menggurangi 

kebisingan dari ruang luar.  Bukaan yang besar dan skat ruangan seminim 

mungkun memberikan keterbukaan, keluasan dan kebebasan dalam ruang. 

Ruang dalam yang berorientasi ke luar memberikan tampilan lingkungan 

yang indah unsur keheningan dalam ruang dengan suara alam yang indah 

dapat di capai walau di pusat kota. 

7.1. Konsep Tata Ruang  

Konsep tata ruang pada Pusat Meditasi Yoga ini yaitu kompleks 

yang terdiri masa bangunan yoga, masa bangunan SPA, masa 

bangunan pengelola dan masa bangunan umum. Konsep komples 
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bertujuan untuk menciptakan ruang dalam yang terbuka sehingga 

setiap ruang mendapatkan view secara keseluruhan. Bentuk tata ruang 

ini akan menyesuaikan keadaan yang di kota sehingga gangguan dari 

ruang luar seperti kebisingan tidak terasa sampai ke setiap ruangan. 

Dalam implementasi teori akustik bangunan pada lahan terbatas 

dengan pola L atau U untuk melindungi ruang dalam dari kebisingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30.Bentuk Pola Orientasi Dasar Dari Respon Sumber Kebisingan 
Sumber: Analisa Pribadi 

 

Bentuk dasar pola tata ruang tersebut bisa di kembangkan lagi 

untuk pemanfaatan ruang yang lahan yang terbatas dan penataan 

ruang yang tenang di sisi tingkat kebisingan yang lebih rendah. 

Selanjutnya konsep yang di terapkan yaitu Asitektur Zen tentang 

pola ruang yang asimetris untuk menciptakan keseimbangan bangunan 

dan lingkungan sehingga tampilan bangunan menjadi harmonis dengan 

ritme alam. Konsep ini akan menyesuaikan kondisi tapak yang memiliki 

sumber kebisingan. Berdasarkan referensi dari preseden, tata ruang 

Proyek bangunan yang 
lagi di kerjakan. 

Bentuk dasar respon sumber 
kebisingan dari 
pembangunan proyek yang 
di kerjakan. 

Bentuk dasar respon sumber 
kebisingan dari jalan raya. 

Ruang dalam yang tercipta 
dari masa. 
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yang memiliki keseimbangan dan keterbukaan walau di kondisi kota 

pada yang di masud sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 31. Konsep Pola Tata Ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 
 

Berdasarkan preseden Pusat Bisnis, Huaxin di halaman 55, 

tampilan denah berbentuk L dan Y yang di hubungkan dan menciptakan 

bukaan pada ruang dalam yang akan berorientasi ke halaman dalam 

dan keluar yaitu ke halaman. Bertujuan untuk memaksimalkan view dan 

kualitas ruang dalam dengan lingkungan luar yang indah. Konsep yang 

diambil yaitu memaksimalkan view ke bukaan ruang dalam yang 

menyatu dengan ruang luar yang batasannya tidak terilhat. 

 

 

 

 

Ruang  

Ruang  

Ruang  Ruang  Taman  

Orientasi Keluar Halaman 

Orientasi kedalam Halaman 

Ruang  

Ruang  

Ruang  Ruang  Taman  aaa
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Gambar 32. Pola Ruang Menciptakan Bukaan Ruang Dalam Yang Indah 
 Sumber: Analisa Pribadi 

  

7.2. Konsep Keruangan dan Kuallitas Ruang 

Konsep keruangan untuk pusat meditasi yoga akan menampilkan 

kualitas ruang yang tingkat kenyamanan yang optimal dengan tampilan 

lingkungan Zen yang indah. Ruangan utama yang membutuhkan 

kualitas ruang baik yaitu ruang yoga, SPA dan yang kualitas ruang 

standar yaitu ruang pengelola dan ruang umum. Untuk sebagian besar 

ruangan menerapkan arsitektur zen. 

7.2.1. Konsep ruang Yoga 

 Pada tampilan ruang yoga ini memiliki ruang yang tertutup dan 

terbuka. Konsep ruangan yoga menerapkan cirikhas Arsitektur Zen 

yang sederhana tanpa dilebih – lebihkan merupakan keindahan, 

keheningan yang tercipta dari tampilan kesederhanaan, keterbukaan 

yang memberikan perasaan yang kebebasan sehingga ruang dalam 

dan luar menyatu, kealamian yang merupakan keseimbangan 

bangunan dengan lingkungan yang menjadi harmonis dan 

keindahan yang merupakan perpaduan semua tampilan konsep 

Arsitektur Zen. 

 

 

 

 

Gambar 33. Gambar Ruangan Yoga Yang Sederhana, Terbuka dan Tertutup 
Sumber: www.googleimage.com 

http://www.googleimage.com/
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Pada gambar dikiri, tampilan ruang sederhana dengan 

menggunakan elemen kayu dan tampilan view ke vegetasi 

memberikan ketenangan dalam aktivitas relaksasi yang lebih rilek, 

santai dan menyenangkan. Pada gambar tengah, tampilan ruang 

sederhana yang terbuka dengan kolam tenang yang menampilkan 

keheningan sehingga kegiatan meditasi yoga yang memusatkan 

pikiran menjadi lebih tenang. Pada gambar kanan, ruang yang 

tertutup merupakan tampilan ruang khusus untuk hot yoga karena 

memiliki temperatur ruang 400C. tampilan ruang tertutup dengan 

elemen kayu dan perwarnaan hangat memberikan rayuan yang 

merangsang semangat dalam aktivitas. 

7.2.2. Konsep Ruang SPA 

 

 

 

 

Gambar 34.Tampilan ruang Sederhana Pada Ruang SPA Dengan Bukaan 

Sumber: www.Googleimage.com 
 

Tampiran ruan SPA yang sederhana yang menggunakan 

tampilan material yang lembut menciptakan suasana yang 

memanjakan dan pewarnaan yang cerah dengan vegetasi 

memberikan suasana perasaan yang lebih rileks. 

7.2.3. Konsep Ruang Pengelola 

 

 

http://www.googleimage.com/
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Gambar 35. Tampilan Ruang Pengelola dengan Warna cerah 
 Sumber: www.Googleimage.com 

 

Tampilan ruang pengelola dengan warna yang cerah 

memberikan kenyamanan dalam bekerja, yang terasa lebih luas 

dengan bukaan yang menghadap ke lingkungan hijau menciptakan 

suasana yang santai sehingga aktivitas kerja menjadi lebih fokus. 

7.2.4. Konsep Ruang Void 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Ruang Void Untuk Bukaan Ruang Dalam 
Sumber: www.Googleimage.com 

 

Bukaan ruang void pada ruang dalam yang bertujuan 

menyatukan antara ruang dalam dengan ruang luar yang bertujuan 

meminimalisirkan kerusakan dan memberikan pencahayaan alami, 

penghawaan alami dan udara segar dari vegetasi tersebut. Konsep 

ini akan di terapkan pada ruang umum dan pengelola. 

http://www.googleimage.com/
http://www.googleimage.com/
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7.2.5. Konsep Ruang Cafetaria 

 

 

 

 
Gambar 37. Ruang Makan Tampilan Arsitektur Zen 

Sumber: www.Googleimage.com 

Konsep cafetaria yang tertutup guna mengurangi kebisingan dari 

luar dan lebih tenang. Dengan tampilan ruang yang sederhana yang 

memadukan elemen kayu dengan warna kream yang menciptakan 

rasa yang menyenangkan saat aktivitas makan. Pencahayaan alami 

dengan hiasa vegetasi dalam ruang menambah tampilan ruangan 

semakin menarik. 

7.3.  Konsep Sirkulasi 

Bangunan Pusat meditasi Yoga yang berdasarkan tata ruang di 

bagi jadi permasa sehingga konsep sirkulasi sangat di perlukan dalam 

menghubungan antara pencapaian dari jalan ke tapak yang lebih 

mudah, pencapaian lahan parkir ke pintu masuk bangunan yang lebih 

mudah, penghubung antar masa bangunan dan sirkulasi hubungan 

antar ruang. Berikut merupakan konsep sirkulasi yang di gunakan: 

7.3.1. Pencapaian Lokasi 

Pencapaian lokasi tapak terdiri dari pintu masuk dan pintu keluar 

dari tapak. Pencapain kelokasi tapak merupakan langsung dari jalan 

yang di hubungan sirkulasi dalam tapak. Pencapaian ini 

menghubungan pengunjung yang ingin ke bangunan. Untuk sirkulasi 

http://www.googleimage.com/
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dalam tapak harus bisa dilewat dan di capai yang bertujuan jika ada 

kebakaran mudah di akses atau di masuki mobil pemadam 

kebakaran. 

7.3.2. Drop Off Area 

Konsep drop off area ini merupakan konsep tempat 

pemberhentian pengunjung yang memasuki bangunan. Selain 

tempat pemberhentian pengunjung juga menjadi bidang sirkulasi 

dalam tapak sehingga memudahkan aksesbilitas parkir atau keluar 

dari tapak. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 38. Tampilan Drop Off Area 
Sumber: www.Googleimage.com 

 

Tampilan drop off area yang sederhana dan elagan yang dihiasi 

kolam dan vegetasi yang memperindah bangunan. 

7.3.3. Penghubung Anatara Masa Bangunan 

Penghubung antara masa di buat konsep terbuka dengan 

pengunaan elemen batu dan kayu yang dipadukan dengan vegetasi 

sehingga penghubung ruang yang lebih menyenangkan dan 

memberikan suasana rileks. 

 

 

http://www.googleimage.com/


102 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 39. Konsep Penghubung Antar Masa Bangunan 
 Sumber: www.Googleimage.com 

 

7.3.4. Sirkulasi Hubungan Antara Ruang 

Konsep sirkulasi penghubung ruang bersifat terbuka, 

meminimalisir skat pada ruang sehingga ruangan terlihat lebih 

besar dan keluasasan dalam gerak lebih nyaman. Berdasarkan 

preseden ruang terbuka selain keluasan juga menghubungan 

ruang dalam dan ruang luar. Hubungan antara ruang ini akan 

menyesuaikan yang berlokasi di kota padat. 

 

 

 

 
Gambar 40. Sirkulasi Hubungan Antara Ruang 

 Sumber: www.Googleimage.com 
 

7.3.5. Sirkulasi Dalam Ruang 

Sirkulasi dalam ruang berdasarkan standar spasial yang 

berada pada bab 3 yaitu studi khusus untuk gerakan. Untuk ruang 

yoga yang memiliki aktivitas gerak dalam ruangan yang lebih tinggi 

sedangkan pada ruang SPA, pengelola dan ruang umum lain yang 

http://www.googleimage.com/
http://www.googleimage.com/
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lebih normal. Sehingga untuk sirkulasi dalam ruang untuk ruang 

yoga lebih besar. 

7.4.  Konsep Bentuk 

Konsep bentuk menerapkan konsep Arsitektur Zen. Yang memiliki 

cirikhas dalam bentuk tampilan sehingga tampilan bentuk Pusat 

Meditasi Yoga lebih dapat mengekspresikan bentuk bangunan yoga. 

Berikut penjabaran konsep bentuk: 

7.4.1. Bentuk Kesederhanaan 

Bentuk kesedehanaan akan di terapkan pada ruang luar dan 

ruang dalam sebagai bentuk kesederhaan tanpa di lebihkan itu 

indah, tampilan kesedehanaan dengan perwarnaan cerah dan 

elemen alam menciptakan kualitas ruang yang optimal di pusat kota 

dan akan memerikan suasana yang lebih terasa besar, visual yang 

yang nyaman sehingga aktivitas relaksasi menjadi lebih maksimal. 

7.4.2. Bentuk Keheningan 

Bentuk tampilan keheningan akan di terapkan terutama pada 

ruang yoga dan ruang lainnya seperti ruang SPA, pengelola dan 

umum. Untuk ruang yoga tampilan bentuk keheningan akan di 

tempatkan pada zonasi yang idea berdasarkan analisa zonasi tapak 

di bab 4. Bentuk keheningan ini didapat dari bentuk pola tata ruang 

yang memisahkan ruang yang lebih membutuhkan ketenangan.  

7.4.3. Bentuk Keterbukaan 

Orientasi ruang yoga ke luar yang menyatu dengan lingkungan 

yang menyesuaikan berapa besar bukaan yang pas di kota. 
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Keterbukaan sangat di perlukan yang memberikan pandagan visual 

yang lebih luas, lebih tenang dan lebih intim. 

7.4.4. Bentuk Kealamian 

Bentuk kealamian ini ditampilkan pada ruang luar untuk 

mengurangi kebisingan, menciptakan suasana alami di kota dan 

menciptakan keindahan kealamian itu sendiri. 

 

 
 
 

Gambar 41. Pagar Vegetasi dan Taman Zen  

Sumber: www.Googleimage.com 
 

Konsep kealamian ini menggunakan tumbuhan japanese holly, 

tumbuhan rambat lee kwan yew dan Zen Garden yang di fungsikan 

untuk keseimbangan, keharmonisan, kenyamanan dan ketenangan 

untuk menciptakan kualitas ruang yang lebih baik di kota. 

7.5.  Konsep Pelingkup 

Konsep pelingkup bangunan terdiri dari penggunaan material 

lantai, dinding dan jenis bukaan, plafond dan atap. Beberapa material 

yang di gunakan merupakan bentuk penerapan akustik banguan, 

perwarnaan dan Arsitektur Zen yang menyesuaikan dan penyelesaian 

gangguan dari ruang luar. Penggunaan material yang di gunakan 

untuk meminimalisirkan kerusakan lingkungan dan material tersebut 

kontras dengan lingkungan di kota. Berikut penjabaran tentang 

penggunaan material: 

http://www.googleimage.com/
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7.5.1. Lantai 

A. Perkerasan Luar Bangunan 

Perkerasan luar bangunan yang digunakan untuk sirkulasi dalam 

tapak menggunakan aspal permeable atau aspal berpori sehingga 

pada saat hujan tidak terjadi genangan air dan tidak licin. Sedangkan 

perkerasan luar untuk penghubung ruang menggunakan beton yang 

di padu dengan kayu sehingga permukaannya tidak licin dan 

memperindah tampilan ruang luar. 

B. Penutup Lantai Bangunan 

Penutup lantai pada dalam menggunakan parquet dan marmer 

yang tidak mencolok sebagai bentuk penggunaan material yang 

senada dengan alam dan memberikan ruangan yang lebih alami, 

nyaman dan santai. Untuk ruang yoga, SPA, pengelola dan cafetaria 

menggunakan lantai parquet. Untuk lobby menggunakan lantai 

marmar. Lantai parquet terutama untuk ruang yoga untuk 

memberikan tinjakan yang lebih nyaman dan empuk untuk ativitas 

yoga. Selain itu, lantai parquet kayu ini dapat menghindari rematik 

yang beraktivitas di atas lantai. Jenis material yang di gunakan harus 

tahan terhadap percikan api yang menimbulkan kebakaran. 

7.5.2. Dinding  

Penggunaan dinding bangunan dibagi menjadi dinding luar dan 

dinding dalam yang memliki perlakuan berbeda berdasarkan fungsi 

penggunaannya. 

A. Dinding Luar 
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Untuk penggunaan dinding ruang mempunyai kreteria untuk 

bisa menahan kondisi cuaca panas, hujan dan kebisingan dari 

luar. Untuk dindingnya sendiri menggunakan dasar batu bata yang 

penyelesaian menggunakan semen. Untuk memberikan 

pelindungan dari cuaca menggunakan cat pelapis yang 

mengurangi panas dan kebocoran dari hujan. Penggunaan 

material yang mengurangi kebisingan dari luar ruang mengguakan 

material Birrier. Material ini di gunakan untuk menggurangi 

kebisingan dalam ruang sehingga dalam ruang menjadi lebih 

tenang. 

Untuk menambah estetika pada tampilan banguan, dinding 

luar menggunakan tekstur batu. Tekstur batu yang di gunakan 

hanya 1 warna sehingga lebih kontras anatara ruang dalam 

dengan ruang luar dan perwarnaan batu tidak mencolok pada 

tampilannya. 

B. Dinding Dalam dan Perwarnaan Dinding 

Dinding dalam yang di gunakan elemen kayu dan pewarnaan 

cerah, kream dan putih dapat memberikan kualitas ruang yang 

baik dan dapat merangsang kejiwaan untuk aktivitas relaksasi 

menjadi lebih menyenangkan. Selain penggunaan material, 

tampilan ruang akan menggunakn cirikhas Asitektur Zen yaitu 

sederhana dengan tidak menghias berlebihan. Mengeksporasi 

garis lurus pada bidang dengan bukaan yang besar untuk 

memberikan keluasan pada ruangan.  
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C. Dinding Bukaan 

Bukaan pada dinding terdiri dari bukaan jendela dan bukaan 

pintu. Bukaan jendela menggunkan jendela dengan frame 

alumunium yang lebih efisein dalam pengerjaan dan dikostum. 

untuk jenis arah bukaan jendela akan menyesuaikan karena 

meminimkan suara kebisingan yang masuk dalam ruangan dan 

tingkat transparan akan menyesuaikan privasi setiap ruang. 

Bukaan pada pintu menggunakan jenis pintu transparan, semi 

transparan dan tidak transparan. Untuk pintu transparan akan di 

terapkan pada pintu masuk, semi transparan akan di gunakan 

pada ruang – ruang yoga, SPA, pengelola dan ruang umum. 

Untuk jenis pintu tertutup akan digunakan di ruang toilet dan ruang 

yang membutuhkan privasi yang tinggi. Pada bukaan di ruang 

yoga menggunakan pintu sekaligus jendela yang langsung 

menghadap ke halaman. Jenis pintu geser yang akan di terapkan 

pada ruang yoga, SPA dan pengelola. 

7.5.3. Plafond 

Pada bagian langit-langit nantinya juga akan menggunakan 

penutup plafond gypsumboard dengan warna senada dengan warna 

ruangan. Jenis gypsumboard ini dapat menyesuaikan desain dan 

penyelesaian cukup mudah. Untuk ruangan yoga yang panas 420C 

dan sedikit lembab karena keringat sehingga ruang menggunakan 

bahan yang lebih pas yaitu kalsiboard yang tahan terhadap panas 

dan lembab pada ruangan. 
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7.5.4. Atap 

Konsep penutup atap akan menggunakan roof garden dan 

galvalum yang perwarnaan menyesuaikan. Untuk roof garden akan 

menampilkan suasana hijau pada bangunan sekaligus mengurangi 

panas bangunan sehingga kenyamanan termal dapat lebih baik. 

Untuk galvalum akan menggunakan glasswool dan alumunium voil 

guna mengurangi panas yang masuk kedalam ruangan. Untuk roof 

garden dan galvalum akan di terapkan pada masa bangunan yoga 

untuk memaksimalkan pandangan, lingkungan dan kenyamanan. 

Untuk masa bangunan SPA, masa bangunan pengelola dan masa 

ruang umum menggunakan atap galvalum. 

7.6.  Konsep Struktur 

7.6.1. Struktur Pondasi 

Struktur bawah menggunakan struktur footplat dengan batu 

belah yang digunakan sesuai kebutuhan karena pembebanannya 2 

– 3 lantai dan modul ruang yang tidak melebihi 6 m sehingga 

pembiayaan lebih efisien  

Detail speksifikasi struktur pondasi bangunan yang di gunakan 

sebagai berikut:  

- Pondasi Footplat dan Batuh belah. 

Pondasi yang biasa digunakan 

untuk bangunan ketinggian 1 – 2 

lantai dan memiliki tanah keras 3 m. 

 
 

Gambar 42. Pondasi Footplat dan Batu Belah  
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Sumber: www.googleimage.com 
 

7.6.2. Struktur Tengah 

Struktur tengah merupakan penghubung struktur pondasi dan 

struktur atap bangunan. Pemilihan struktur rangka beton bertulang 

karena struktur rangka mudah menyesuaikan kebutuhan modul yang 

kecil sampai modul yang besar dan dalam segi bahan bangunan 

mudah di dapatkan di kota. Sehingga struktur rangka lebih efisien 

dalam penggunaan struktur maupun bukaan pada bangunan. Berikut 

detail speksifikasi Struktur Ranga Beton Bertulang: 

Struktur rangka beton bertulang 

memiliki kekuatan dapat menahan 

beban yang sangat tinggi, mudah 

dibentuk sesuai kebutuhan, 

keawetannya, dan ketahanan terhadap 

api. 

 
 

Gambar 43. Struktur Rangka Beton Bertulang  

 Sumber: www.googleimage.com 
 

7.6.3. Struktur Atas 

Struktur atas merupakan struktur atap sebagai penutup 

bangunan. Material yang di gunakan sebagai struktur atap yaitu baja 

konvensinal karena jenis baja konvensional dapat di costem sesuai 

kebutuhan dan memiliki daya tahan yang kuat. Pada kebutuhan 

khusus untuk Anti Gravitasi yoga yang membutuhkan ruang yang 

luas dan alat penyanga untuk hammock baik di ring balok maupun 
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kuda -kuda. Berikut speksifekasi struktur rangka atap baja 

kovensional. 

Struktur rangka atap baja 

konvensiona sangat cocok untuk 

bentang lebar dan jenis profil baja 

dapat menyesuaikan kebutuhan.  

 
 

Gambar 44. Struktur Baja Konvensional  

Sumber: www.googleimage.com 
 

7.7.  Konsep Utilitas 

1.7.1. Sistem Air Bersih dan Kotor 

Sistem pengelolaan air bersih dan air kotor digunakan 

pendukung kebutuhan bangunan dalam aktivitas sehari – hari. 

Berikut merupakan diagram sistem air bersih dan air kotor: 

A. Sistem Air Bersih 

Sistem air bersih bersumber dari air PDAM dan sumur yang 

kemudian pompa ke ground tank dan roof tank. Penyimpanan 

ground tank maupun roof tank bertujuaan sebagai cadangan air 

cadangan yang digunakan ketika terjadi permasahan pada air bersih. 

 
 

 
 
 

Diagram 18 Air Bersih  

Sumber: Analisa Pribadi 

 

B. Sistem Air Kotor 

PDAM 

Sumur 

Di Pompa 

Penyimpanan ground tank 

Penyimpanan roof tank 

http://www.googleimage.com/
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Sistem air kotor di bagi menjadi 2, yaitu limbah cair dan limbah 

padat. 

- Limbah cair 

Sistem pengelola limbah cair seperti air hujan dapat di daur 

ulang untuk menyiram tanaman dan penggunaan air toilet. 

Sedangkan air cucian di gunakan dari sumber ground tank atau 

roof tank dan di salurkan ke resapan. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

Diagram 19. Limbah Cair 

Sumber: Analisa Pribadi 
 

- Limbah Padat 

Sistem limbah padat di teruskan ke bak kontrol kemudian di 

teruskan ke bio septic tank, di teruskan ke resapan dan di alirkan 

ke saluran kota. 

 

 
 
 

Diagram 20. Limbah Padat 

Sumber: Analisa Pribadi 

1.7.2. Sistem Jaringan Listrik 

Sistem jaringan listrik bersumber dari PLN dan sumber 

cadangan dari genset. Jaringan listrik dari PLN ke gedung akan di 
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salurankan ke Travo, kemudian di terima panel utama dan di 

salurkan ke sub panel. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 21. Sistem Jaringan Listrik dan Genset 

Sumber: Analisa Pribadi 

1.7.3. Sistem Keamanan Dari Kebakaran 

Konsep sistem keamanan dari kebakaran menggunakan APAR 

yang akan di letakan pada ruang yang rawan terbakar dan hydrant 

diletakan di luar bangunan yang mudah di lihat serta pencapaian 

yang mudah. sebagai persyaratan keamanan bangunan untuk 

ruang – ruang tehadap bahaya kebakaran. 

 
 

Hydrant APAR 
 

Gambar 45 Alat Pemadam Kebakaran hydrant dan APAR  

Sumber: www.googleimage.com 
 
 

1.7.4. Sistem Pencahayaan Alami dan Penghawaan Alami 

Pencahayaan alami yang di manfaatkan dari terang langit yang 

masuk keruangan sehingga ruangan mendapatkan pencahayaan 

http://www.googleimage.com/
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alami tetapi panas matahari tidak masuk ruangan. Untuk 

mendapatkan pencahayaan alami di butuhkan bukaan seperti 

jendela dan void pada sebuah ruangan. Untuk beberapa ruangan 

yoga di perlukan yang dapat memberikan rasa lebih alami di kota. 

A. Sistem Pencahyaan Buatan 

Pencahayaan buatan di gunakan untuk menerangkan 

secara stabil pada ruangan sehingga jika pencahayaan alami 

mendung atau sudah malam, pencahayaan buatan di butuhkan 

untuk menerangi ruangan. Untuk ruangan yoga menggunakan 

ceiling light yang bertujuan menerangkan ruang yang lebih 

terang sehingga aktivitas yoga dalam ruang tidak terganggu 

dengan penerangan yang kuran. Sedangan untuk ruangan 

pengelola, ruang SPA dan ruang umum menggunakan LED Light 

yang lebih terang dan hemat dalam konsumsi listriknya. 

 

 

 

 

Gambar 46. Jenis – Jenis Lampu 

 Sumber: www.googleimage.com 
 

B. Sistem Penghawaan Buatan 

Konsep penghawaan buatan untuk ruang pengelola, ruang 

SPA dan ruang umum menggunakan AC untuk penghawaan 

konstan dan beberapa ruangan yoga yang membutuhkan suhu 

yang konstan. Exhaust fan di gunakan khusus pada toilet dan 

LED Light Ceiling Light  
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Electric Fan Heater merupakan alat yang di gunakan khusus 

pada ruang hot yoga untuk mencapai suhu 400C. 

 

 

 

 

 

 Gambar 47. Jenis – Jenis Penghawaan Buatan 

Sumber: www.googleimage.com 
 

1.8. Konsep Tenologi  

Konsep teknologi yang di gunakan terdiri dari Smart Parking dan 

Teknologi Sun Shading. Sistem kendaraan masuk dalam tapak, 

menggunakan sistem pengambilan tiket, lalu di rekam pada komputer 

sebagai bukti dan saat dari parkiran tiket dan rekaman di samakan. 

Sistem parkir ini bertujuan untuk mengamankan kendaraan pengunjung 

yang dating. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 48. Sistem Smart Parking 
Sumber: www.googleimage.com 

 

Teknologi Sun Shading memiliki fungsi untuk mengurangi paparan 

panas matahari yang menyetuh permukaan bangunan dan bukaan 

AC Split Exhaust Fan Electrc Fan Heater 
AC Exhaust Electric Fan Heater 

http://www.googleimage.com/
http://www.googleimage.com/


115 
 

pada bangunan. Selain itu, sun shading di gunakan untuk mengurangi 

kebisingan yang masuk melalui selubung pada bangunan dengan 

bidang – bidang pada sun shading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49. Teknologi Sun Shading 
Sumber: www.googleimage.com 

 

Teknologi Sun Shading ini terdapat sensor untuk mendeteksi 

lintasan matahari sehingga motor mesin pengerak menutupi paparan 

panas yang mengenai permukaan bangunan. Sistem ini juga bisa 

langsung dikontrol penguna untuk mengurangi kebisingan dari luar 

ruang dengan pemilihan material yang dapat menahan paparan panas 

dan kebisingan.
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