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BAB 8 STRATEGI DESAIN 

8.1. Langkah Strategi Desain 

A. Strategi Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Diagram 22 Kerangka Pikir 

Sumber: Analisa Pribadi

PERUMUSAN MASALAH 

- Bagaimana menerapkan bangunan yoga yang nyaman dan tenang yang di pusat 

kota Surabaya? 

- Bagaimana tampilan desain Arsitektur Zen sebagai adaptasi di pusat kota 

Surabaya? 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Kebutuhan kenyamanan ruang yoga untuk kegiatan 

relaksasi yang tenang di Pusat Kota Surabaya 

 

PENGUMPULAN DATA 

 

STUDI LITERATUR 

- Kajian Teori 

- Studi Projek Sejenis 

- Studi Tema Desain 

STUDI LAPANGAN 

- Observasi Tapak 

- Observasi Projek Sejenis 

Pembahasan 

Validasi permasalahan bangunan yoga di pusat kota yang sulit 

mendpatakan kenya 

Pengelola Data 

- Mengelola Data Studi Literatur 

- Mengelola Data Studi Lapangan 

PEDEKATAN DESAIN 

Pendekatan Arsitektur Zen 

 

Dokumen 

perancangan 

Design 

Development 

Concept and 

Schematic Design 



117 
 

B. Strategi Pemecahan Permasalahan 

Tahapan strategi yang digunakan untuk proses pemecahan 

permasalah desain akan di jabarkan sebagai berikut: 

Tabel 24. Strategi Penyelesaian Permasalahan 
Sumber: Analisa pribadi 

 

No Tahap Masalah Desain 

1. Bagaimana tata ruang Pusat Meditasi Yoga sebagai antisipasi terhadap 
kebisingan yang terjadi pada ruang luar? 

Tahap 1 Permasalahan lingkungan yang berada di pusat kota yang 
masih belum kondusif yang mengganggu kenyamanan dan 
ketenangan. 

Tahap 2 Mencari lokasi tapak dengan sesuai dengan kreteria sehingga 
lokasi tapak yang terbatas bisa di gunakan untuk projek pusat 
meditasi yoga. 

Tahap 3 Mempelajari karakteristik lingkungan yoga untuk mendapatkan 
ketenangan dalam aktivitas relaksasi yoga di lingkungan kota 
padat. 

Tahap 4 Mempelajari standar kenyamanan spasial dan standar 
kenyamanan akustik untuk aktivitas yoga untuk antisipasi 
kebisingan dari ruang luar. 

Tahap 5 Analisa studi preseden jenis untuk mendapat gambaran 
keruangan yoga dengan karakteristik yoga, keruangan yoga 
dengan lingkurang dan pola tata ruang yoga di Indonesia. 

Tahap 6 Merangkum standar kenyamanan dan menemukan benang 
merah dari analisa preseden proyek sejenis. 

Tahap 7 Menerapkan teori dan pendekatan tema desain untuk 
penyelsaian permasalahan kenyamanan dan ketenangan yang 
berada di pusat kota Surabaya. 

Tahap 8 Menerapkan teori dan pendekatan tema desain pada konsep 
desain yang di terapkan pada pengelolaan tapak, pola tata 
ruang sampai tampilan desain. 

2. Bagaimana bidang dan bentuk bangunan Pusat Meditasi Yoga dapat 

mengekspresikan semedi yoga? 
Tahap 1 Permalahan pada kualitas ruang yoga yang kurang nyaman di 

kota dan gangguan kebisingan dari luar ruang dan bangunan 
yang di gunakan seperti ruko yang fungsional karena 
keterbatasan biaya maupun keterbatasan lahan. 

Tahap 2 Menganalisa lokasi tapak yang berada di kota surabya yang 
memiliki potensi dan kendala. 

Tahap 3 Mencari refersi dan teori tentang kualitas ruang dan tampilan 
yang mengekspresikan yoga dengan tenang di pusat kota. 

Tahap 4 Mempelajari teori tentang kualitas ruang dan faktor - faktor yang 
mempergaruhi kualitas ruang. 

Tahap 5 Mempelajari tampilan bangunan yang cocok untuk bangunan 
bangunan yoga yang secara tampilan dapat menapilkan eksprsi 
bangunan yoga yang tenang di pusat kota. 

Tahap 6 Mencari tema desain yang dapat menampilkan ekspresi 
tampilan bangunan yoga. 
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Tahap 7 Asitektur zen memiliki cirikhas tampilan yang sederhana, 
terbuka dan tenang yang bisa di terapkan pada bangunan 
yoga sebagai bentuk ekspresi yoga dengan ketenangan. 

Tahap 8 Merangkum teori kualitas ruang dan tema desain yang 
dapat menampilkan bangunan yoga dengan ketenangan. 

Tahap 9 Menjadikan konsep desain berdasarkan kualitas ruang 
yang optimal untuk ruang yoga dan menerapkan tema 
desain arsitektur zen pada tampilan bangunan yoga yang 
tenang di pusat kota surabaya 

Tahap 10 Menerapakan pada desain dari konsep kualitas ruang dan 
tampilan arsitektur zen yang mengekspresikan bangunan 
yoga yang tenang. 

 

  

 


