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  GAMBARAN UMUM PUSAT KECANTIKAN DAN 

SPA HIDROTERAPI 

2.1 Gambaran Umum Fungsi Bangunan  

2.1.1 Studi Teoritik  

A. Gambaran Umum Fungsi Bangunan Pusat Kecantikan dan Spa 

Hidroterapi 

Pusat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sentral, pusat, 

bagian inti dari sebuah kegiatan berada di suatu tempat yang dapat menarik 

semua aktifitas atau fungsi yang terkumpul maupun terkonsentrasi. Pusat 

merupakan suatu tempat yang di dominasi oleh suatu aktivitas tertentu. 1 

Pengertian kecantikan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah keelokan.2 Kecantikan Menurut Dr. Martha Tilaar (Sari Ayu) kecantikan 

adalah indah, bersih, sehat dan rapi. Kecantikan yang sempurna adalah 

kecantikan antara kecantikan lahir dan batin. 3 

Spa merupakan suatu singkatan kata dari bahasa latin yang berasal 

dari kata Solus Per Aqua (Solus = Pengobatan atau Perawatan, Per = Dengan 

dan Aqua = Air) atau kesehatan yang didapat dari air. Dalam Perawatan spa 

terdapat beberapa terapi dalam spa meliputi aromaterapi, terapi 

pijat(massage) dan terapi air. 4 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat. https://kbbi.web.id/pusat 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecantikan. https://typoonline.com/kbbi/kecantikan 
3 Siti Karina Rasyid. Laporan Perancangan TKA 490 – Studio Tugas Akhir Semester B. ”Pusat 

Kecantikan Wanita Di Kota Medan”(Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 15.  
4 Peraturan Menteri Kesehatan No 1205/MENKES/PER/X/2004 tahun 2004, “Pedoman 

Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)”. hlm 1 

 

https://kbbi.web.id/pusat
https://typoonline.com/kbbi/kecantikan
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Dapat disimpulkan bahwa pusat kecantikan dan Spa Hidroterapi 

merupakan suatu tempat yang menyediakan berbagai macam jasa perawatan 

kulit kecantikan dan perawatan tubuh dengan menggunakan metoda air serta 

menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mempercantik penampilan diri seorang 

wanita. 

B. Karakteristik Fungsi Bangunan Pusat Kecantikan dan Spa Hidroterapi 

 Pusat Kecantikan merupakan tempat yang bertujuan untuk melakukan 

perawatan tubuh dari permasalahan kulit, melakukan perawatan rambut dari 

penataan rambut (rebonding, smoothing, cat, keriting, gunting, creambath, hair 

mask, hair spa) dan melakukan perawatan tangan serta kaki seperti manicure 

dan pedicure. Dan adanya tempat pelatihan untuk therapist atau beuatician 

serta kursus mengenai perawatan kulit, rambut dan perawatan tangan maupun 

kaki.  

Perawatan kulit di Pusat Kecantikan ini dimulai dari konsultasi terlebih 

dahulu kemudian melakukan perawatan yang disarankan dari konsultan atau 

kemauan dari pengunjung sendiri. Perawatannya meliputi: 

- Pelenturan dan peremajaan kulit oleh beautician 

- Pengobatan dan perawatan permasalahan kulit oleh skin consultant 

Berbagai Perawatan wajah dan tubuh kulit meliputi: 

 Facial, perawatan ini untuk mengatasi anti penuaan serta permasalahan 

yang terdapat pada kulit wajah. Perawatan facial sendiri meliputi 

microdermabrasion dan perawatan blue light. Tujuan dari perawatan facial 

untuk mengeluarkan kotoran dari dalam lapisan kulit dan dapat 

menghilangkan sel-sel kulit mati pada kulit yang menghasilkan wajah 

menjadi cerah dan bersih.  
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 Chemical Peel, merupakan perawatan yang membantu kerusakan kulit dari 

eksternal seperti akibat sinar matahari, keriput pada wajah.  

 Botox, adalah perawatan yang mengobati garis kerutan mulai dari keriput 

dahi, lipatan leher. 

 Light Theraphy, perawatan yang mengatasi kerusakan permukaan kulit,  

bekas jerawat, flek hitam biasanya dialami pada perempuan dan laki-laki 

berkisaran dari umur 20 – 50 tahun.5   

 Skin Discoloration, perawatan pada warna kulit tidak merata dan adanya 

bantuan pengobatan penggunaan obat krim.  

 Skin Rejuvination, peremajaan kulit dari dalam tubuh bertujuan  

memperlambat proses penuaan dan dapat merevitalisasi kulit tubuh. 

Perawatan yang tidak hanya terfokus pada permukaan kulit tetapi dengan 

perubahan gaya hidup. 6 

 Mesotherapy, perawatan yang bertujuan untuk menghilangkan selulit, kulit 

kusam dengan metode pengobatan yang terfokus pada mesoderm. 7 

 

Perawatan rambut yang dilakukan di Pusat Kecantikan dapat dilakukan 

dari permintaan pengunjung atau pengunjung dapat melakukan konsultasi 

terlebih dahulu mengenai permasalahan rambut yang dialami serta jenis 

perawatan apa yang pengunjung inginkan. Jenis perawatan untuk mengatasi 

permasalahan rambut sangat beragam tergantung kebutuhan dari pengunjung 

atau konsumen. 

Untuk perawatan tangan dan kaki yang dilakukan terdiri dari: 

                                                           
5 Info Treatment Estetikaku Skin Care, http://www.estetikaku.com 
6 Info Treatment Estetikaku Skin Care, http://www.estetikaku.com 
7 Mesoderm adalah lapisan tengah kulit 
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- manicure dan pedicure  

- Nail polish, merupakan mewarnai kuku atau menggambar kuku kaki 

dan tangan agar terlihat lebih indah 

- Hand and Foot Mask, merupakan pengolesan masker pada tangan dan 

kaki agar sehat dan halus.  

 Gambaran Umum Spa Hidroterapi 

Adanya jenis – jenis spa berupa : 

 Day Spa, pada treatment ini mencangkup semua perawatan berupa 

perawatan rambut, kuku, kulit dan perawatan tubuh spa 

 Destination Spa, bertujuan untuk membantu gaya hidup sehat melalui 

perawatan spa dan kebugaran tubuh seperti olahraga. 

 Resort Spa, adanya fasilitas spa yang merupakan fasilitas pendukung dari 

hotel resort.  

 Medical Spa, perawatan yang memerlukan pengawasan dokter seperti 

tindakan bedah pada kulit. 

 Mineral Springs Spa, penggunaan metode bahan berbahan mineral alami. 

Mineral springs spa mengandalkan thermal atau air laut untuk memberikan 

perawatan hydrotherapy dan thalasso  

 Health Spa/Wellness Spa berfokus pada kesehatan keseluruhan tubuh 

untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan mempunyai karakteristik 

lokasi yang tenang.  

Terapi air sering disebut dengan hydroteraphy memiliki karakteristik 

penempatan lokasi atau daerah yang masih menghasilkan sumber air yang 

mengandung mineral ataupun belerang. Kandungan mineral sangat berguna 

bagi kesehatan disebabkan oleh pH air yang terkandung dalam mineral 

memiliki pH yang tinggi. Dengan manfaat PH air yang dikandung tidak perlu 
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antiseptik atau desinfektan. Kandungan air belerang memiliki manfaat dapat 

menyembuhkan berbagai macam permasalahan kulit karena kandungan air 

belerang dapat membunuh kuman atau bakteri.  

Metode perawatan spa terapi air hydroteraphy dengan cara berendam 

dengan gelombang air dengan adanya tahapan-tahapan dalam perawatannya. 

Hidroterapi atau terapi air termasuk kategori dalam jenis wellness spa / healthy 

spa. Tujuan dari Spa Hidroterapi atau terapi air ini untuk memperbaiki 

metabolisme tubuh atau revitalisasi. karena tujuan terapi air ini dapat dilihat 

dari sifat pada air yang mampu memberikan efek pijatan serta stimulasi pada 

jaringan kulit dan otot dengan berbagai keuntungan yang dapat melancarkan 

peredaran darah, mirelkskan otot, dapat membantu merangsang pembuangan 

toksin metabolik/racun, dan mengurangi ketegangan saraf.  

Pada terapi air hidroterapi ini dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit seperti flu, sakit punggung, penyumbatan pada pembuluh jantung. 

Manfaat kesehatan lainnya adalah dapat meningkatkan sirkulasi darah pada 

tubuh serta memperbaiki sistem pencernaan tubuh. Jenis – jenis terapi air yaitu 

meliputi: (Louise Jumarani, n.d.) 

a. Kolam Terapi (aquamedic),  fasilitas utama kolam terapi terdapat 

jet shower. media air yang digunakan untuk terapi adalah air hangat 

dan tekanan serta suhu dapat diatur sesuai kebutuhan terapi. 

Dalam metoda perawatan di dalam kolam terapi atau aquamedic 

terdapat beberapa treatment yang dilakukan. 

b. Mandi rendam (underwater massage), metoda perawatan dengan 

berendam di bathtub. Media air yang digunakan berupa air hangat 

untuk tekanan dan suhu air nya di sesuaikan sesuai kebutuhan 

terapi.  
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c. Terapi semprot air (jet shower), terapi air yang disemprotkan 

langsung dari jet shower ke bagian belakang tubuh selama 2-3 

menit. Manfaatnya untuk menstimulasi sirkulasi dan organ bagian 

dalam atau dapat mengatasi tubuh yang kekurangan darah, radang 

sendi, asma dan rasa nyeri di dada.  

d. Pancuran air (veichy shower). Metoda perawatannya tidak hanya 

tertuju pada metabolisme tubuh tetapi juga relaksasi sehingga 

dipadukan dengan lulur ataupun masker yang nantinya di 

aplikasikan ke bagian tubuh. Manfaatnya sama seperti jenis terapi 

semprot air (jet shower).  

e. Terapi air panas dan dingin (contrast bath) media air yang 

digunakan adalah air hangat dan dingin. Perawatan ini terfokuskan 

pada perawatan kaki.  

C. Jenis Ruang  

Berdasarkan fungsi bangunan yang ada di dalam Pusat Kecantikan 

dan Spa Hidroterapi memiliki berbagai macam fungsi yang dilihat dari 

berbagai macam pelaku dengan aktivitas yang berbeda sehingga terbagi 

ruang – ruang dalam Pusat Kecantikan dan Spa Hidroterapi menjadi 2 

fasilitas yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang  

 Fasilitas Utama 

1. Ruang Perawatan Kulit  

2. Ruang Konsultasi Ruang Perawatan Rambut 

3. Ruang Perawatan Spa Hidroterapi  

4. Ruang Pelatihan atau Kursus Kecantikan adalah suatu ruangan 

yang memiliki fungsi sebagai ruang pelatihan dengan adanya 

fasilitas pendukung seperti perabot untuk melakukannya praktek 

dalam pelatihan atau kursus kecantikan  
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5. Ruang Penjualan Obat adalah suatu ruangan dengan adanya 

interaksi antara apoteker dan pengunjung untuk pembelian suatu 

produk kecantikan 

 Fasilitas Penunjang 

1. Mushola adalah suatu ruangan yang memiliki fungsi sebagai 

tembat ibadah dan disediakan bagi pengunjung dan pengelola 

bangunan Pusat Kecantikan dan Spa Hidroterapi 

2. Cafetaria/Foodcourt adalah suatu ruangan yang memiliki fungsi 

sebagai tempat menyediakan berbagai menu makanan dan 

minuman dan dapat sebagai tempat beristirahat atau tempat 

menunggu dengan adanya fasilitas berbagai macam konter yang 

menjual makanan dan minuman yang disediakan bagi pengunjung 

serta pengelola.  

3. Ruang Staff adalah suatu ruangan yang memfasilitasi aktivitas 

bagi pengelola serta staff untuk mengoperasional kan berjalannya 

Pusat kecantikan dan Spa Hidroterapi sesuai prosedur.  

D. Persyaratan – persyaratan yang berlaku terhadap Ruang Pusat 

Kecantikan dan Spa Hidroterapi  

Pada ruang Pusat kecantikan terdapat beberapa aktivitas dengan 

tujuan yang berbeda sehingga pada pusat kecantikan terdapat beberapa 

ruangan yang mencakup keseluruhan perawatan mulai dari perawatan kulit 

tubuh hingga perawatan rambut.  

a. Persyaratan Ruang Perawatan Kulit Tubuh 

- Terjauh dari kebisingan lalulintas 
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- Standarisasi pada umumnya bangunan permanen yang 

berlantai dan dinding harus kedap air serta atap tidak tembus 

air. 

- Pencahayaan menggunakan pencahayaan buatan seperti 

lampu LED 

- Standarisasi ruang perawatan tidak memiliki akses visual dari 

luar ke dalam. Dapat terlindungi faktor alam seperti arus angin, 

hujan dan lain-lain.   

b. Persyaratan Ruang Perawatan Wajah  

Pada ruang perawatan wajah harus memperhatikan pada sistem 

pencahayaannya. Tidak menggunakan pencahayaan alami agar 

tidak menimbulkan bayangan sehingga tidak mengganggu aktivitas 

yang berlangsung pada saat teknisian melakukan perawatan pada 

pengunjung.   

c. Persyaratan Ruang Perawatan Rambut 

Pada ruang perawatan rambut diperlukan pembagian beberapa 

area perawatan seperti area pencuci rambut, atau penata rambut 

dan diperlukannya kaca pada area penata rambut yang bertujuan  

untuk melihat proses perawatan berlangsung dan berakhirnya 

perawatan yang berujung pada hasil perawatan. 

d. Persyaratan Ruang Perawatan Kaki dan Tangan  

Ruangan untuk perawatan tangan dan kaki terdapat fasilitas utama 

terdiri dari bangku pengunjung dan bangku para teknisi. Untuk 

fasilitas penunjang ruangan perawatan tangan dan kaki dapat 

dilengkapi oleh wastafel, meja untuk minum dan majalah, meja 

peralatan teknisi serta meja manicure. 
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Gambar 2. 1 Ruang Perawatan Rambut dan Pencuci 

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/99020-ID-perancangan-

mebel-fleksibel-pada-may-may.pdf 

Persyaratan untuk ruang perawatan wajah, tubuh, rambut sebaiknya 

terpisah tidak disatukan dalam satu ruangan. 

Jenis Ruang dan Persyaratan Ruang Spa Hidroterapi  

Terdapat standar – standar persyaratan dalam suatu  perencanaan dan 

perancangan ruang Spa Hidroterapi 

a. Kolam Aquamedic  

Kolam aquamedic adalah suatu kolam yang berfungsi sebagai perawatan 

dalam spa hidroterapi. Kriteria kolamnya sendiri adalah tipe kolam yang 

tertutup. Pada kolam aquamedic juga terdapat fasilitas di dalam kolamnya. 

Seperti tempat untuk berbaring pada saat melakukan perawatan di dalam 

kolam. Adanya hand railing yang berfungsi untuk sebagai alat bantu 

pemegang agar pengunjung yang melakukan perawatan spa hidroterapi 

dapat berdiri dengan imbang. Berikut persyaratan dari kolam aquamedic: 

 Kolam Tertutup  

Adanya standarisasi kolam tertutup dalam bidang kolam renang 

dengan jenis kolam bukan untuk perenang dalam arti dalam fungsi 

https://media.neliti.com/media/publications/99020-ID-perancangan-mebel-fleksibel-pada-may-may.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/99020-ID-perancangan-mebel-fleksibel-pada-may-may.pdf
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lain sebagai fungsi kolam kebugaran. Pada standarisasi bidang kolam 

terdiri dari jenis kolam dan ukuran kolam. Berikut standarisasi kolam 

tertutup untuk bukan perenang:  

Jenis Kolam Lebar (m) Panjang (m) Dalam 

air dan 

catatan 

dalam: 

Ruang 

minimum 

tinggi 

bagian  

Kolam untuk 

yang bukan 

perenang 

15m 25m 0,00 – 

0,40/60 

2.50m 

8m 12.50m 0,60/0,80 3.20 m 

10m 16.66 1.35m 

 

Gambar 2. 2  Kolam Renang bukan Untuk Perenang 

Sumber: Data Arsitek edisi 33 jilid 2 

Standarisasi bidang keliling kolam pada kolam tertutup yang bukan 

untuk perenang pada dasarnya sama dengan standarisasi pada kolam 

berjenis untuk perenang maupun kolam bergelombang. Dasarnya 
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bidang keliling pada kolam adalah sama dengan permukaan air di 

dalam kolam.  

Pada area jalan utama ke ruang kolam dengan lebar 3,00 m 

Area jalan utama antara tangga bak dan dinding kolam dengan 

lebar 2,50 m² 

Pada bidang Jalan bak kolam: 

Jarak antara kolam berjenis bukan untuk perenang dengan sisi tangga 

dengan jarak lebar 2,00 m sedangkan jarak antara kolam dengan sisi 

jalur memiliki lebar 2,50 m  

Tinggi ruang di sekeliling kolam: 

Ruang sanitasi dengan kebutuhan tempat minimal 8m 

Ruang peralatan untuk bidang air sampai 450m minimal 15 – 20 m 

Bidang Teknis: Teknik bidang keseluruhan (tanpa bak/tangki air 

gelombang, ruang penyimpanan, ruang listrik sampai 1m dan setiap 1m 

bidang air pada kolam renang yang besar pengurangannya sampai 

30% 

 Bangku Berbaring 

 Hand Railing  

b. Balneoteraphy 

c. Great Shower  

d. Pijat Affusion adalah pijatan aromaterapi dengan menggunakan metode 

Perancis dan pada pijatan ini adanya semprotan air hangat atau dingin 

yang nantinya mengalir ke tubuh. Air yang digunakan adalah air laut. 

Pijatan ini terfokus pada kaki dan punggung. Tujuan dari pijat affusion 
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adalah untuk mengembalikan elemen terpenting dari tubuh seperti kobalt, 

yodium atau zat besi. Manfaatnya sendiri dapat sebagai pengobatan, 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem 

kekebalan tubuh. 

2.1.2 Studi Preseden  

A.  Thalasso Spa at Grand Mirage Resort, Bali  

 

Gambar 2. 3 Siteplan Thalasso Spa 
Sumber : www.grandmirage.co.id 

 

Thalasso Spa ini berlokasi di Jalan Pratama No 74, Tanjung Benoa, 

Nusa Dua, Bali merupakan bangunan resort hotel yang terdapat beberapa 

fasilitas perawatan tubuh berupa spa dan perawatan kecantikan. Fasilitas 

perawatan tubuh pada Thalasso Bali terdapat dua jenis yaitu perawatan 

tubuh spa pada umumnya dan spa hidroterapi dimana pada perawatan ini 

dilakukan di dalam air. Untuk fasilitas perawatan kecantikan terdapat 

perawatan kulit wajah berupa facial, perawatan kaki dan tangan berupa 

pedicure, menicure dan thalasso foot aromaterapi yang nantinya kaki akan 

dipijat terlebih dahulu lalu direndam dalam air dengan aromaterapi.  
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Konsep desain yang diterapkan pada thalasso spa, grand mirage 

bali menerapkan konsep organik pada penggunaan material. Dapat dilihat 

pada interior thalasso spa bali koridor antar ruang perawatan lantai pada 

ruang koridor hanya jalan setapak dengan menggunakan batu alam dan 

pasir pantai. Serta adanya penyatuan antara ruang dalam dan ruang luar.  

 

Gambar 2. 4 Konsep Interior Koridor Spa Hidrotereapi 

Sumber: Pribadi, 2019 

 

Gambar 2. 5 Plafon Salah satu Ruang Spa Hidroterapi 

Sumber: Pribadi, 2019 

Konsep desain pada ruang perawatan spa hidroterapi berjenis 

great shower dengan menggunakan bahan material batu pasir dimana batu 

pasir terbentuk dari bahan-bahan tersusun dari butiran-butiran pasir. Untuk 
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penerangan lampunya sendiri menggunakan lampu LED dan adanya 

pencahayaan alami.  

 Perawatan Kecantikan 

 

 

 

Gambar 2. 6 Perawatan Kecantikan di Thalasso Spa 

Sumber : www.grandmirage.co.id 
 

 Perawatan Tubuh 
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Gambar 2. 7 Perawatan Tubuh di Thalasso Spa 

Sumber : www.grandmirage.co.id 
 

Ruangan perawatan tubuh spa massage dan aromaterapi dengan 

perawatan tubuh spa hidroterapi sangat berbeda. Pada ruangan perawatan 

tubuh massage dan aromaterapi terdapat perabot bed/tempat tidur yang 

digunakan untuk treatment massage terlebih dahulu. Lalu adanya bathtup 

yang berguna untuk berendam dengan aromaterapi. Dan adanya ruang 

ganti yang berfungsi sebagai tempat berganti pakaian untuk para 

pengunjung.  

Untuk perawatannya sendiri juga berbeda antara perawatan tubuh 

massage dan aromaterapi dengan spa hidroterapi. Langkah-langkah 

perawatan yang dilakukan pertama pengunjung akan dipijat oleh terapis 

dan pada akhirnya berendam di bathtup.  

   

Gambar 2. 8 Ruang Perawatan Tubuh Massage dan Aromaterapi 

Sumber: Pribadi, Februari 2019 
 

 Perawatan Tubuh Spa Hidroterapi  

Perawatan pada spa hidroterapi berbeda dengan perawatan tubuh 

massage dan aromaterapi, perbedaannya berada di perawatan yang 

dilakukannya. Pada perawatan spa hidroterapi berlangsung dengan air. 

Tidak seperti perawatan tubuh massage dan aromaterapi yang awalannya 

akan dipijat terlebih dahulu dan berakhir pada berendam di bathtub.   

http://www.grandmirage.co.id/
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Pada thalasso spa ini terdapat perawatan spa hidroterapi yang 

menggunakan media air dengan memanfaatkan air laut dimana pada lokasi 

thalasso spa dekat dengan pantai. Spa hidroterapi di thalasso spa grand 

mirage resort bali ini terfokus pada metabolisme tubuh. Suhu air yang 

digunakan bersuhu 38ºC. Adanya jenis-jenis perawatan spa hidroterapi 

yang tersedia di thalasso spa bali: 

 

  

Gambar 2. 9 Perawatan Hidrpterapi di Thalasso Spa 

Sumber : www.grandmirage.co.id 

 

Kolam Aquamedic  

 Kolam Aquamedic adalah perawatan utama spa hidroterapi pada thalasso 

spa untuk perawatannya sendiri terdiri dari 4 tahap, sekali tahapan berkisaran satu 

sampai tiga menit. Untuk konsep nya sendiri menerapkan konsep organik dengan 

penggunaan bahan material yang digunakan dan semi outdoor sehingga adanya 

pencahayaan serta penghawaan alami. Untuk kolam aquamedic dikelilingi oleh 

penghijauan taman.  
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Gambar 2. 10 Kolam Aquamedic Spa Hidroterapi 

Sumber: Pribadi, 2019 

Balneotherapy 

Perawatan tubuh yang menggunakan metode air dan pada treatment ini berendam 

pada bath up yang nantinya menggunakan air panas maupun dingin  

    

Gambar 2. 11 Bath Up Spa Hidroterapi 

Sumber: Pribadi, 2019 

 

Great Shower 

Metode perawatan Spa Hidroterapi dengan cara berbaring pada tempat yang 

disediakan kemudian adanya aliran air yang keluar dari pancuran air. Pada 

treatment ini terfokus pada perileksan bagian tubuh belakang 
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Gambar 2. 12 Ruang Spa Great Shower 

Sumber: Pribadi, 2019 

Pijat Affusion  

  

 

Gambar 2. 13 Ruang Pijat Affusion pada Spa Hidroterapi 

Sumber: Pribadi, 2019 
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 Martha Tilaar Salon Day Spa dan Lembaga Pelatihan Kecantikan Puspita 

Martha 

Bangunan ini terletak di Jalan Taman Siswa No. 108B, Wirogunan, 

Mergangsan, Kota Yogyakarta dan merupakan salah satu bangunan yang 

menyediakan pelayanan terhadap perawatan kecantikan berupa 

perawatan kulit dan perawatan tubuh spa serta adanya pelatihan 

kecantikan. 

Dalam hal pelayanan Martha Tilaar Salon Day Spa memberikan, 

berupa: 

 Layanan konsultasi kecantikan dan kesehatan 

 Mandi lulur 

 Mandi susu 

 Spa Massage 

 Spa Aromateraphy 

 

Program dari Lembaga Kecantikan Puspita Martha 

 
Gambar 2. 14 Pelatihan dalam Lembaga Puspitha Martha 

Sumber: web Puspitha Martha 

 

Pelatihan hairdressing 
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Gambar 2. 15 Suasana Pelatihan Hairdressing 

Sumber: Pribadi, 2019 

Beauty aesthetic 

 

Gambar 2. 16 Suasana Beauty Aesthetic 
Sumber: Pribadi, 2019 

Makeup 
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Gambar 2. 17 Suasana Pelatihan Makeup 

Sumber: Pribadi, 2019 

2.2 Gambaran Umum Lokasi dan Tapak  

Lokasi tapak berada pada Kabupaten Sleman :  

 

 

  

Kabupaten Sleman merupakan bagian utara kabupaten di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman memiliki luas daerah ± 

57.482 Ha. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah kecamatan. Batas – 

batas dari Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 

 Utara  : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali 

 Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul 

   Gambar 2. 18 Peta Administrasi Kabupaten Sleman 
Sumber : Bappeda Sleman  
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 Timur  : Kabupaten Klaten 

 Barat  : Kabupaten Kulon Progo 

Lokasi lahan tapak projek Pusat Kecantikan dan Spa Hidroterapi ini 

berada di Jalan Lor Kledokan, Kelurahan Pakembinangun Kecamatan 

Pakem dengan luas lahan 9464,83 m². Kecamatan Pakem merupakan 

kecamatan paling utara Kabupaten Sleman dengan jarak 20,2 km dari 

Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berada di dataran tinggi 

yang berkisar 100-1000 meter diatas permukaan laut.  

 

Gambar 2. 19 Luas Daerah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Sleman 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 
 

A. Karakteristik Fungsi Kawasan dan Bangunan di Lingkungan Luar 

Tapak 

Pada Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem secara 

visual kota terbangun pada kawasan sekitar yang di dominasi oleh 
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pemukiman serta terdapat fasilitas beberapa bangunan perdagangan 

dan jasa, perkantoran dan pendidikan yang meliputi sekolah, 

universitas, wisata, rumah makan, penginapan, masjid, kantor polisi, 

rumah sakit, tempat ibadah. Tata guna lahan kawasan Kelurahan 

Pakembinangun Kecamatan Pakem tertuju sebagai kawasan 

perkebunan, permukiman, sawah irigrasi.8 Penggunaan tata guna 

lahan terbesar diperuntukkan sebagai persawah disebabkan adanya 

ketersediaan air yang melimpah dari beberapa sungai yang melintas 

dari berbagai desa dan adanya mata air dari Gunung Merapi. Tanah 

persawahan di Kecamatan Pakem, dimanfaatkan sebagai budidaya 

hortikultura karena kesesuaian iklim yang dapat mendukung 

pembudidaya hortikultura.  

 

Gambar 2. 20 Karakteristik Fungsi Kawasan dan Bangunan di luar tapak 

Sumber: Google maps 

                                                           
8 Peta Pengguna Lahan 2015, Kabupaten Sleman. Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta 



41 
 

 

Gambar 2. 21 Fasilitas jasa dan pendidikan 

Sumber: google maps 

 

Gambar 2. 22 Fasilitas Ibadah 
Sumber: google maps 

B. Karakteristik Jalan dan Transportasi 

 

Gambar 2. 23 Karakteristik Jalan 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Fungsi jaringan kawasan yang berada di lingkungan kawasan 

Kelurahan Pakembinangun Kecamatan Pakem terdiri dari fungsi jaringan 

Jalan Kolektor dan Jalan Lingkungan. Akses utama menuju ke lokasi tapak 

dengan menggunakan Jalan Kaliurang yang termasuk jalan kolektor yang 

memiliki 2 jalur arah dengan kondisi jalan sudah beraspal dengan lebar 

jalan 10m kemudian menuju Jalan Lor Kledokan yang termasuk jenis jalan 

lingkungan yang mempunyai lebar jalan 5m pada jalan ini memiliki 2 jalur 

arah dengan kondisi jalan sudah beraspal.  

 

Gambar 2. 24 Kondisi jalan Lor Kledokan 

Sumber: Pribadi, 2018 

 

Gambar 2. 25 Kondisi Jalan Samping Tapak 

Sumber: Pribadi 2019 

C. Karakteristik Iklim 
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Kabupaten Sleman, Yogyakarta memiliki iklim tropis lembab. Suhu udara 

di Kabupaten Sleman rata-rata 24-29 oC. Musim Hujan pada Kabupaten 

Sleman, Yogyakarta antara bulan Nopember – April. Musim Kemarau 

antara bulan Mei – Oktober. Curah hujan tertinggi dalam setahun 16,2 mm. 

Dan curah hujan tertinggi pada bulan februari dan maret dengan 

kelembaban udara 87%. 

D. Karakteristik Lansekap 

Karakteristik lansekap diluar tapak dilihat dari elemen pembentuk lansekap 

yang ada pada sekitar tapak. Beberapa unsur elemen lansekap meliputi 

berupa hard material seperti bangunan, perkerasaan dan soft material 

seperti tanaman. 

Hard Material, meliputi bangunan pada sekitar dan jalan raya. 

   

Gambar 2. 26 Hard Material Lingkungan Tapak 

Sumber: Pribadi, 2019 

Soft Material, terdapat pohon di sepanjang jalan serta area tapak. Elemen 

pendukung berupa lampu jalan dan jaringan listrik kota.  
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Gambar 2. 27 Soft Material Lingkungan Tapak 

Sumber: Pribadi, 2019 

E. Kondisi Topografi 

Lokasi tapak berada di Jl Lor Kledokan, Kelurahan 

Pakembinangun, Kecamatan Pakem. Menurut peta kemiringan lereng 

Kabupaten Sleman memiliki kemiringan lereng 3-8% yang merupakan 

relatif datar. Jika dilihat dari hasil pengukuran melalui google earth tidak 

terdapat kemiringan yang signifikan dan cenderung datar 

 

 

Gambar 2. 28 Topografi A-A 

Sumber: Google Earth 
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Gambar 2. 29 Topografi B-B 
Sumber: Google earth 

F. Kondisi Kebencanaan 

 

Gambar 2. 30 Peta Bencana 

Sumber: RTRWK Sleman 2011 - 2031 
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Menurut Peta Rawan Bencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

Tahun 2011 – 2031 untuk wilayah Kelurahan Pakembinangun terbebas dari tanah 

longsor, gempa bumi dan kekeringan. Tetapi sebagian pada Kelurahan 

Pakembinangun adanya peringatan kawasan rawan bencana zona 1 untuk 

bencana gunung merapi. 

G. Kondisi Tanah  

 

Gambar 2. 31 Peta Jenis Tanah 

Sumber: RTRWK Sleman 2011-2031 

Kondisi tanah menurut peta jenis tanah Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sleman pada Kabupaten Sleman terbagi menjadi 5 jenis tanah, 

yaitu regosol, grumusol, kambisol, latosol dan mediterania. Untuk wilayah 

Kelurahan Pakembinangun Kecamatan Pakem berjenis tanah regosol. 
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2.3 Gambaran Umum Tapak  

 

Gambar 2. 32 Peta Citra Lokasi Tapak 

Sumber: Pribadi, 2019 

Lokasi terpilih berada pada Kabupaten Sleman, Kelurahan 

Pakembinangun, Kecamatan Pakem. Tapak merupakan dulunya adalah sebagian 

lahan sawah dan sebagian lahan kosong dengan luasan 9464,83 m² dan memiliki 

jenis tanah regosol. Terdapat beberapa tiang listrik, tiang lampu penerangan, tiang 

telpon, dan saluran air dengan lebar 80cm dengan kedalaman 80cm. Batas pada 

sisi barat adalah lahan kosong.  

Data Tapak 

 

Lokasi : Jalan Lor Kledokan  

Batas – Batas Area Tapak 

Batas Utara Lahan Kosong dan Rumah Warga 

Batas Selatan Permukiman Warga 

Batas Barat Lahan Kosong dan Persawahan 

Batas Timur Rumah Makan 

Tabel 2. 1 Batas Tapak 
Sumber: penjelasan Pribadi 
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Gambar 2. 33 Peta Lokasi Tapak 
Sumber: Google maps 

                                          

 

                                            

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Gambar 2. 35 Batas Utara Tapak Lahan Kosong dan 
Rumah Warga 

Sumber : Pribadi 

 

Gambar 2. 34 Batas Selatan Permukiman 
Warga 

Sumber : Pribadi 
 

Gambar 2. 37 Batas Barat Tapak Lahan Kosong dan 
Rumah Warga 

Sumber : Pribadi 
 

Gambar 2. 36 Batas Timur Rumah Makan 
Sumber : Pribadi 
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Aspek Alami 

Iklim  Iklim tropis lembab 

Waktu Pagi (08.00) Siang (13.30) Malam (20.00) 

Suhu 21 – 25 ºC 25 – 29 ºC 23 – 27 ºC  

Angin 0,4 m/s – 1,4 m/s 0,2 m/s – 0,9 m/s 0,0 m/s 

Dominan arah dari Tenggara – Barat Laut 

Cahaya 1361 lux – 1057 

lux 

5247 lux – 2874 

lux 

1157 lux – 998 

lux 

Kelembaban 67,5 %rH 63,7 % rH  69,2 %rH 

Kebisingan 55,8 db – 69,5 db 50 db -72 db 48 db – 62 db 

Vegetasi  Rerumputan, Semak, Perdu, Pohon Singkong, Pohon 

Kelapa 

 

View from site  

Bentang Alam 

Arah pandangan ke Utara terdapat view gunung merapi 

dan persawahan 

Amenitas Buatan 

View ke segala arah di dominasi dengan infrastruktur setempat, persawahan, 

dan permukiman warga  

Perda Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

Tahun 2011 – 2031  

Area Peruntukan Berdasarkan RTRW Kabupaten Sleman, Kecamatan 

Pakem untuk permukiman dan kebun 

Aspek Buatan 

Sumber Air PDAM 

Jaringan Listrik PLN 

Peraturan Lokasi  

KDB 40% 

KLB 1,2 

Tinggi Maksimal 4 lantai 

GSB 3,5 meter 

 

Tabel 2. 2 DataTapak 
Sumber: Penjelasan Pribadi 
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Pemilihan lahan di daerah Kabupaten sleman dengan 2 pertimbangan dari 

karakteristik pemilihan tapak yang pertama syarat dari pemilihan lokasi spa 

hidroterapi dimana penempatan lokasi atau daerah harus mempunyai sumber air 

yang mengandung mineral maupun belerang. Pada Kelurahan Pakembinangun 

kecamatan Pakem masih terdapat mengalirnya sumber air dari gunung merapi.  

Kedua adanya pertimbangan pemilihan lahan dari teori konsep dasar 

arsitektur organik off the hill yang memiliki arti bahwa bangunan merupakan bagian 

dari site bukan sekedar bangunan yang ditempatkan diatas site. Sehingga juga 

mempertimbangkan konsep dasar form follows flow dimana lahan tapak dapat 

mendukung keunikan bentuk bangunan nantinya dengan menyesuaikan alam 

yang dinamis atau bangunan yang mengikuti aliran energi dari alam seperti lahan 

berkontur atau adanya arus air yang mengalir.  

2.4 Lingkungan Sosial – Budaya 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman kondisi 

masyarakat yang terdapat di lokasi tapak Kabupaten Sleman yaitu jumlah 

keseluruhan penduduk Kecamatan Pakem adalah 38.361 orang dengan jumlah 

penduduk laki-laki 18.857 orang dan penduduk perempuan 19.504 orang. 

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pakem adalah 0,701 jika/km2. 

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Pakem bersifat heterogen, 

masyarakat Kecamatan Pakem bekerja di berbagai sektor untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan 

Pakem adalah pertanian dan karyawan swasta. 

  


