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ABSTRAKSI

Landasan konseptual perencanaan dan perancangan ini berjudul Sport Center Universitas

AtmaJaya Yogyakatara (UAJY), membahas tentang suatu tempat untuk menampung kegiatan – kegiatan

rmahasiswa UAJY di bidang olah raga. Dengan adanya Sport Center UAJY diharapkan dapat menjadi salah

satu solusi penyediaan sarana dan prasarana segala kegiatan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) UAJY

di bidang olahraga untuk semua mahasiswa UAJY tanpa pengecualian.

Permasalahan yang akan diselesaikan pada rancangan Sport Center UAJY yang menjadi tempat

perpaduan Spirit Edukasi dan Spirit Sportifitas , mencakup pengolahan bentuk fasad bangunan dan tata

ruang dalam, dengan pendekatan aliran Arsitektur Modern Minimalis.

Dalam perancangan Student Center di UAJY ini ditampilkan bangunan yang mampu

mengekspresikan karakter “Belajar dan Kejujuran” dengan pendekatan prinsip - prinsip aliran Arsitektur

Modern Minimalis. Prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan identitas UAJY itu sendiri, baru kemudian

diterapkan dalam dalam perencanaan dan perancangan Sportt Center UAJY.
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