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erupa lahan 

mi. Domin
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atment. Ter

lam yang 

ody Treat

n bagi usah

mandangan 

h ini cukup
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di Yogyak

komparasi 

a di Yogyak

sa dan Jogja

a yang pert

Kaliurang KM

seluruh Pro

ekatan den

oan. Setiap 
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ka yang p

kata dised

-ruang terte

 dan tidak m

Contoh u

ment atau di
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watan tubuh

Sedangkan

angannya ad

lami, klasik

si yang diw

rnamen adat

en klasik d

againya. 

masalahan 
ungsional 
imana 
iptakan 

g-ruang terapi 
yang tenang 
yaman. 

imana 
wujudkan 
tas bangunan 
Kebugaran 

Kecantikan 
ta yang 
njang 
tan 
garan dan 
ntikan 
a. 
imana 
ujudkan 
tas bangunan 

dan 
watan tubuh 
mewadahi 
uhan 

watan 
ntikan bagi 
a 

alah Jogja 

han fungsio

alah bagaim

h yang mew

n permasala

dalah bagai

k dengan ad

wujudkan d

t Yogyakart

dengan mat

 
Permasa
Arsitek

Bagaimana
mewujudka
bangunan F
Terapi Spa 
dapat mema
dan mengem
energi. 

Bagaimana
bangunan P
Kebugaran 
Kecantikan
yang bernu
alami. 

Bagaimana
mewujudka
suasana ten
sejuk, dan a
dalam bang

Traditional

onal bangun

mana menw

wadahi kebu

ahan arsitek

imana mew

dat Yogyaka

dalam ranca

ta pada seti

terial mode

alahan 
ktural 

So

a 
an 
Fasilitas 
yang 
anjakan 
mbalikan 

a.

b.

c.

a wujud 
Pusat 
dan 

n Wanita 
ansa 

a.

b.

c.

a 
an 
nang, 
alami di 
gunan. 

a.

b.

c.

l Treatment

nan yang 

wujudkan fas

utuhan peraw

ktural yang 

ujudkan su

arta namun 

angannya a

iap ruangan

ern seperti 

olusi Rancan

 Menghadirka
nuansa alam 
melalui bentu
bentuk yang 
harmonis 

. Menggunaka
warna-warna
alam 
 Mengatur sis
pencahayaan
 Mengatur sis
pengudaraan 
pencahayaan

. Memilih loka
yang jauh dar
keramaian 
Mengelompo
kategori ruan
dan kegiatan 

 Meminimalis
ornamen 
bangunan. 

. Menghadirka
unsur alam d
bangunan. 
 Menggunaka
dengan warn
warna alam. 
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t atau 

ingin 

silitas 

watan 

ingin 

asana 

tetap 

adalah 

n serta 

kaca, 

ngan 

an 

uk-

an 
a 

stem 
n 
stem 
dan 

n. 
asi 
ri 

kkan 
ng 

sasi 

an 
dalam 

an cat 
a-
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. Objek Ka

Jogja 
Traditiona
Treatment
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Arsitektur
dalam Tug
Akhir  

Dalam

encerminkan

ngat penting

ik saja bel

endukung ke

Berdas

da, kebany
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ajian Perm
Fu

al 
t 

Bagai
menw
fasilit
Spa d
peraw
yang m
kebutu
peraw
kecan
wanit

r 
gas 

Bagai
bangu
Body 
yang d
memb
layana
layana
dan la
eduka

m mewujudk

n kecantika

g bagi kela

lum cukup 

ecantikan d

sarkan bebe

yakan dari 

masalahan 
ungsional 
imana 

wujudkan 
tas bangunan 

dan 
watan tubuh 
mewadahi 
uhan 

watan 
ntikan bagi 
a. 

imana wujud 
unan Spa and 
Treatment 
dapat 
berikan 
an fisik, 
an spiritual, 
ayanan 
asi 

kan bangun

an wanita d

angsungan k

melainkan

dari dalam tu

erapa conto

usaha Sp

Permasa
Arsitek

Bagaimana
mewujudka
suasana per
tubuh yang 
klasik deng
Yogyakarta
tetap berkes
modern. 

Bagaimana
bangunan S
Body Treat
yang bernu
alam sesung

nan Spa a

dari dalam d

kegiatan di 

n diperlukan

ubuh. 

h kasus dan

a saat ini 

alahan 
ktural 

So

a 
an 
rawatan 
alami, 

gan adat 
a namun 
san 

a.

b.

a wujud 
Spa and 
tment 
ansa 
gguhnya. 

a.

b.

c.

and Body 

dan dari lu

dalamnya. 

n layanan 

n studi liter

hanya me

olusi Rancan

 Menghadirka
ornamen adat
Yogyakarta 
berupa gebyo
dan ukiran-uk
pada setiap 
ruangannya. 

.Menggabung
ornamen adat
Yogyakarta 
dengan mater
material mod
seperti kaca, 
lampu, plafon
dan sebagain
 Menyediakan
fasilitas Spa d
perawatan tub
menyeluruh. 

.Menyediakan
fasilitas kelas
kebugaran tu
yang berguna
mengolah jiw
dan pikiran 
seperti yoga, 
pilates, dan 
taichi. 
 Menyediakan
fasilitas tama
yang berisi 
tanaman buah
dan rempah 
sebagai wada
edukasi bagi 
pengunjung y
datang.  

Treatment 

ar, layanan

Namun lay

lain yang 

ratur yang s

enekankan 
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ngan 
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kiran 
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t 
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dern 

n, 
nya.  
n 
dan 
buh 

n 
s 

ubuh 
a 
wa 

n 
an 

h 

ah 

yang 

yang 

n fisik 

yanan 

dapat 

sudah 

pada 
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pelayanan fi

idak terlalu

ebuah temp

pernah ada. 

baru, maka 

isik saja, n

Spa and Bod

Garde

ayanan fisi

meliputi Spa

ujung kaki. 

ubuh yang  

Yoga, Pilat

pengenalan 

perawatan 

pengunjung 

.2.1. Pend
 

nuan

itu 

terseb

bernu

pend

Bebe

Sulliv

meng

ekspr

yang 
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isik saja. Pe

u terlihat at

pat perawat

Dalam us

dibuatlah p

amun juga 

dy Treatmen

n Spa and

ik, layanan

a dan peraw

Layanan s

berorientas

tes, dan T

dan pemah

tubuh yan

dapat meng

dekatan Tok

Garden 

sa alam yan

dibutuhkan

but. Dalam

uansa alam 

ekatan terh

erapa arsitek

van, Frank l

 Louis H

ganut alira

resi lingkun

hidup, tu

erbedaan an

au cenderu

tan tubuh 

saha memb

proyek  yan

memberika

nt.  

d Body Tre

 spiritual, 

watan tubuh

spiritual me

si pada peng

Taichi. Se

haman kepa

ng berupa 

gunjungi dan

koh Arsitek

Spa and B

ng sesunggu

n pendekat

m usaha me

yang sesun

hadap arsi

k yang bera

lloyd Wrigh

Henry Sulliv

an organik.

ngan, ekspr

umbuh, dan

ntara usaha 

ung sama. O

yang lain 

erikan sebu

ng tidak han

an pelayana

eatment me

dan layana

h menyeluru

eliputi peny

golahan pik

edangkan l

ada pengunj

taman bu

n berkegiata

Body Treat

uhnya ke da

tan dalam 

enghadirkan

ngguhnya d

itek beralir

aliran organi

ht, dan Anto

van adalah 

. Baginya 

esi budaya,

n berkemba

Spa yang s

Oleh karena

dari pada u

uah pengal

nya meneka

an edukatif

emberikan 

an edukasi

uh dari ujun

yediaan fas

kiran dan jiw

layanan ed

jung menge

uah dan r

an secara ak

tment ingin

alam bangun

mewujud

n tempat p

dapat dilaku

ran natural

ik antara la

onio Gaudi.

seorang tok

arsitektur 

, seni dan w

ang. Maka 

atu dengan 

a itu dibutu

usaha Spa 

laman Spa 

ankan pelay

f berupa Ga

layanan b

i. Layanan 

ng kepala h

silitas kebug

wa yang me

dukasi me

enai seluk b

rempah di

ktif di dalam

n menghad

nan. Oleh k

dkan ranca

perawatan t

ukan pendek

l atau org

in : Louis H

. 

koh arsitek 

adalah se

wujud dari 

dalam be
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yang 

uhkan 

yang 

yang 

yanan 

arden 

erupa 

fisik 

ingga 

garan 

eliputi 

eliputi 

beluk 

imana 

mnya. 

dirkan 

karena 

angan 

tubuh 

katan-

ganik. 

Henry 

yang 

ebuah 

suatu 

entuk-

 

 



 
Sophia Mariaa Swadeshi |09

bentu

prins

cende

yang 

manu

Bebe

mend

bentu

Fung

fungs

(berla

Wrig

pada 

karya

manu

dalam

dan m

tubuh

yang 

(logik

(men

(kese

bany

dan h

lingk

karya

lain. 

Gaud

meng
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uk arsitektu

ip keseimb

erung mem

hidup. Se

usia yang di

erapa prinsi

desain karya

uk hewan d

gsionalisme 

si yang 

andaskan pe

 Tokoh

ght. Frank L

paruh ab

anya ia me

usia dengan

m denah ba

menjalar , 

h yang salin

ditekanka

ka dan sen

nampilkan 

ederhanaan 

ak ornamen

harmonis (

kungan).  P

anya yaitu T

 Arsite

di. Antonio 

gembangkan

urnya, Lou

bangan dan

madang arsit

esuatu yang

i dalamnya 

ip yang dig

a-karyanya 

dan tumbuha

(mengutam

berdasarkan

emikiran lo

h arsitek or

Lloyd Wrigh

ad 20 yan

engangkat 

n lingkunga

angunannya

dimana se

ng membut

an oleh Fr

ni dipaduk

material 

bentuk), te

n sehingga

kesatuan d

Prinsip-prin

Taliesin, R

ek organik 

Gaudi adal

n karyanya 

uis Henry 

n keselaras

tektur sebag

g hidup itu

terkandung

gunakan Lo

adalah: Art

an dan insip

makan fungs

n pemikir

gis untuk m

rganik sekan

ht adalah seo

ng mengan

konsep org

annya. Kons

a dengan ba

etiap bagian

tuhkan satu 

ank Lloyd 

kan menjad

secara 

nang (wuju

a dapat men

dengan lingk

sip itu di 

obbie Hous

dunia yan

ah tokoh ar

di Barcelon

Sullivan t

an. Louis 

gai organis

u dapat be

g sifat-sifat y

ouis Henry 

t-Nouveau (

pirasi bentu

si,keindahan

ran logis)

membentuk 

njutnya ada

orang tokoh

nut aliran 

ganik sebag

sep organik

agian-bagian

n diibaratka

sama lain.

Wright a

di sebuah 

jujur), 

ud bangunan

nciptakan s

kungan dan

wujudkan 

se, Falling W

ng ketiga 

rsitek ternam

na. Ia mema

tidak lepas 

Henry Sul

me atau se

erupa alam

yang dibaw

Sullivan d

(penyederha

uk-bentuk a

n muncul a

, Rasiona

sebuah fung

alah Frank L

h arsitek ter

organik. D

gai penghu

k itu diwuju

n  yang tum

an seperti o

 Prinsip or

adalah: kes

kesatuan), 

kesederha

n tidak mem

suasana ten

n tidak me

dalam beb

Water, dan

adalah An

ma, yang ba

andang arsit
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m dan 

wanya. 

dalam 

anaan 

alam), 

akibat 

alisme 

gsi).  

Lloyd 

rkenal 

Dalam 

ubung 

udkan 

mbuh 

organ 

ganik 

atuan 

jujur 

anaan 

miliki 

nang), 

erusak 

erapa 

 lain-

ntonio 

anyak 

tektur 
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sebag

bangu

tumb

tumb

terka

Bebe

Battl

yang 

obyek

Wrig

muda

arsite

pengh

deng

kesat

sesun

 
umusan Perm

Bagaim

ogyakarta ya

yanan eduka

oyd Wright

Sub-su
tara lain: 

1. Ba

Tr

ed

2. Ba

Ga
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gai sebuah s

unan yang

buhan. Ciri

buhan deng

adang pemb

erapa karya

o, Casa Mil

 

 Berda

mengemb

k yang aka

ght. Prinsip-

ah diterapk

ektur organ

hubung ma

an cita-cita

tuan raga, 

ngguhnya. 

masalahan

mana wujud

ang membe

asi dengan p

. 

ub permasa

agaimana ta

reatment ya

dukasi? 

agaimana w

arden Spa

seni. Seni te

g cenderun

i khas kar

gan kesuli

buatannya m

a Antonio G

la, Casa Vie

asarkan pem

ban aliran 

an dibangu

-prinsip yan

kan pada 

niknya yang

anusia deng

a bangunan 

pikiran, da

d rancangan

erikan manfa

pendekatan 

alahan yang

atanan fung

ang dapat m

wujud suas

and Body 

ersebut lebi

ng mengam

rya Antoni

itan yang 

memerlukan

Gaudi adal

ens, Park Gu

maparan ti

organik, y

un adalah t

ng digunak

bangunan

g menyebutk

gan lingkun

Spa yaitu 

an jiwa ke 

n Garden S

faat layanan

perancanga

g terkait de

gsi dan fasil

melayani keb

sana interio

Treatment 

ih ditonjolk

mbil inspira

o Gaudi a

sangat t

n waktu ya

ah: Sagrad

uell, dan lai

iga tokoh 

ang paling

tokoh arsite

kan sangat 

n Spa. Te

kan arsitek

ngannya. Pr

untuk men

dalam nua

Spa and Bo

n fisik, layan

an Arsitektu

engan perm

litas Garde

butuhan fis

or dan eks

 yang men

kan dalam b

asi dari b

adalah orn

tinggi seh

ang cukup 

a Familia, 

in-lain. 

arsitek ter

g sesuai de

ek Frank L

jelas dan r

erutama pr

ktur adalah 

rinsip ini s

nciptakan se

ansa alam 

ody Treatme

nan spiritual

ur Organik F

masalahan di

en Spa and 

ik, spiritual

sterior bang

ndukung lay
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entuk 

entuk 

namen 

ingga 

lama. 

Casa 

rnama 

engan 

Lloyd 

relatif 

rinsip 

suatu 

sesuai 

ebuah 

yang 

ent di 

l, dan 

Frank 

i atas 

Body 

l, dan 

gunan 

yanan 
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fis

3. Ba

Ll

Tr

ujuan dan Sa

4.1. Tujuan

Yogya

Spa s

semak

masya

4.2. Sasara

ini ad

masya

fungsi 

kualita

4.3. Cita-ci

berman

sehing

dan so

dan so

dunia 

wisataw
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sik, layanan

agaimana p

loyd Wrigh

reatment? 

asaran 

n 

Tujuan dar

akarta ini ad

supaya min

in meningk

rakat. 

 

an 

Sasaran da

dalah meny

rakat supay

dan tujuan

as yang dapa

 

ita 

Menciptak

nfaat secar

gga masyara

osial. Jika m

osial, citra 

dan dapat 

wan dalam 

n spiritual, d

penerapan k

ht ke dalam

ri mendirik

dalah menci

nat masyar

kat dan Spa

alam mendi

yediakan fa

ya bisnis Sp

nnya semak

at bersaing 

kan tempat 

ra fisik, ro

akat Yogyak

masyarakat 

masyaraka

menarik p

negri untuk

dan layanan 

karakter/ciri

m banguna

kan Garden 

iptakan citra

rakat terha

a menjadi s

rikan Gard

asilitas laya

pa di Yogya

kin beragam

dalam duni

perawatan

ohani, dan 

karta semak

Yogyakarta

at Yogyaka

para wisataw

k berkunjun

edukasi?  

i Arsitektur

an Garden 

Spa and Bo

a yang baik 

adap jenis 

sebuah kebu

den Spa and 

anan Spa y

akarta semak

m, serta se

ia kecantika

n tubuh ber

edukasi b

kin sehat sec

a sehat sec

arta semaki

wan manca

ng ke kota in

r Organik F

Spa and 

ody Treatme

mengenai u

perawatan 

utuhan di d

d Body Trea

yang unik 

kin berkemb

emakin mem

an. 

rbasis Spa 

bagi masya

cara fisik, p

cara fisik, p

in baik di 

anegara ma

ni. 
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miliki 
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ngkup Pemb

5.1. Lingku

peneka

dan ele

5.2. Lingku

peneka

5.3. Lingku

pembe

bentuk

alami. 

stematika Pe

AB-1 PEND

latar b

sasaran

pemiki

AB-2 TINJA

umum

bangun

AB-3 TINJA

DI Y

secar
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bahasan 

up Spasial 

Bagian-ba

anan studi a

emen ruang

up Tempora

Rancangan

anan studi u

up Substans

Bagian ele

entuk ruang

k, warna, t

embahasan

DAHULUAN

Menjelask

belakang p

n, lingkup 

iran, sistem

AUAN HAK

Berisi tent

, fungsi, da

nan Garden

AUAN HAK

YOGYAKAR

Berisi ten

ra umum ser

 

agian objek

adalah elem

g luar. 

al 

n ini dihara

untuk kurun

sial 

emen arsite

g dan sup

tekstur, dan

N 

kan mengen

permasalaha

pembahasa

matika pemb

KIKAT GAR

tang gamba

an tipologi 

n Spa and B

KIKAT GA

RTA 

ntang poten

rta tinjauan 

k studi  y

men pengisi r

apkan akan 

n waktu 30 t

ektur yang 

rasegmen 

n ukuran u

ai latar bela

an, perumu

an, metode 

ahasan, dan

RDEN SPA

aran Spa d

yang nanti

Body Treatm

RDEN SPA

nsi dan ko

tapak dan d

yang akan 

ruang, elem

dapat menj

tahun. 

akan diolah

arsitektur y

untuk menc

akang eksis

usan masal

pembahasa

n daftar pust

A AND BOD

dan perawat

nya akan d

ment. 

A AND BOD

ondisi wilay

deskripsi pr

diolah se

men ruang d

adi penyele

h adalah el

yang menc

ciptakan nu

tensi proyek

lah, tujuan

an, diagram

taka. 

DY TREATM

tan tubuh s

diterapkan d

DY TREATM

yah Yogya

royek. 
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k dan 

n dan 

m alur 

MENT 

secara 

dalam 

MENT 

akarta 
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AB-4 TINJA

desain 

dalam 

AB-5 ANAL

untuk m

Adapu

dipero

AB-6 KONS

peranc

sebelu
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AUAN PUS

Menjelask

arsitektur 

desain pada

LISIS 

Menjelask

menjawab r

un analisis d

leh untuk m

SEP PEREN

Berisi ko

cangan ban

mnya. 

STAKA DA

kan mengen

Frank Llo

a Garden Sp

kan mengen

rumusan ma

data yang d

mendukung 

NCANAAN

onsep-konse

ngunan, ya

AN LANDA

nai tinjauan

oyd Wright 

pa and Body

nai analisis 

asalah yang

digunakan a

perencanaa

N DAN PER

ep yang 

kni solusi 

ASAN TEOR

n arsitektur

yang men

dy Treatmen

data yang

g ada pada b

adalah data

an proyek in

RANCANG

akan dit

dari perm

RETIKAL 

ral dan gag

njadi pende

nt. 

 telah dipe

bab pendahu

a-data yang 

ni. 

GAN 

terapkan d

masalahan 
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ekatan 

eroleh 

uluan. 

telah 

dalam 

dibab 
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