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ABSTRAK 

 

Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Tugas Akhir  

“ Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern Aliran Feminisme” 

Prodi S1 Arsitektur – Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang 

Tahun 2015 

Di era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan manusia akan 

penampilan semakin berkembang. Penampilan seseorang pada dasarnya 

akan mencerminkan pribadi seseorang yang nantinya akan berpengaruh 

kepada kehidupan seseorang. Menurut sosiolog Naomi Wolf dalam 

(Vivian Diller,Ph.D. : 2012) bahwa ” Kecantikan adalah sebuah sistem 

mata uang seperti emas” yang artinya penampilan menarik berhubungan 

dengan rasa hormat,legimitasi,dan kekuatan dalam hubungan dengan 

orang lain.  

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya 

yaitu memperbaiki diri dengan berpenampilan semenarik mungkin 

dengan salah satunya adalah merawat kecantikan atau kesehatan kulit. 

Kecantikan dan penampilan yang menarik amatlah penting di dalam 

menunjang kepribadian dan rasa percaya diri bagi wanita. ( Dr. Kartini 

Kartono, buku Psikologi Wanita jilid 1 ). Bagi para wanita modern, 

perawatan kecantikan dan kosmetik telah menjadi gaya hidup terutama 

di kota-kota besar. Kesadaran untuk merawat kecantikan membuat 

sebagian besar wanita modern berlomba-lomba untuk merawat diri. 

Selain itu sebuah beauty skin centre juga merupakan salah satu tempat 

untuk merelaksasi diri dari kepenatan sehari-hari. Rutinitas yang padat 

setiap harinya mendorong seseorang untuk mencari “ruang” untuk 

melepas beban pekerjaan. Pusat kecantikan merupakan salah satu 

tempat hiburan untuk merawat tubuh dan merelaksasi pikiran. Untuk 
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kedepannya bisnis pusat perawatan kecantikan dapat menjadi sebuah 

peluang bisnis yang besar dengan melihat kebutuhan seseorang untuk 

selalu ingin tampil sempurna. Hal itu merupakan keinginan yang tidak ada 

habisnya seiring dengan berkembangnya zaman. Terlebih lagi sebuah 

beauty skin centre dilengkapi oleh teknologi modern dan canggih yang 

akan memaksimalkan perawatan bagi pengunjung atau pasien. Maka 

sebuah beauty skin centre merupakan salah satu peluang yang 

menjanjikan terutama di kota-kota besar. Dengan meningkatnya 

kebutuhan akan perawatan kulit untuk menunjang penampilan, beberapa 

tahun terakhir ini makin menjamur beauty skin centre.  

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang 

sedang berkembang dan sebagai ibukota Jawa Tengah. Kota Semarang 

juga dikenal sebagai kota perdagangan dan industri yang cukup 

berkembang pesat. Melihat potensi yang ada, Kota Semarang 

membutuhkan beauty skin centre yang mampu memenuhi kebutuhan 

dari masyarakat dalam hal penampilan, khususnya wanita yang tidak 

hanya baik dalam hal pelayanan dan kualitas namun juga dalam hal 

perancangan dalam segi arsitekturnya yang mampu membantu kegiatan 

pelayanan.  

Beauty Skin Centre ini menggunakan pendekatan arsitektur post 

modern dengan aliran feminisme yang memiliki karakter kuat terhadap 

wanita. Arsitektur post modern sendiri merupakan salah satu pendekatan 

arsitektur yang memiliki sifat terbuka dengan hal-hal yang ada di 

sekitarnya serta lebih memiliki sifat yang menerima dengan perubahan 

yang ada ( tidak kaku ) dan dipadupadankan dengan aliran feminisme 

yang sangat menyesuaikan dengan sifat wanita. Karakter dari arsitektur 

post modern dengan aliran feminisme ini merupakan duplikasi dari 

karakter wanita pada umumnya yaitu mengadaptasi dari sifat dan 

pembawaan wanita yang sangat menyukai keindahan, kesederhanaan,  
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kelembutan, kenyamanan, dan menenangkan. Sehingga diharapkan 

dengan adanya beauty skin centre ini dapat maksimal dalam mewadahi 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perawatan kecantikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan manusia akan 

penampilan semakin berkembang. Penampilan seseorang pada dasarnya 

akan mencerminkan pribadi seseorang yang nantinya akan berpengaruh 

kepada kehidupan seseorang. Menurut sosiolog Naomi Wolf dalam 

(Vivian Diller,Ph.D. : 2012) bahwa ” Kecantikan adalah sebuah sistem 

mata uang seperti emas” yang artinya penampilan menarik berhubungan 

dengan rasa hormat,legimitasi,dan kekuatan dalam hubungan dengan 

orang lain.  

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya 

yaitu memperbaiki diri dengan berpenampilan semenarik mungkin 

dengan salah satunya adalah merawat kecantikan atau kesehatan kulit. 

Kecantikan dan penampilan yang menarik amatlah penting di dalam 

menunjang kepribadian dan rasa percaya diri bagi wanita. ( Dr. Kartini 

Kartono, buku Psikologi Wanita jilid 1 ). Bagi para wanita modern, 

perawatan kecantikan dan kosmetik telah menjadi gaya hidup terutama 

di kota-kota besar. Kesadaran untuk merawat kecantikan membuat 

sebagian besar wanita modern berlomba-lomba untuk merawat diri. 

Selain itu sebuah beauty skin centre juga merupakan salah satu tempat 

untuk merelaksasi diri dari kepenatan sehari-hari. Rutinitas yang padat 

setiap harinya mendorong seseorang untuk mencari “ruang” untuk 

melepas beban pekerjaan. Beauty Skin Centre merupakan salah satu 

tempat hiburan untuk merawat tubuh dan merelaksasi pikiran. Untuk 

kedepannya bisnis pusat perawatan kecantikan dapat menjadi sebuah 

peluang bisnis yang besar dengan melihat kebutuhan seseorang untuk 

selalu ingin tampil sempurna. Hal itu merupakan keinginan yang tidak ada 

habisnya seiring dengan berkembangnya zaman. Terlebih lagi sebuah 
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beauty skin centre dilengkapi oleh teknologi modern dan canggih yang 

akan memaksimalkan perawatan bagi pengunjung atau pasien. Maka 

sebuah beauty skin centre merupakan salah satu peluang yang 

menjanjikan terutama di kota-kota besar. Dengan meningkatnya 

kebutuhan akan perawatan kulit untuk menunjang penampilan, beberapa 

tahun terakhir ini makin menjamur beauty skin centre.  

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang 

sedang berkembang dan sebagai ibukota Jawa Tengah. Kota Semarang 

juga dikenal sebagai kota perdagangan dan industri yang cukup 

berkembang pesat. Melihat potensi yang ada, Kota Semarang 

membutuhkan beauty skin centre yang mampu memenuhi kebutuhan 

dari masyarakat dalam hal penampilan, khususnya wanita yang tidak 

hanya baik dalam hal pelayanan dan kualitas namun juga dalam hal 

perancangan dalam segi arsitekturnya yang mampu membantu kegiatan 

pelayanan.  

Beauty Skin Centre ini menggunakan pendekatan arsitektur post 

modern dengan aliran feminisme yang memiliki karakter kuat terhadap 

wanita. Arsitektur post modern sendiri merupakan salah satu pendekatan 

arsitektur yang memiliki sifat terbuka dengan hal-hal yang ada di 

sekitarnya serta lebih memiliki sifat yang menerima dengan perubahan 

yang ada ( tidak kaku ) dan dipadupadankan dengan aliran feminisme 

yang sangat menyesuaikan dengan sifat wanita. Karakter dari arsitektur 

post modern dengan aliran feminisme ini merupakan duplikasi dari 

karakter wanita pada umumnya yaitu mengadaptasi dari sifat dan 

pembawaan wanita yang sangat menyukai keindahan, kesederhanaan,  

kelembutan, kenyamanan, dan menenangkan. Sehingga diharapkan 

dengan adanya beauty skin centre ini dapat maksimal dalam mewadahi 

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perawatan kecantikan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1.2.1. Permasalahan Umum 

Bagaimana merencakan dan merancang sebuah Beauty Skin Centre 

yang mampu memberikan pelayanan bagi wanita dalam memenuhi 

kebutuhan vitalnya seperti konsultasi kecantikan , perawatan 

kecantikan, perawatan rambut, dan pusat kebugaran tubuh ? 

1.2.2. Permasalahan Khusus 

Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah Beauty Skin 

Centre dengan pendekatan arsitektur post modern dengan aliran 

feminisme yang menggabungkan dengan sifat serta karakter wanita ? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Maksud dari laporan ini adalah tersusunnya sebuah proses yang 

merujuk pada arahan dalam perencanaan dan perancangan berdasarkan 

standar-standar dan aspek-aspek suatu perencanaan dan perancangan 

yang nantinya akan menjadi pedoman atau tolak ukur pada desain 

untuk merancang sebuah Beauty Skin Centre di Kota Semarang. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan dari laporan ini adalah  sebagai berikut : 

a. Merencanakan dan merancang bangunan Beauty Skin Centre yang 

mampu menampung segala kebutuhan pengunjung sehingga mampu 

memberikan pelayanan yang maksimal. 

b. Merencanakan dan merancang bangunan Beauty Skin Centre yang 

mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. 

c. Mendesain sebuah Beauty Skin Centre berdasarkan kriteria umum 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitasnya. 

d. Memadukan konsep arsitektur post modern dengan aliran feminisme  

yang mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan 
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dan aktivitas pengguna bangunan tersebut sehingga dapat 

mengakrabkan suasana Beauty Skin Centre dengan pengunjung yang 

pada umumnya wanita dan meningkatkan kualitas dari Beauty Skin 

Centre itu sendiri. 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari laporan ini adalah laporan perancangan ini dapat 

menjadi acuan dalam landasan perencanaan dan perancangan Beauty 

Skin Centre yang tepat dan sesuai dengan studi arsitektur yang baik dan 

benar. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam perencanaan dan perancangan beauty 

skin centre ini adalah : 

a. Gagasan perencanaan dan perancangan beauty skin centre ini 

berdasarkan pembahasan yang mendalam mengenai kebutuhan 

wanita akan penampilan yang menunjang segala kegiatan sehingga 

membutuhkan suatu beauty skin centre yang nantinya akan 

mewadahi segala aktivitas perawatan wanita. 

b. Merencanakan berbagai hal yang berhubungan dengan tujuan dari 

perancangan Beauty Skin Centre termasuk ruang-ruang yang sesuai 

dengan kebutuhan dan aktivitas penggunanya yang diharapkan akan 

menunjang kegiatan yang ada di dalamnya. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan pada laporan perencanaan 

dan perancangan beauty skin centre ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif yang akan memaparkan hasil pengumpulan data 

primer maupun sekunder yang akan diolah dan dianalisis sehingga 

mendapatkan satu kesimpulan yang nantinya akan menjadi bahan acuan 

dalam perencanaan dan perancangan Beauty Skin Centre ini. Berikut ini 
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merupakan beberapa langkah yang digunakan dalam pengumpulan data 

laporan : 

1.6.1. Data Primer 

 Data primet yang digunakan adalah data nyata dari penelitian 

tersebut : 

a. Survey lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung atau 

melakukan kunjungan langsung pada objek beauty skin centre 

lainnya sebagai objek studi banding. 

b. Wawancara , langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang akurat dari pihak pengelola atau narasumber 

terkait. 

1.6.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 

literatur melalui buku maupun sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan perancangan , standar ruang, peraturan – peraturan yang 

berkaitan dengan perencanaan dan perancangan beauty skin centre 

di Kota Semarang. 

Data yang telah terkumpul kemudian diproses dan dianalisi 

menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif meliputi analisis data mengenai aspek pelaku, aktivitas, 

kebutuhan ruang , organisai ruang , sirkulasi ruang. 

Penelitian kuantitatif meliputi analisis data yang berkaitan 

dengan kapasitas ruang dan standar ruang serta untuk menganalisis 

site terpilih atau tapak dan lokasi. Selanjutnya hasil dari analisis 

secara kualitatif dan kuantitatif ini akan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan acuan dalam perencanaan dan perancangan 

beauty skin centre di Kota Semarang. Serta menyertakan hasil 

analisis berupa data lapangan dan kondisi perekonomian dan 

lingkungan Kota Semarang yang nantinya akan disesuaikan dengan 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 6 
 

teori dan konsep yang digunakan pada perencanaan dan 

perancangan beauty skin centre di Kota Semarang. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Konseptual 

Perencanaan dan Perancangan Beauty Skin Centre di Kota Semarang ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan, manfaat, lingkup pembahasan, dan sistem penulisan 

laporan ini. 

BAB II : TINJAUAN UMUM BEAUTY SKIN CENTRE 

 Berisi tentang pengertian dan pentingnya kecantikan bagi wanita, 

pengertian Beauty Skin Centre secara umum dan khusus, tujuan 

adanya Beauty Skin Centre, perkembangan munculnya Beauty Skin 

Centre, pengelolaan dan manajemen Beauty Skin Centre, 

mendiskripsikan program kegiatan dan fasilitas yang tersedia serta 

kapasitas tiap ruang yang berpengaruh pada pelayanan, studi 

kasus Erha Clinic, Miracle Aesthetic Centre, Martha Tilaar Salon 

dan Spa, Larissa Aesthetic Centre,kajian mengenai pendekatan 

Arsitektur post modern 

BAB III : PENDEKATAN PERUMUSAN KONSEP PERENCANAAN & 

PERANCANGAN 

   Bab ini berisi tentang tinjauan Kota Semarang beserta BWK 

Kota Semarang , potensi yang ada di kota Semarang, pendekatan 

site, dan pembahasan site terpilih. 

BAB IV :     PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERENCANAAN 

 Menguraikan dasar pendekatan pada perencanaan dan 

perancangan Beauty Skin Centre di Kota Semarang yang 

meliputi pendekatan aspek fungsional, pendekatan 
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kontekstual, pendekatan aspek arsitektural, pendekatan aspek 

teknis dan kinerja, serta pendekatan lokasi dan tapak. 

BAB V : LANDASAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR 

Berisi program dasar perencanaan dan perancangan, 

program ruang, serta penentuan tapak untuk Beauty Skin 

Centre di Kota Semarang 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM BEAUTY SKIN CENTRE 

 

2.1. Pengertian dan Pentingnya Kecantikan 

Pada dasarnya kecantikan merupakan sebuah anugrah yang 

dimiliki oleh setiap wanita dan menjadi hal penting yang menjadi pusat 

perhatian pada umumnya. Kecantikan adalah total,mencakup ukuran-

ukuran tubuh ( fisik ) , dan mental atau kepribadian ( inner beauty ) 

dengan ukuran standar pula, sehingga secara keseluruhan melahirkan 

kecantikan sejati menurut Ashad Kusuma Djaya, (2007).  

Kecantikan tidak bisa dilepaskan dengan keindahan fisik atau 

tubuh. Bentuk tubuhyang ideal adalah langsing, tidak kelebihan lemak 

pada bagian-bagian tubuh atau proporsional, perut datar, payudara 

kencang, pinggang berlekuk, dan pantat sintal, itulah yang dikatakan 

cantik (Melliana, 2006: 4). Tampil cantik secara fisik merupakan bagian 

terpenting bagi wanita khususnya wanita modern. Bagi seorang wanita, 

kecantikan merupakan sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan dan 

mampu menjadi kunci dari segala keberhasilan duniawi. Kecantikan 

dalam diri seorang wanita dapat membuat hidup wanita menjadi lebih 

berwarna dan menjadi sumber kepuasan tersendiri. Kecantikan pada 

wanita juga dapt meningkatkan percaya diri, dapat meningkatkan 

keyakinan dalam diri seseorang. Kecantikan juga merupakan pokok 

asumsi bagi sebagian orang pada zaman modern seperti sekarang yang 

menyatakan bahwa seseorang yang dianggap cantik juga diasumsikan 

bertanggung jawab, cerdas, mudah beradaptasi. Ini diterjemahkan 

kepada kecenderungan bagi orang-orang yang menarik untuk mendapat 

pekerjaan lebih cepat, pekerjaan lebih baik, mendapatkan gaji lebih 

banyak, dan bahkan lebih sering bebas. Bahkan menurut Yulianto (2007 : 

36 ) , mengatakan bahwa idealisme kecantikan perempuan kini 
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diidentikkan dengan kulit putih atau wajah Indo. Dengan kata lain, hanya 

ada satu standar warna kulit bagi kecantikan perempuan, yaitu kulit 

putih. Orang yang diberkati secara fisik tidak hanya diberikan peluang 

yang lebih besar dalam hidup, juga diakui dan dihargai secara universal 

dan positif (Vivian Diller,Ph.D.,buku Face It tahun 2012 ). 

Walaupun mitos dan kepercayaan terhadap kecantikan terlalu 

kuat, namun pada dasarnya kecantikan wanita merupakan penilaian 

relatif setiap orang, karena setiap orang memiliki kriteria atau standar 

kecantikan yang berbeda. Bahkan ketika kita menilai seorang wanita itu 

cantik namun belum tentu sejalan dengan pendapat orang lain yang 

memiliki karakter yang berbeda. Begitu pentingnya penilaian akan 

kecantikan membuat wanita terobsesi untuk mendapatkan yang terbaik 

untuk dirinya. Walaupun untuk mendapatnya penampilan yang sempurna 

tidak jarang seorang wanita harus mengorbankan sesuatu seperti 

perawatan yang berulang-ulang, menahan rasa sakit dan mengeluarkan 

biaya yang relatif banyak. Karena pada hakikatnya wanita diciptakan 

dengan hal – hal yang identik dengan kecantikan dan keindahan. 

Hal yang selalu dan tetap benar, bahwa kecantikan dalam arti 

yang murni adalah pokok pengalaman manusia yang universal. Ini 

memainkan peran yang kuat dan fundamental dalam kehidupan pribadi 

dan profesional kita. Juga merupakan kesenangan manusia yang 

mendasar dan tidak akan pernah hilang (Vivian Diller,Ph.D.,buku Face It 

tahun 2012 ). 

2.2. Pengertian Beauty Skin Centre  

Beauty Skin Centre atau dalam artian Pusat Perawatan Kecantikan 

merupakan tempat dimana terdapat berbagai fasilitas yang berhubungan 

dengan perawatan tubuh dan kecantikan. Adanya beauty skin centre 

memfasilitasi bagi wanita yang ingin mempercantik dan merawat kulit 

dan tubuhnya. Selain itu, pengertian lain dari beauty skin centre adalah 
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tempat bagi para wanita untuk melepaskan kepenatan dan merelaksasi 

diri dengan menikmati berbagai macam perawatan yang ditawarkan. 

Dalam beauty skin centre terdapat berbagai fasilitas seperti 

berbagai macam konsultasi dokter, perawatan kecantikan, perawatan 

rambut, perawatan tubuh, dan pusat kebugaran tubuh yang pada 

dasarnya menampung dan mewadahi kegiatan yang berkaitan dengan 

perawatan kecantikan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa beauty skin centre merupakan 

sebuah tempat yang menawarkan pelayanan jasa utamanya bagi wanita 

di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, badan, kuku, 

rambut, dan ada pula yang mengkombinasikan dengan pelayanan 

kecantikan wajah atau tubuh, konsultasi kecantikan, salon, spa ,dan pusat 

kebugaran tubuh. 

2.3. Proses Berkembangnya Beauty Skin Centre 

Di era modern seperti sekarang, perkembangan jaman 

mempengaruhi segala aspek kehidupan. Selain sektor pembangunan, 

salah satu sektor yang berkembang sangat pesat yaitu sektor bisnis yang 

bebrbasis kesehatan. Sektor bisnis yang berbasis kesehatan lebih diminati 

mengingat semakin berkembangnya teknologi kesehatan yang 

menggunakan peralatan yang lebih praktis dan modern. 

Hal ini juga diperkuat dengan keinginan setiap wanita di dunia 

yang ingin tampil cantik dan sempurna. Untuk mewujudkan hal yang 

wanita inginkan tidak jarang mereka melakukan apapun termasuk 

mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membelanjakan uang 

mereka demi membeli produk kecantikan ataupun melakukan perawatan 

yang harganya tidak murah bahkan rela mencoba dan menggunakan 

teknologi yang canggih. Karena pada kenyataannya untuk mewujudkan 

keinginan tampil cantik dan terawat membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit , namun hal itu ditepis karena keinginan wanita yang kuat untuk 
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tampil cantik, terawat dan sempurna merupakan kebutuhan lahiriah 

seorang wanita.  

Kenyataan inilah yang mendorong berkembangnya beauty skin 

centre berkembang pesat terutama di kota-kota besar terlebih lagi 

dengan inovasi dan menciptakan produk yang berkualitas dan selalu 

menciptakan terobosan baru. Menurut F. Tjiptono (2000), kualitas 

pelayanan merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang 

mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus menerus atas produk, tenaga kerja, proses, dan 

lingkungannya. Sehingga dalam hal ini selain menonjolkan sebuah fasilitas 

dan pelayanan , beauty skin centre juga menonjolkan kualitas dari segala 

pelayanan yang ada dan itu menjadi salah satu unggulan. 

Tren industri kecantikan sangat berkembang pesat di dunia. Hal ini 

berdampak pula di Indonesia. Semakin hari semakin banyak beauty skin 

centre bermunculan dan menawarkan berbagai kelebihan. Industri 

kecantikan di Indonesia tumbuh tidak terkendali. Apalagi pada saat ini, 

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang perekonomian 

terbesar di Asia sehingga Industri kecantikan di Indonesia memiliki 

peluang dan potensi yang sangat luas dan menjanjikan. Hal yang 

dilakukan perempuan dalam merawat kesehatan kulit di sebuah pusat 

perawatan kecantikan merupakan semangat untuk menemukan kembali 

tubuhnya. “Anda membeli dan anda akan sungguh merasa baik-baik 

saja.” (Baudrillard, 2011 : 173). Sehingga klinik kecantikan saat ini 

menjadi ruang terpenting dalam mengisi waktu luang perempuan dengan 

alasan kenyamanan dan melakukan sebuah proses untuk menjadi cantik. 

Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk 

yang sangat besar dengan jumlah populasi wanita lebih banyak dari 

populasi pria menjadi salah satu faktor banyak bermunculan pusat 

perawatan kecantikan dan tren baru perawatan kecantikan yang 
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menawarkan perawatan yang lebih baik dan lebih kreatif. Akibat dari 

dampak tersebut, pusat kecantikan di Indonesia berkembang dengan 

begitu pesat. 

Namun ada pula kekurangan atau dampak yang kurang baik 

terhadap berkembangnya industri kecantikan di Indonesia. Dengan 

banyaknya pusat kecantikan justru membuat konsumen bingung dan 

menjadi ketergantungan terhadap pusat kecantikan. Bahkan ada 

beberapa kasus yang menyebutkan bahwa ada oknum yang tidak 

bertanggung jawab memanfaatkan peluang bisnis yang sedang 

berkembang ini untuk berbuat yang merugikan konsumen seperti 

menggunakan bahan yang tidak alami dan menggunakan teknik 

perawatan yang tidak sesuai dengan anjuran praktek kesehatan dari 

pemerintah untuk meraup keuntungan yang besar. Sehingga dalam hal ini 

peran pemerintah dirasa perlu untuk menjaga keselamatan dan 

kenyamanan konsumen ketika memanfaatkan pusat kecantikan tersebut. 

2.4. Tujuan Beauty Skin Centre 

Berdasarkan pengertiannya, ada beberapa tujuan yang ditawarkan 

ketika berencana menciptakan beauty skin centre : 

a. Beauty skin centre merupakan tempat untuk memfasilitasi 

kegiatan yang berhubungan dengan konsultasi kecantikan yang 

dilakukan oleh ahli kecantikan atau dokter spesialis. 

b. Beauty skin centre kecantikan merupakan tempat untuk 

merelaksasi pikiran atau sekedar melepaskan kepenatan dengan 

menikmati fasilitas yang ditawarkan. 

c. Beauty skin centre merupakan tempat untuk mewadahi kegiatan 

perawatan wajah, tubuh, dan rambut serta melakukan treatment 

kecantikan. 
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d. Membantu konsumen terutama para wanita untuk tampil 

sempurna dengan merawat kecantikan wajah, tubuh dan rambut 

sehingga dapat maksimal dalam berpenampilan. 

e. Memberikan berbagai treatment kecantikan dengan memberikan 

produk-produk yang terjamin kualitasnya serta menggunakan 

berbagai peralatan canggih dan modern. 

2.5. Diskripsi Program Perawatan dan Fasilitas Beauty Skin Centre 

Beauty Skin Centre mempunyai berbagai penawaran mengenai 

berbagai perawatan dan fasilitas untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

yang secara umum dikelompokkan menjadi perawatan wajah,kulit,rambut, 

dan konsultasi kecantikan, program perawatan tubuh, program 

pelangsingan dengan dokter ahli gizi. 

2.5.1. Perawatan Wajah, Kulit, Rambut dan Konsultasi Kecantikan 

Pada kegiatan perawatan ini dikhususkan kepada konsumen yang 

ingin berkonsultasi dengan ahli kecantikan atau dokter spesialis kulit 

mengenai keluhannya. Adapun beberapa program kecantikan atau 

treatment yang ditawarkan meliputi : 

a. Acne Cure Program 

1. Acne Peeling : metode peeling pada proses penyembuhan 

acne yang bertujuan untuk membersihkan sisa lemak, lapisan 

kulit mati dan komedo 

2. Chemical Peeling : metode peeling yang bertujuan untuk 

mengangkat sel kulit mati , mengembalikan turn over cell 

serta memperbaiki tekstur kulit dan merangsang 

pertumbuhan sel kulit baru 

3. Crystal Peeling : metode peeling yang bertujuan untuk 

mnegatasi acne scar, penyumbatan folikel rambut serta 

memperbaiki tekstur kulit. 
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4. Pigmen Laser : laser yang digunakan untuk mengoreksi 

hiperpegmentasi pasca acne yang berupa noda hitam 

5. Vascular acne : laser yang berguna untuk mengoreksi kelainan 

vascular dan untuk mengatasi masalah seperti bekas acne 

yang kemerahan. 

b. Program Deep Pore Cleansing ( Facial ) 

Ada beberapa program facial yang menjadi prioritas dalam 

beauty skin centre yaitu : 

1. Brightening facial : yaitu facial yang menjadikan kulit lebih 

cerah ,merona ,memudarkan hiperpigmentasi dan flek. 

2. Detox Facial    : yaitu facial yang mengatasikerusakan sel 

akibat radikal bebas dan memberikan kelembapan alami 

3. Oil Control Facial : yaitu facial yang mencegah timbulnya 

jerawat, menekan populasi bakteri dan mengurangi reaksi 

inflamasi  

4. Collagen Facial : yaitu facial yang berguna untuk 

menyamarkan kerutan, menjadikan wajah lebih kenyal, halus, 

dan lembut. 

c. Program Perawatan Rambut dengan Masalah Rambut Rontok dan 

Berketombe adalah : 

1. Hair Growth Therapy : terapi untuk mengatasi masalah 

kerontokan dan kebotakan rambut yang disebabkan oleh faktor 

keturunan, ketidakseimbangan hormon atau penyakit. Terapi 

ini juga bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan 

meningkatkan pertumbuhan rambut. 

2. Hair Removal Therapy : terapi untuk menghilangkan rambut 

yang tidak di inginkan di beberapa bagian tubuh. 

d. Program Children Skin Diseases  
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Alergi yang terjadi pada kulit sensitif pada bayi dan anak. 

Berikut merupakan beberapa terapi yang diberikan seperti Laser 

Vascular Treatment untuk mengatasi gangguan kulit pada anak 

seperti tanda lahir yang menghambat pertumbuhan anak. 

e. Senior Dermatologi Program 

Terapi untuk mengatasi permasalahan kulit yang terjadi pada 

usia lanjut. Treatment yang ada untuk mengatasi permasalahan 

kulit adalah Laser CO2 tindakan medis untuk menghilangkan 

tumor jinak kulit. 

2.5.2.  Program Perawatan Tubuh ( Body Treatment ) 

Dalam Beauty Skin Centre tidak hanya memfasilitasi kegiatan yang 

berkaitan dengan konsultasi perawatan dengan dokter atau tenaga 

ahli kecantikan, namun juga memberikan fasilitas bagi para wanita 

untuk menikmati perawatan lain seperti perawatan tubuh dengan 

berbagai treatment diantaranya : 

a. Creambath yaitu treatment yang dilakukan untuk membuat 

rambut terlihat lebih alami sehingga rambut lebih sehat dan segar. 

b. Penataan Rambut , beberapa fasilitas pada penataan rambut 

dengan penawaran seperti gunting, rebonding, dan beberapa 

program lainnya. 

c. Mandi lulur / Mandi susu yaitu proses spa perawatan kecantikan 

yang menekankan pada proses lulur yang berfungsi untuk 

mengangkat sel kulit mati dan menghaluskan kulit. 

d. Sauna yaitu treatment yang dilakukan dengan cara pemanasan 

pada ruangan dengan suhu tertentu dengan tujuan salah satunya 

untuk melancarkan peredaran darah dan detoksifikasi. 

e. Massage ( pijat ) :  

1) Pijat Tradisional ( Traditional Massage ) 

2) Pijat Thailand ( Thailand Massage ) 
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3) Pijat Shiatsu ( Ghiatsu Massage ) 

a) Waxing yaitu perawatan yang dikhususkan untuk membersihkan 

bulu yang berada pada bagian tubuh dengan menggunakan lilin 

dan bebarapa teknologi canggih yang tidak melukai kulit. 

b) Body Scrub yaitu treatment yang banyak digunakan di tempat 

perawatan kecntikan dengan tujuan untuk mengangkat kulit 

mati. 

c) Menicure / Pedicure yaitu perawatan yang dilakukan pada 

tangan dan kaki serta kuku untuk mempercantik tampilan kuku 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

d) Pengencangan Kulit 

2.5.3.  Program Pelangsingan dan Konsultasi dengan Dokter Ahli Gizi ( 

Slimming and Shaping Program ) 

Pada fasilitas ini lebih mengkhususkan pada program diet 

atau pelangsingan tubuh yang dikonsultasikan oleh ahli gizi yang 

bertujuan untuk mendapatkan berat badan yang ideal sesuai dengan 

kebutuhan pasien. 

slimming and shaping program yang digunakan meliputi : 

a. Konsultasi dengan dokter dan ahli yang terpercaya sehingga 

diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi pasien 

b. Tahap selanjutnya setelah melakukan konsultasi adalah dengan 

memberikan produk yang dibutuhkan oleh pasien 

c. Treatment dengan pembakaran lemak atau penghancuran lemak 

dengan alat yang canggih dan modern 

2.5.4.  Program Kebugaran Tubuh 

Program kebugaran tubuh yang disediakan lebih 

mengutamakan pada kesehatan dan untuk menjaga kebugaran 

tubuh. 

Beberapa fasilitas pada program kebugaran tubuh yaitu : 
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a. Yoga / body shape 

Yaitu suatu olahraga yang menekankan pada proses meditasi untuk 

memperoleh ketenangan sehingga mempengaruhi kesehatan 

jasmani dan rohani. 

b. Studio senam aerobik 

c. Steamer  

d. Meditasi 

e. Sauna yaitu proses perawatan yang dilakuakn dalam suatu ruangan 

dalam suhu tertentu yang berfungsi untuk mengeluarkan racun atau 

toksin dari dalam tubuh. 

f. Fitness yaitu ruang olahraga dimana pada suatu rusngsn terdspst 

berbagai macam jenis peralatan olahraga. 

g. Olahraga renang 

2.5.5. Body Program 

Body program yang ditawarkan pada beauty skin centre 

menekankan pada perawatan tubuh yang dikhususkan. Beberapa 

body program yang tersedia adalah : 

a. Program perawatan pra wedding 

b. Program perawatan bagian tubuh seperti alis dan bibir 

2.6. Macam – macam Ruang dan Fasilitas Beauty Skin Centre  

Dari penjelasan yang diuraikan mengenai beberapa fasilitas dan 

program kegiatan yang ditawarkan maka dapat ditentukan mengenai 

faktor yang mempengaruhi perencanaan dari Beauty Skin Centre ini. 

Berikut ini merupakan beberapa fasilitas dari perencanaan Beauty Skin 

Centre yaitu : 

Fasilitas untuk Perawatan Wajah, Kulit, Rambut dan Konsultasi Kecantikan : 

a. Ruang konsultasi dokter 

b. Ruang treatment Facial 

c. Ruang treatment Laser 
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d. Ruang treatment Hair Treatment 

 Program Perawatan Tubuh ( Body Treatment ) : 

a. Ruang Spa 

b. Ruang untuk perawatan Menicure Pedicure 

c. Salon dan perawatan kecantikan 

d. Ruang treatment 

Fasilitas Program Pelangsingan dan Konsultasi dengan Dokter Ahli Gizi ( 

Slimming and Shaping Program ) : 

a. Ruang konsultasi dokter atau ahli gizi 

b. Ruang treatment 

Fasilitas Program Kebugaran Tubuh : 

a. Ruang fitnes 

b. Ruang sauna 

c. Ruang steam 

d. Ruang senam atau aerobik 

e. Kolam renang 

Fasilitas Body Program : 

a. Ruang konsultasi dokter 

b. Ruang treatment 

2.7. Pertimbangan pemilihan Rancangan Arsitektur 

Dalam proses perencanaan dan perancangan suatu bangunan , perlu 

adanya aliran atau konsep desain yang mendasari agar fungsi dan 

keindahan suatu bangunan akan lebih dapat dinikmati dengan melihat 

filosofi dari aliran arsitrektur yang digunakan. Dalap perencanaan dan 

perancangan Beauty Skin Centre ini menggunakan aliran atau konsep 

Arsitektur Post Modern dengan aliran Feminisme. Arsitektur Post Modern 

dengan aliran feminisme merupakan aliran konsep arsitektur yang sangat 

populer. Dalam perancangan ini , Beauty Skin Centre akan dirancang 

dengan menggabungkan konsep utrama dari Post Modern dan 
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dipadupadankan dengan aliran feminisme yang sesuai dengan fungsi 

utama dari bangunan adalah mewadahi dan menjadi tempat untuk 

kegiatan perawatan wanita. Beauty Skin Centre ini menggunakan aliran 

Arsitektur Post Modern dengan aliran feminisme dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Arsitektur post modern merupakan aliran yang sangat familiar dengan 

segala macam konsep lain yang dapat dipadupadankan terutama 

dengan aliran feminisme dengan berbagai konsep perancangan lainnya 

yang dapat memenuhi dan mewadahi kegiatan  konsumen wanita 

seperti melakukan perawatan kecantikan, konsultasi kecantikan, 

perawatan rambut, perawatan tubuh, spa, dan pusat kebugaran. 

b. Arsitektur post modern merupakan aliran arsitektur yang sangat 

terbuka dengan perubahan yang ada atau tidak kaku. Sehingga sesuai 

dengan konsep dari Beauty Skin Centre yang pada dasarnya terletak di 

pusat keramaian atau di pusat kota yang nantinya dapat menyatu 

dengan unsur dan konsep bangunan di sekitarnya. 

c. Sesuai dengan tujuan perencanaan dan perancangan awal, bangunan 

Beauty Skin Centre harus menjadi tempat yang dapat mewadahi segala 

aktifitas didalamnya dan mampu memberikan warna tersendiri 

sehingga Beauty Skin Centre ini dapat dekat dengan masyarakat. 

2.8. Pengertian Arsitektur Post Modern 

Post-Modern adalah istilah untuk menyebut suatu masa atau 

zaman yang dipakai berbagai disiplin untuk menguraikan bentuk budaya 

dari suatu titik pandang dan yang berlawanan atau mengganti istilah 

modernisme. Karena salah satu bentuk ungkapan bentuk fisik kebudayaan 

adalah seni, termasuk arsitektur, karena itu Post-Modern lebih banyak 

digunakan di kebudayaan.  

Pengertian Arsitektur postmodern :  
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a. Arsitektur yang sudah melepaskan diri dari aturan-aturan modernisme. 

Tapi kedua-duanya masih eksis. 

b. Anak dari Arsitektur Modern. Keduanya masih memiliki sifat/ karakter 

yang sama. 

c. Koreksi terhadap kesalahan Arsitektur Modern. Jadi hal-hal yang benar 

dari Arsitektur Modern tetap dipakai. 

d. Merupakan pengulangan periode 1890-1930. 

e. Arsitektur yang menyatu-padukan Art dan Science, Craft dan 

Technology, Internasional dan Lokal. Mengakomodasikan kondisi-

kondisi paradoksal dalam arsitektur. 

f. Tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Arsitektur Modern. 

Post Modern timbul pada saat aliran Modern sudah mencapai klimaks 

pertumbuhannya dan sebagai suatu aliran baru yang merupakan 

perubahan dramatis arsitektur Modern dan Internasional Style . Reaksi lain 

yang timbul adalah slogan ‘ Less is More ‘ diubah menjadi ‘ Less is Bore ‘ 

oleh Venturi . Istilah Post Modern pertama kali oleh Arnold Toynbee, tetapi 

bukan dalam konteks Arsitektur . Kemudian dipindahkan dalam konteks 

Arsitektur oleh Arsitek Joseph Hudnut pada tahun 1949 dan kemudian 

Geoffrey Barraclouyh ( sesudah Toynbee ) yaitu untuk menggambarkan 

suatu jaman yang penuh dengan keanekaragaman dalam peradaban yang 

saling berdampingan satu dengan yang lainnya . 

Arsitektur Post Modern bermula dari kejenuhan masyarakat terhadap 

arsitektur modern, maka timbullah gerakan pembenahan dari para arsitek 

Arsitektur post modern ini muncul dalam tiga versi atau sub langgam yaitu: 

purna modern, pasca modern, dan dekonstruksi. Arsitektur purna modern 

dan neo modern merupakan hasil pemikiran arsitektur untuk mengkoreksi 

degradasi yang terjadi.  

Dengan meningkatnya publikasi teori arsitek, dan eksibisi 

postmodernisme terdapat tambahan yang ditandai dengan adanya 
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paradigma teorikal atau framework ideologikal, yang strukturnya masih 

menjadi perdebatan. Dilihat dari sisi lain, paradigma utama yaitu teori 

bentuk arsitek yang merupakan sebuah fenomena, kecantikan, teori 

bahasa tubuh (semiotics, structuralism, poststructuralism, dan 

deconstruction), Marxism, dan feminism. 

a. Paradigma 1 : Phenomenology 

Phenomenology adalah kebenaran teori arsitektur pada metode 

filosofi. Dimana ancaman filosofikal ini didasarkan pada kebiasaan 

postmodern melalui tempat, pandangan, dan pembuatan yang terkadang 

terlihat berlebihan dan tidak dapat dipertanyakan. Pada teori terbaru 

ditunjukkan spekulasi dari filosofi, dengan membuat masalah pada 

interaksi tubuh dengan lingkungannya. 

b. Paradigma 2 : Aesthetic Of The Sublime 

Seperti fenomenologi, estetik sebagai paradigma filosofi 

berhadapan dengan produksi dan penerimaan seni pekerjaan. Karena 

fungsinya sebagai ekspresi karakter modern, konstitusi sublime 

bergabung dengan dasar kategori estetik pada periode postmodern. 

Kelahiran kembali ketertarikan pada sublime merupakan masa yang dapat 

diterapkan pada emphasis sekarang, pada pengetahuan arsitektur melalui 

fenomenologi. Paradigma fenomenologi sebagai persoalan fundamental 

pada estetik: efek pekerjaan arsitektur mempunyai sudut pandang. 

Sebagai contah pada sublime, pengalaman merupakan sebuiah hal yang 

penting. 

Definisi penggabungan dari sublime memberikan bentuk pada model 

estetik modern dan pemikiran postmodern. Pemikiran kembali mengenai 

sublime dapat dipergunakan untuk membangun kembali arsitektur yang 

salah dan pindah ke formalisme sekarang. 

c. Paradigma 3 : Linguistic Teory 
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Perputaran perhatian pada budaya kritis post modern juga 

mempengaruhi restrukturisasi pemikiran dari paradigma bahasa. 

Semiotik, strukturalisme, dan post-strukturalisme membentuk ulang 

literatur, filosofi, antropologi, sosiologi, dan aktivitas kritikal yang 

besar. 

d. Paradigma 4 : Marxistme 

Arsitektur post modern tak dapat lepas dari paradigma marxistme. 

Paradigma ini merupakan suatu kritik terhadap arsitektur postmo. 

Pendekatan marxist berkaitan dengan masalah politik, ideologi dan 

hubungan antar kelas arsitektur dan urbanisme. Paradigma marxist 

menyoroti krisis arsitektur modern yang gagal karena hanya 

bergantung dan mengikuti revolusi umum dan mengandalkan kritik 

dari kelas arsitektur saja, tanpa mampu menyebabkan revolusi itu 

sendiri. Teori yang kritis baru datang dari institut penelitian sosial 

frankurt yang melakukan pendekatan tidak hanya terhadap arsitektur 

tetapi juga melalui filosofi, sejarah dan psikologi untuk 

mendeskripsikan fenomena budaya pada konteks sosial. 

e. Paradigma 5 : Feminisme 

Diawali pada tahun 1960an yang menaruh perhatian pada 

masalah sosial terutama masalah perbedaan seksual. Pendekatan kritis 

yang bermunculan membawa jenis kelamin sebagai pengontrol sosial. 

Sebagai pengontrol sosial feminisme menggunakan paradigma kritis 

termasuk post strukturalisme, marxisme dan psikoanalisis. Jadi, jenis 

kelamin dipergunakan dalam sejarah untuk membatasi atau memberi 

tanda terhadap yang lainnya dalam karya arsitektur. Sedangkan 

Psikoanalisis menawarkan teori universal mengenai pembangunan fisik 

jenis kelamin pada dasar perwakilan, hal tersebut menawarkan sebuah 

kerangka kerja dimana feminin dan maskulin dapat dimengerti. 
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Kritik feminisme mengenai arsitektur bertujuan untuk mengejar 

teori berkaitan dengan kenyataan sosialnya. Kritik ini bersifat kritis, 

sehingga bangunan yang dimaksud bisa saja sangat radikal, dimana 

tolak ukurnya sendiri adalah keadaan sosialnya.  

2.9. Aliran Feminitas pada Arsitektur Post Modern 

Aliran feminisme pada arsitektur modern muncul sebagai bentuk 

penolakan dominasi pria pada era post modern. Dalam arsitektur post 

modern kebanyakan pria lebih memegang peranan penting dalam 

perubahan dunia arsitektur, melihat hal ini para arsitek – arsitek wanita 

menuntut persamaan kedudukan melalui gerakan feminisme. Mereka 

menyadari bahwa selama ini tubuh dan kemolekan mereka dijadikan 

objek dalam arsitektur (diikutsertakan) terutama dalam penataan interior 

ruang tanpa adanya kesempatan ikut serta sendiri dalam berarsitektur. 

Selain itu juga memperjuangkan persamaan kedudukan dalam hal upah 

kerja, persamaan hukum dan pendidikan. 

Paradigma Feminisme ini berawal ketika tahun 1960-an aktivitas 

dunia cenderung menanggapi akan perhatiannya terhadap sosial yang 

demokratis yang tercermin dalam perbedaan jenis kelamin, ras dan lain 

sebagainya. 

Feminimisme bertujuan untuk membuka suatu persamaan 

perlakuan dalam perbedaan jenis kelamin sebagai pengontrol sosial. Jenis 

kelamin telah dipergunakan dalam sejarah sebagai pemberi batasan dan 

pemberi tanda yang lainnya. Paradigma Feminisme merupakan sebuah 

penalaran akan adanya kebebasan dan pengakuan dalam status sosial, 

gender, dan sebagainya. Sehingga paradigma feminisme terkadang 

menjadi momok atau penyebab adanya perbedaan dalam berbagai hal di 

berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam hal desain atau arsitektur 

yang pada awalnya belum mengakui adanya kodrat wanita yang pada 

dasarnya dapat menjadi pertimbangan dalam dunia arsitektur.  Menurut 
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Dolores Hayden dalam “What Would a Non Sexist City Be Like ?” “Saya 

mempercayai titik serang feminist yang menunjukkan adanya pembagian 

ruang publik dengan ruang privat” 

Para feminist menuntut adanya pembagian ruang dalam arsitektur 

yang memperhatikan kebutuhan ruang seorang wanita, seperti adanya 

dapur khusus dan taman pribadi. Mereka menginginkan pembagian ruang 

yang jelas antara ruang privat dan publik dengan tambahan ruang yang 

lebih baik. Kaitannya dengan paradigma, adalah  dari teori ini kita dapat 

melihat adanya jalan pemikiran yang sama antara Hayden dengan 

feminist yang lain yang menolak adanya pengeksploitasian tubuh wanita 

sebagai acuan estetis interior , sehingga mereka menuntut lebih ke 

pembagian ruang yang jelas. Sehingga dapat ditarik suatu arti bahwa 

arsitektur dengan aliran feminisme adalah : 

a. Aliran yang menghargai wanita sebagai makhluk Tuhan yang 

sangat indah sehingga setiap apapun yang ada mampu 

memberikan sentuhan yang berbeda utamanya dalam hal 

arsitektur 

b. Dengan adanya aliran feminisme merupakan salah satu wadah 

bagi wanita untuk dapat menerapkan berbagai fungsi ruang dalam 

arsitektur yang sesuai dengan karakter feminim. 

c. Pada dasarnya aliran feministik merupakan aliran dimana kodrat 

dan martabat wanita merupakan sesuatu yang sangat berharga 

sehingga dalam hal ini tidak hanya mengedepankan persamaan 

derajat antara pria dan wanita saja namun juga memberitahukan 

kepada khalayak bahwa berbagai sifat dan kerakter dasar wanita 

merupakan suatu kelebihan yang dapat diterapkan dalam dunia 

arsitektur. 

Kajian teori mengenai arsitektur post modern dengan aliran 

feminisme yang akan digunakan dalam perencanaan dan perancangan 
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Beauty Skin Centre . Hal ini didasari atas berbagai faktor yaitu Beauty Skin 

Centre merupakan bangunan yang menjadi wadah bagi kegiatan yang 

sebagian besar penggunanya merupakan wanita. Sedangkan wanita 

sendiri memiliki karakter kuat yaitu cantik, elegan, santai, dan sangat 

mengedepankan kenyamanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

karakter beauty skin centre  memiliki sifat yang personal, nyaman, santai, 

ekslusif, dan menenangkan. Bangunan ini juga harus memiliki kesan yang 

menyatu dengan sifat dasar wanita sehingga pengunjung yang berada di 

Beauty Skin Centre akan merasa nyaman dan akrab serta dapat 

mencerminkan simbol dan arti dari bangunan itu sendiri. Terlebih lagi 

dengan konsep perancangan dengan arsitektur post modern yang 

beraliran feminisme yang sangat berpengaruh dengan kehidupan wanita 

khususnya. 

2.10. Tinjauan Terhadap Obyek sejenis 

2.10.1. Erha Clinic 

Erha Clinic merupakan salah satu klinik kecantikan di Kota 

Semarang yang memiliki fasilitas perawatan kecantikan yang 

dibutuhkan wanita saat ini. 

 

Gambar 2.1. tampak Erha Clinic 

Sumber : lokanesia,2013 

a. Sekilas mengenai Erha Clinic 

Erha Clinic merupakan pusat perawatan kecantikan yang 

didirikan oleh Dr. Ronny Handoko, SpKK (K) mengawali prakteknya 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 26 
 

dan menjadi titik awal berdirinya erha sejak tahun 28 September 

1999. Berawal dari sebuah klinik di Jakarta, Erha membawa warna 

baru dalam dunia kesehatan kulit di Indonesia. Erha memiliki 

beberapa program kulit yang dirancang untuk mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi pasien. Erha juga merupakan salah satu pusat 

perawatan kecantikan yang telah diakui secara nasional dan 

internasional mengenai kualitas dari tampilan, produk, dan 

pelayanan. Sehingga Erha memiliki komitmen kuat dalam menjunjung 

tinggi kenyamanan pelanggan yang dari merupakan prioritas utama 

dari pusat perawatan kecantikan ini. Erha juga menerapkan standar 

perawatan dermatologi modern berkonsep Personalize Program , 

yaitu, layanan dukungan dan terapi terpadu yang didesaim khusus 

secara personal oleh ahli dermatologis Erha sesuai kebutuhan 

konsumen. 

Erha juga menggunakan dan mengedepankan dokter dan ahli 

spesialis yang telah dipercaya dengan menggunakan teknologi yang 

canggih, modern, dan terkini. Selain itu didukung pula dengan 

program dan produk kecantikan yang teruji keamanannya dan sesuai 

dengan keluhan pasien sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Tim dermatologis Erha senantiasa bekerja sama dengan tim 

peneliti dan ilmuwan Erha untuk melakukan inovasi produk-produk 

terbaru menggunakan teknologi modern terkini. Selain inovasi 

produk perawatan kulit yang diuji secara sangat ketat agar sesuai 

dengan standar Internasional di Erha Lab.  

Untuk memuaskan pelanggan yang berada di daerah luar Jakarta, 

saat ini Erha memiliki 60 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. 

Erha yang tersebar meliputi Erha Clinic, Erhaskin, dan Erha 

Apothecary. 

b. Erha Clinic cabang Semarang 
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Lokasi Erha Clinic sangat strategis. Erha Clinic berada di jalan 

Mayjen Sutoyo nomor 37 Semarang. Erha Clinic berada di pusat Kota 

Semarang yang lokasinya sangat dekat dengan Simpang Lima 

sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Daerah lingkungan 

sekitar Erha Clinic merupakan daerah usaha atau perdagangan. 

Tepatnya daerah perkantoran , pendidikan dan jasa. Jalan yang dilalui 

juga merupakan jalan raya yang cukup besar dan ramai. 

c. Program Pelayanan dan Fasilitas 

Erha Clinic berupaya menyediakan pelayanan yang sebaik-

baiknya demi memuaskan konsumen. Berikut ini adalah pelayanan 

yang disediakan oleh Erha Clinic : 

1. Konsultasi dengan para dokter yang telah ahli dan merupakan 

spesialis kulit dan kelamin. Erha Clinic menyediakan ruang bagi 

konsumen yang akan berkonsultasi dengan para dokter mengenai 

keluhan yang dirasakan. Dengan ditangani oleh dokter yang 

profesional sehingga komunikasi dua arah antara dokter dan 

pasien sangat membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

pasien. 

2. Facial Treatment 

Sebagai pusat klinik kecantikan, Erha Clinic memiliki solusi efektif 

untuk mendapatkan kulit yang sehat dan bebas komedo sesuai 

dengan kebutuhan kulit seseorang. Erha Clinic memiliki berbagai 

macam facial seperti : facial brightening ( untuk mencerahkan kulit 

wajah ), facial tightening serum (facial untuk mengembalikan 

elastisitas dan memperbaiki tekstur kulit ), facial detox serum ( 

untuk meningkatkan fibroblast yang sangat sesuai untuk kulit 

kering , kusam dan distribusi pigmen yang tidak merata. 

3. Acne 
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Untuk perawatan acne atau jerawat, Erha memiliki program yaitu 

Acne Cure Program. Pada program ini Erha menyediakan berbagai 

macam treatment untuk kulit berminyak, mengatasi dan 

mencegah jerawat. 

Beberapa program perawatan untuk jerawat  adalah : 

a) Acne Light Therapy (ALT) yaitu teknologi untuk mengatasi acne 

aktif dengan menggunakan blue light untuk membunuh bakteri 

penyebab acne. 

b) Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi ( KIL ) yaitu terapi untuk 

mengatasi peradangan pada acne aktif dengan menyuntikkan 

sejulah bahan aktif ke dalam acne. 

c) Acne Peeling yaitu metode peeling dengan mengoleskan bahan 

aktif khusus yang digunakan pada masa penyembuhan acne, 

dengan tujuan untuk membersihkan sisa lemak, lapisan kulit mati 

serta komedo. 

d) Chemical peeling yaitu peeling yang ditujukan untuk 

mengangkat sel kulit mati ,mengembalikan turn over cell serta 

memperbaiki tekstur kulit dan merangsang pembentukan sel 

kulit baru. 

e) Crystal peeling yaitu peeling dengan menggunakan crystal 

peeling yang bertujuan untuk mengatasi acne scar , trichosasis ( 

penyumbatan folikel rambut ), serta memperbaiki tekstur kulit. 

f) Pigmen Laser yaitu laser yang digunakan untuk mengoreksi 

hiperpigmentasi pasca acne yang berupa noda hitam. 

g) Vascular Laser yaitu laser yang berguna untuk mengoreksi 

kelainan vascular dan untuk mengatasi masalah seperti bekas 

acne yang kemerahan. 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 29 
 

h) Fractional Resurfacing Laser yang bertujuan untuk merangsang 

produksi colagen dan mempercepat pembentukan sel kulit baru 

yang dibutuhkan untuk mengatasi bekas acne. 

i) Collagen Induction Therapy ( CIT ) yaitu teknologi untuk 

mengatasi acne scar dengan menciptakan titik-titik kecil pada 

permukaan kulit dengan tujuan untuk merangsang produksi 

kolagen. 

j)  Filler yaitu tindakan untuk mengisi daerah kulit tertentu ( 

depressed acne scar ) dengan menyuntikkan suatu bahan ke area 

scar yang cekung ke bawah sehingga area tersebut akan naik dan 

permukaan kulitnya menjadi rata dengan permukaan kulit 

lainnya. 

4. Perawatan rambut ( Hair Therapy Treatment ) 

Erha memberikan perawatan yang tepat dan terpadu untuk 

mengatasi permasalahan pada rambut dan kulit kepala anda. 

Masalah rambut dan kulit kepala disediakan Erha yaitu keluhan 

mengenai rontok biasa atau Alopecia Areata. Kerontokan dan 

penipisan rambut bisa disebabkan karena perubahan metabolik ( 

definisis zat besi dan penyakit endokrin, stres emosi atau fisik, 

penyakit, penggunaan bahan kimia, diet dan ketidakseimbangan 

hormon). Kerontokan rambut yang berhubungan dengan hormon 

disebut Androgenetik Alopecia. Selain mengatasi kerontokan, Erha 

Clinic juga mengatasi masalah rambut lainnya yaitu ketombe atau 

Seborrhenic. Dalam hal ini Erha Clinic  memiliki perawatan 

Personal Hair Growth & Scalp. Perawatan ini meliputi masalah kuit 

berminyak, masalah ketomeb dan masalah kulit kepala kering. 

Beberapa perawatan yang disediakan oleh Erha yaitu hair therapy 

treatment yang terdiri dari : 
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a) Hair Analysis yaitu teknologi komputer untuk menganalisa 

kondisi kulit kepala dan batang rambut secara umum. 

b) Hair Growth Therapy untuk mengatasi masalah-masalah 

kerontokan dan kebotakan pada rambut. Terapi ini bertujuan 

untuk meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen ke kulit kepala. 

c) Hair Removal Therapy yaitu terapi untuk menghilangkan rambut 

yang tidak diinginkan dibeberapa bagian tubuh. 

d) Scalp Therapy yaitu terapi untuk mengatasi masalah-masalah 

kulit kepala seperti seboroik dan ketombe yang menyebabkan 

kulit kepala terasa gatal dan bersisik. 

5.  Alergi ( Atopic Dermatitis )  

Gangguan kulit dapat terjadi pada setiap individu, tanpa 

memandang umur,ras, maupuan jenjang sosial. Kondisi kulit yang 

tidak sehat dapat disebabakan oleh berbagai faktor baik nternal 

maupun eksternal. Kasus yang sering dijumpai adalah gangguan kulit 

karena proses penuaan. Dermatitis kontak dapat dialami oleh semua 

orang dari berbagai umur,ras dan jenis kelamin. Prnyakit ini 

disebabkan oleh bahan / substansi yang menempel pada kulit. 

Psoriasis merupakan suatu penyakit kulitkarena terjadi proses 

pergantian kulit yang terlalu cepat. Siklusnya dpat berlangsung 

sekitar 2-4 hari, bahkan dapat terjadi lebih cepat. Selain itu ada pula 

penyakit vitiligo yang merupakan perubahan warna kulit yang 

biasanya ditandai dengan bercak putih / hipopigmentasi pada bagian 

kulit tubuh tertentu. General Dermatology Program menyediakan 

terapi yang tepat dan terpadu untuk mengatasi permasalahan kulit 

umum dengan personalized therapy ( kombinasi produk dan medical 

service ) yang didesain khusus oleh dokter spesialis kulit sesuai 

dengan permasalahan dan kebutuhan pasien. Salah satunya adalah 

Intergated Therapy. General Dermatology Program juga didukung 
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oleh medical service yang modern dengan menggunakan pengobatan 

phototherapy seperti : 

a) Fototerapi UV-A / UV-B / NB-UVB merupakan terapi dengan sinar 

UV yang berguna untuk mengatasi Psoriasis, Vitiligo, dan berbagai 

dermatitis lainnya. 

b) Excimer Laser yaitu merupakan terapi dengan sinar UV-B pada 

panjang gelombang tertentu yang berguna untuk mengatasi 

Psoriasis, Vitiligo dan berbagai dermatitis lainnya. 

6. Panu atau Vitiligo 

Kulit anak-anak merupakan kulit yang sangat rentan terhadap 

penyakit kulit seperti Strawberry Hemangioma (penyakit kulit dengan 

bercak merah yang khas yang semakin lama semakin luas dan keras 

pada perabaannya) , Dermatitits Atopi atau eksema (penyakit 

peradangan kulit yangkering dan gatal yang umumnya dimulai pada 

awal masa kanak-kanak), Diaper Rasih ( penyakit kulit ruam popok 

biasanya terjadi pada bayi dan anak kurang dari 2 tahun ), dan Infeksi 

kulit ( penyakit ini disebabkan oleh infeksi, iritasi dan alergi seperti 

bisul atau cacar ). Erha Clinic memiliki perawatan untuk mengatasi 

penyakit tersebut yaitu dengan children therapy treatment dengan 

melakukan treatment : Laser Vascular yaitu terapi untuk mengatasi 

kelainan vascular pada anak seperti tanda lahir akibat gangguan pada 

perkembangan dan pembentukan pembuluh darah yang abnormal. 

7.  Kering atau Xerosis Senilis 

Proses penuaan pada kulit ( skin aging) biasanya terlihat dengan 

adanyatanda-tanda seperti : kering, kasar,kusam,kerut / kedur, flek. 

Beberapa penyakit yang terjadi pada proses penuaan yaitu skin tag ( 

penyakit kulit berbentuk bintil bulat, berwatna kecoklatan), syiringoma 

( tumor kelenjar keringat ), keratosis seboroik ( bintik warna coklat 

sampai hitam pada tubuh bagian atas dan wajah ), pruritus senilis ( 
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kulit kasar , kering, dan mudah bergaris-garis seperti retak dan menjadi 

gatal), dan xerosis ( kulit kering yang dapat timbul pada usia berapapun 

dan disebabkan oleh berbagai hal ). Erha Clinic memiliki perawatan 

untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan senior dermatology 

treatment yang meliputi : Laser CO2 merupakan tindakan medis yang 

dapat menghilangkan tumor jinak kulit seperti skin tag, syringoma dan 

keratosis seboroik. 

d. Fasilitas ruang yang disediakan 

Fasilitas ruang yang ada di Erha Clinic adalah : 

1. Ruang Tunggu yang terdiri dari beberapa sofa yang dimanfaatkan 

untuk menunggu bagi para pengunjung serta ada pula bagian 

receptionist dan bagian pembayaran serta pengambilan obat. (lihat 

gambar 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ) 

                                           
                      Gambar 2.2. denah ruang tunggu Erha Clinic 

           Sumber : survey,2015 
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Gambar 2.3. ruang tunggu Erha Clinic 

Sumber :survey,2015 

                                          
Gambar2.4. ruang tunggu tengah Erha Clinic        Gambar2.5. ruang tunggu utama Erha Clinic 

       Sumber : survey ,2015                                    Sumber : survey,2015 

 
2. Ruang Facial Treatment yang sangat privat dan nyaman dengan 

tingkat personal atau privat yang tinggi serta di lengkapi dengan 

suasana yang nyaman.  Facial yang disediakan oleh Erha Clinic 

merupakan salah satu ruang yang memiliki intensitas pengunjung 

yang tinggi. Setiap harinya treatment facial merupakan treatment 

yang ramai oleh pengunjung. Di dalam ruang facial ini terdapat 4 

tempat tidur untuk treatment yang dilengkapi dengan steam dan 

ruang obat. (lihat gambar 2.6,2.7,2.8,2.9, 2.10) 
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Gambar 2.6 . denah ruang facial Erha Clinic 

        Sumber : survey,2015 
 

                                  
           Gambar2.7. depan ruang facial Erha Clinic        Gambar2.8. furniture ruang facial Erha Clinic 
          Sumber : survey,2015                                                             Sumber : survey,2015 
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Gambar2.9. tempat facial Erha Clinic                        Gambar2.10. spot krim facial Erha Clinic 

Sumber : survey,2015                                                      Sumber : survey,2015 
 

3. Ruang konsultasi dokter yang nyaman dan memiliki dengan tempat 

konsultasi pasien. Ruang konsultasi ini terdiri kursi dan meja 

konsultasi. Ruangan ini merupakan fasilitas utama yang disediakan 

oleh beauty skin centre ( lihat gambar 2.11, 2.12 ) 

   
Gambar 2.11. ruang treatment VIP Erha Clinic Gambar 2.12. denah ruang treatment VIP 
Erha Clinic 
Sumber : survey,2015    Sumber : survey,2015 

4. Ruang hair treatment yang sangat nyaman dengan ditangani oleh 

tenaga ahli yang profesional. Pada ruang hair treatment ini terdapat 
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ruang konsultasi dokter dan tempat untuk treatment rambut. ( lihat 

gambar 2.13) 

 
Gambar 2.13. denah ruang hair treatment 
Sumber : survey,2015 

5. Ruang Laser treatment yang suasananya sangat nyaman dan memiliki 

privacy yang sangat tinggi serta pencahayaan yang baik. Pada ruangan 

ini lebih tertutup, karena menggunakan peralatan yang sangat sensitif 

terhadap cahaya. Ruangan ini terdiri dari tempat untuk laser treatment 

dan konsultasi. (lihat gambar 2.14) 
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Gambar 2.14. denah ruang laser treatment 
Sumber : survey,2015 
 

6. Menggunakan perlengkapan dan teknologi yang modern dan canggih 

dalam setiap treatment yang ada dan menyesuaikan kebutuhan 

pengunjung. (lihat gambar 2.15, 2.16 ) 

                                         
 Gambar2.15. peralatan facial Erha Clinic      Gambar2.16. ruang treatment Erha Clinic 
          Sumber :survey,2015                                              Sumber : survey,2015 
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Gambar 2.17. Sejarah Erha Clinic         Gambar2.18.ruang hair treatment Erha Clinic 
          Sumber : survey,2015                                    Sumber : survey,2015 

 
Gambar2.19. produk-produk Erha Clinic 

Sumber : survey,2015 
2.10.2. Miracle Aesthetic Centre 

a. Sekilas Mengenai Miracle Aesthetic Centre 

Miracle Aesthetic Centre merupakan salah satu klinik kecantikan 

yang memiliki kelas pelayanan terbaik di Indonesia. Dengan fasilitas 

yang cukup lengkap dan membidik konsumen dengan kelas menengah 

keatas, Miracle Aesthetic Centre ini menyediakan kenyamanan dan 

pelayanan yang setara dengan hotel bintang lima. Selain didukung 

dengan dokter yang berpengalaman dan terapis yang ahli, Miracle 

Aesthetic Centre juga menyediakan produk perawatan yang bermerek 

dan terkenal di luar negeri yang teruji kualitasnya. Ini merupakan salah 
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satu kelebihan dari Miracle yang berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan yang highclass. Miracle Aesthetic Centre juga menyediakan 

peralatan canggih dan modern yang selalu diperbarui sesuai dengan 

kemajuan teknologi terkini serta peralatan terjamin kebersihan dan 

kesterilannya. 

Visi dari Miracle Aesthetic Centre adalah menjadi klinik kecantikan 

yang terpercaya di daerah itu.Sedangkan Misi dari Miracle Aesthetic 

Centre adalah untuk membantu seseorang untuk mencapai hasil 

terbaik melalui : 

a. Perawatan estetika berdasarkan teknologi terbaru dan terlatih 

dari sudut pandang yang seimbang dari estetika 

b. Perawatan pribadi yang didukung oleh tenaga medis yang 

kompeten 

c. Pelanggan nyaman dengan keamanan menjadi prioritas utama. 

b. Miracle Aesthetic Centre Cabang Semarang 

Lokasi Miracle Aesthetic Centre cabang Semarang berada di Jalan 

Gajah Mada nomor 152 A Semarang. Miracle Aesthetic Centre terletak 

di lokasi yang strategis karena berada di tengah pusat Kota Semarang 

yang letaknya sangat dekat dengan Simpang Lima yang mudah 

dijangkau dari berbagai arah. Jalan Gajah Mada sendiri merupakan 

salah satu jalan protokol yang ramai dan cukup padat. lingkungan di 

sekitar Miracle Aesthetic Centre merupakan daerah perdagangan dan 

daerah usaha. Di sekitar Miracle Aesthetic Centre terdapat beberapa 

tempat usaha seperti restoran dan perkantoran. 
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Gambar 2.20. tampak Miracle Aesthetic Clinic   
Sumber: lokanesia,2015 

 
Gambar2.21. denah Miracle Aesthetic Clinic 
               Sumber : survey,2015 

c. Program Pelayanan dan Fasilitas 

Miracle Aesthetic Centre berupaya menyediakan pelayanan yang 

sebaik-baiknya demi memuaskan konsumen. Berikut ini adalah beberapa 

pelayanan yang disediakan oleh Miracle Aesthetic Centre : 

1. Miracle Laser Peel 

Prosedur medis yang menggunakan teknologi laser dengan 

panjang gelombang 2940 nm untuk merangsang pertumbuhan kolagen. 
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Efektif mengatasi kerutan pada kulit wajah (wrinkles), memperbaiki 

jaringan parut (scars) akibat jerawat atau cacar air, memperbaiki tekstur 

dan kualitas kulit, dan problem pigmentasi. 

2. ELOS Skin Tightening 

Electrical Optical Synergy Skin Tightening (ELOS ST) adalah 

teknologi yang menggabungkan light energy dengan radio frequency 

untuk mengencangkan kulit di wajah dan leher. 

3. MD Laser 

Terapi dengan menggunakan Laser Q-Switched Nd:YAG 

(Medlite C6) yang dapat menembus ke lapisan jangat kulit dengan 

kekuatan optimal dan kecepatan tinggi tanpa berisiko merusak 

jaringan kulit yang bukan menjadi targetnya. Target utamanya adalah 

pigmen. 

4. NICE Treatment 

Non Invasive Collagen Enhancement Treatment (NICE Treatment) 

merupakan perawatan laser untuk merangsang terbentuknya kolagen. 

Bermanfaat untuk mengatasi problem jaringan parut akibat 

jerawat/penyebab lain, mengecilkan pori-pori, kelenjar minyak di kulit, 

mengurangi keriput halus, dan mengatasi stretchmark. 

5. Weight Management Programs 

Weight Management Programs adalah program yang dirancang 

khusus untuk mengatasi masalah berat badan, baik overweight maupun 

obesitas. 

6. Miracle Diamond Peel Plus 

Mechanical peeling yang mengombinasikan Mikrodermabrasi 

dengan Dermal Infusion. Mikrodermabrasi bertujuan untuk mengangkat 

sel kulit mati dengan menggunakan diamond tips, sedangkan dermal 

infusion bertujuan untuk memasukkan larutan tertentu sesuai dengan 

problem kulit yang dialami. 
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7. Chemical Peeling 

  Pengelupasan kulit sampai kedalaman tertentu dengan cara 

mengoleskan sejumlah larutan kimia tertentu untuk mengatasi berbagai 

problem kulit seperti : 

a) Warna kulit tidak merata. 

b) Kulit kusam. 

c) Pori-pori besar. 

d) Tekstur kulit yang kasar. 

e) Jerawat dan bekasnya. 

f) Flek (hiperpigmentasi). 

g) Keriput halus. 

h) Kekendoran kulit. 

Efek pengelupasan ini akan menstimulasi sel-sel kulit baru yang 

lebih sehat dan meningkatkan produksi kolagen dan elastin jika 

dilakukan pada lapisan kulit yang lebih dalam. 

1) Facial Treatment 

Merupakan perawatan wajah untuk mengatasi beragam kondisi kulit 

seperti sensitif, berminyak, berjerawat, kusam, flek, pori-pori besar, 

kering, dan proses penuaan. Tersedia 4 kategori yakni Acne & Post 

Acne, Whitening, Anti Aging, serta General Condition. 

2) Miracle Colon Detox Therapy 

Merupakan terapi kombinasi antara Fasting Detox program dan 

Colon Hydrotherapy yang menunjang untuk kesehatan 

kulit,mengurangi alergi, dan meningkatkan sistem imun tubuh. 

3) Miracle Ozon Therapy 

Merupakan tindakan medis menggunakan gas ozon yang berguna 

untuk beberapa masalah pada tubuh seperti meningkatkan Adenosin 

Trifosfat (ATP) sebagai unit energi sehingga bagus untuk kondisi yang 

lelah dan lemah serta para lanjut usia ( Geriatri ) dan meningkatkan 
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metabolisme oksigen dan memperbaiki peredaran darah sehingga 

efektif mengatasi gangguan pembuluh darah dan jantung. 

d. Fasilitas yang disediakan 

Sebagai tujuan utama dalam menyediakan suatu tempat perawatan 

kecantikan yang berkelas, Miracle Aesthetic Centre menyediakan 

beberapa fasilitas yaitu : 

1. Ruang tunggu yang digunakan bagi pengunjung untuk menunggu 

giliran dalam kegiatan yang dilakukan di Miracle Aesthetic Centre 

yang terdiri dari receptionist dan tempat untuk transaksi pembayaran 

dan pengambilan obat. Selain itu Miracle Aesthetic Centre juga 

menyediakanruang tunggu vip yang terletak di bagian dalam. ( lihat 

gambar 2.22, 2.23 ) 

     
Gambar2.22. R.tunggu VIP Miracle Aesthetic Clinic           Gambar 2.23. denah R.tunggu vip Miracle Aesthetic 
Centre  
Sumber : juicymomdiary,2015   Sumber : survey,2015 

2. Ruang receptionist yang digunakan sebagai tempat untuk 

pengunjung berkonsultasi dengan reseptionis dari Miracle Aesthetic 

Centre yang berada di bagian paling depan bangunan ini. ( lihat 

gambar 2.24, 2.25 ) 
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Gambar2.24. Receptionist Miracle           Gambar2.25. denah Receptioist  Miracle Aesthetic Centre 
Sumber : restylane,2015     Sumber : survey,2015 

3. Ruang Konsultasi Dokter yaitu ruang yang digunakan bagi pengunjung 

atau pasien untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai segala 

keluhan pasien. Ruangan ini terdiri dari meja konsultasi dan tempat 

periksa. ( lihat gambar 2.26, 2.27 ) 

 
Gambar2.26. ruang konsultasi dokter Miracle Aesthetic Centre 

Sumber : sptsmg,2015 
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Gambar2.27. denah R. Konsul Miracle Aesthetic Clinic 
               Sumber : survey,2015 

 
4. Ruang Facial Treatment yaitu ruang yang digunakan untuk tratmen 

facial yang terdiri dari 2 tempat tidur lengkap dengan steam dan 

peralatan facial. ( lihat gambar 2.28, 2.29 ) 

               
Gambar 2.28. ruang facial Miracle Aesthetic Centre 

Sumber : juicymomdiary,2015 
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Gambar2.29. denah R. Facial Miracle Aesthetic Clinic 
               Sumber : survey,2015 

 
5. Ruang Laser Treatment yaitu ruang yang digunakan untuk laser 

treatment dengan satu tempat tidur dan peralatan laser. ( lihat 

gambar 2.30, 2.31 ) 

 
Gambar2.30. ruang laser Miracle Aesthetic Centre 

Sumber : juicymomdiary,2015 
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Gambar2.31. denah Ruang Laser Miracle Aesthetic Clinic 
               Sumber : survey,2015 

6. Ruang produksi produk Miracle Aesthetic Centre yaitu ruang yang 

digunakan untuk memproduksi dan menyimpan segala produk dari 

Miracle Aesthetic Centre seperti krim dan obat-obatan, lebih tepat 

juga disebut sebagai gudang obat. ( lihat gambar 2.32) 

 
Gambar2.32. denah R. Obat Miracle Aesthetic Clinic 

Sumber : survey,2015 
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2.10.3. Martha Tilaar Spa and Salon 

a. Sekilas Mengenai Martha Tilaar Spa and Salon 

Terinspirasi dari cara kuno dan tradisi dari mandi dan perawatan 

kecantikan di seluruh gaya hidup, yang dikombinasikan dengan era 

baru tren kembali ke alam , keindahan harmoni dan gaya hidup spa 

yang telah diciptakan. 

Berawal dari inspirasi mengenai kecantikan seorang wanita dan 

cara perawatan tubuh yang telah dilestarikan sejak jaman dahulu, hal 

ini yang membuat Martha Tilaar selalu menginspirasi untuk 

menciptakan berbagai cara untuk merawat kecantikan wanita di 

seluruh negeri. 

Martha Tilaar merupakan seorang pengusaha wanita Indonesia 

yang menonjol dan berprestasi sebagai pemilik dan direktur utama 

Martha Tilaar Group, sebuah perusahaan yang terdiri dari tiga 

perusahaan dalam divisi manufaktur, salah satu di tingkat nasional di 

bidang distribusi dan pedagangan internasional, tiga di divisi 

pemasaran, dan satu perusahaan di  bidang pelayanan. Martha Tilaar 

telar memproduksi lebih dari 1500 jenis kosmetik yang 

memperkerjakan sekitar 500 karyawan di Indonesia. 

Sebagai seorang pengusaha di bidang kecantikan , Martha Tilaar 

tidak pernah lelah untuk mencari ide baru dan inovasi dalam 

bisnisnya untuk menjaga dan merawat kecantikan seorang wanita. 

Martha Tilaar mengamati bahwa adanya gaya hidup modern saat ini 

menyebabkan banyak orang menderita stres akut dan menyadari hal 

itu, gaya hidup yang sangat kondusif mendorong seseorang mencari 

sesuai yaitu untuk merelaksasi dan menjadikan hidup mereka lebih 

sehat dan bahagia. 

Martha Tilaar menciptakan sebuah pelayanan kesehatan yaitu 

Spa. Spa sendiri merupakan solusi dari gaya hidup modern seperti 
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jaman sekarang untuk merelaksasi dan menyehatkan pikiran serta 

badan sehingga selalu siap untuk menghadapi segala macam aktivitas 

setiap harinya. 

Melihat hal tersebut , Martha Tilaar mempunyai tujuan 

memberikan sesuatu yang asli dari Indonesia. Martha Tilaar sendiri 

mempunyai konsep yang unik untuk spa, yaItu dengan menggunakan 

tradisi timur yang semuanya dilakukan dalam satu konsep  yaitu lima 

kekuatan yang sangat kuat yaitu : 

a. Go Global 

b. Indonesian Concept 

c. Empowering Women 

d. Innovation 

e. Modern - Tradition to Lifestyle 

Menurut Martha Tilaar juga memiliki pandangan bahwa 

keindahan merupakan cerminan dari keindahan baik keindahan 

dalam maupun luar. Dari semua ini disebut  filsafat keindahan 

Rupasampat Wahyaniantara, kita dapat menggali keindahan kuno 

dari dalam hati seluruh wanita. Melalui konsep itu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keindahan yang paling indah adalah kecantikan 

wajah dan tubuh. Sementara itu cara yang baik adalah menunjukkan 

kecantikan lewat tubuh dan jiwa. Hal ini berpengaruh pada inovasi 

yang diciptakan oleh Martha Tilaar dalam memanjakan wanita dalam 

merawat tubuh, pikiran , kecantikan dan jiwanya. Selain spa, di 

Martha Tilaar Salon Day Spa juga menawarkan perawatan lain mulai 

dari rambut, wajah hingga manicure dan pedicure. Semua ditangani 

oleh tenaga berpengalaman. Produk-produk yang digunakan dalam 

perawatan merupakan produk alami yang eksklusif dan berkualitas 

tinggi dan diperkaya dengan bahan aktif alami yang berasal dari 

berbagai keanekaragaman hayati yang dibudidayakan secara organik. 
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b. Martha Tilaar Cabang Semarang 

 
Gambar2.33. tampak dan denah Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : survey,2015 

 
Di Semarang sendiri terdapat cabang Martha Tilaar yaitu di Jalan 

Dr. Wahidin no 143 A Semarang. Lokasi ini merupakan kawasan 

perkantoran yang letaknya berada di jalan raya yang cukup besar dan 

ramai dilalui juga menjadi salah satu penguhubung pinggiran kota 

Semarang dengan Pusat Kota Semarang. Lokasi Martha Tilaar yang 

berada tepat di jalan raya ini memudahkan para pengunjung yang datang 

dari berbagai arah. 

c. Program Pelayanan dan Fasilitas 

Martha Tilaar menyediakan berbagai treatment untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Berikut beberapa pelayanan 

yang disediakan : 
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1. Hair Treatment - Traditional Hair Creambath 

Treatment ini sangat populer di Indonesia, terapi ini 

mengandalkan pemijatan yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dan 

menyegarkan serta menyehatkan. Creambath ini juga memelihara dan 

merevitalisasi rambut.  

2. Hair Aromatic Treatment 

Merupakan treatment yang menggunakan minyak murni dengan 

formula untuk menyehatkan rambut. Aroma minyak murni sangat 

menenangkan bagi hati dan pikiran. Ditambah lagi dengan hot stone 

creambath dimana kehangatan dari batu akan lebih menenangkan 

pikiran dan memberikan semangat. 

3. Hair Spa 

Hair spa digunakan untuk meremajakan rambut dan memberikan 

nutrisi pada setiap helai rambut agar lebih sehat dan kuat. 

4. Candle Massage 

Candle Massage yaitu teknik pemijatan dengan menambahkan 

lelehan lilin dengan minyak aromatherapy yang bertujuan untuk 

menenangkan pikiran , mengangkat sel kulit mati, meregenerasi kulit 

sehingga kulit menjadi lebih sehat, bersih dan halus.  

a. Body Treatment 

Berikut ini merupakan beberapa body treatment yang disediakan 

oleh Martha Tilaar : 

1) Ken Dedes Princess Ritual 

Paket lengkap dari perawatan kecantikan wanita. Pijat ini untuk 

meningkatkan sirkulasi darah dan menenangkan syaraf serta otot. 

2) Dewi Sri Body Bliss 

Treatment dengan menggunakan ekstrak beras untuk merawat 

tubuh dan dengan wangi yang khas. 
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3) Treatment dengan menggunakan ekstrak campuran beras putih , 

lemon dan minyak kamoer yang berfungsi untuk mengangkat sel 

kulit mati dan mencerahkan kulit. 

4) Treatment dengan menggunakan minyak peppermint dan lemon 

yang bertujuan untuk menghilangkan kelelahan dan menyegarkan 

pikiran. 

5) Body Countoring Spa yaitu teknik spa yang menggunakan ekstrak 

beras dan minyak lemon yang berguna untuk memerangi selulit. 

Halus dengan minyak nilam untuk merangsang regenerasi kulit. 

6) Pitaloka Mangosteen yaitu treatment dengan ekstrak manggis 

untuk melembabkan kulit dan mencegah penuaan serta menjadikan 

kulit lebih sehat. 

b. Hand and Foot Treatment 

Waxing yaitu treatment yang dilakukan untuk menghilangkan bulu 

yang tumbuh di area badan. 

c. Fasilitas yang disediakan 

Fasilitas yang disediakan oleh Martha Tilaar adalah berbagai 

perawatan kecantikan mulai dari kecantikan wajah, tubuh dan 

merelaksasi pikiran. Beberapa ruang yang terdapat di Martha Tilaar Spa 

dan Salon adalah : 

1. Ruang Tunggu dan ruang receptionist yang menggunakan konsep 

klasik dan sangat terasa kental kesan tradisional. ( lihat gambar 2.34, 

2.35 ) 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 53 
 

 
Gambar2.34. ruang receptionist Martha Tilaar Salon and Spa 
               Sumber : marthatilaar,2015 

 
Gambar2.35. denah receptionist Martha Tilaar Salon and Spa 
               Sumber : survey,2015 

2. Ruang perawatan yang terdiri dari ruang spa single yang sangat 

mewah dan menonjolkan sisi feminim yang sangat kental dilengkapi 

dengan aromatherapy sehingga membuat pengunjung merasa kerasan 

saat melakukan perawatan yang dilengkapi dengan ruang berendam.  

3. Ruang spa couple yang sangat nyaman untuk perawatan bagi 

pengunjung yang sangat menginginkan ruang yang lebih bersifat 
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pribadi dan personal dilengkapi dengan ruang berendam. (lihat gambar 

2.36, 2.37, 2.38 ) 

 
Gambar2.36. ruang couple room Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : marthatilaar,2015 

             
Gambar2.37. couple room Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : survey,2015 
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Gambar2.38. denah couple room Martha Tilaar Salon and Spa 
               Sumber : survey,2015 

4. Ruang menicure dan pedicure yang terdiri dari beberapa kursi 

panjang yang nyaman dengan sentuhan konsep tradisional yang 

sangat kental. Pada ruang ini terdiri dari 3 tempat untuk menicure 

pedicure. (lihat gambar 2.39, 2.40, 2.41 ) 

 
Gambar2.39. ruang foot treatment Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : marthatilaar,2015 
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Gambar2.40. tempat  foot treatment Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : survey,2015 

 
Gambar2.41. denah foot treatment Martha Tilaar Salon and Spa 
               Sumber : survey,2015 

5. Salon ekslusif dan mewah sehingga membuat pengunjung nyaman. 

Dalam ruangan salon ini terdiri dari beberapa kursi yang disediakan 

untuk pengunjung. Segala macam treatment rambut dilakukan di 

dalam salon yang ditangani oleh terapis yang ahli. ( lihat gambar 

2.42, 2.43 ) 
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Gambar2.42. ruang salon Martha Tilaar Salon and Spa 

             Sumber : marthatilaar,2015 

 
Gambar2.43. denah salon Martha Tilaar Salon and Spa 
               Sumber : survey,2015  

6. Ruang facial yang digunakan untuk treatment facial terdiri dari 4 

tempat tidur dengan konsep tradisional yang sangat kental dan 

menenangkan. (lihat gambar 2.44, 2.45, 2.46 ) 
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Gambar2.44. ruang facial Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : marthatilaarspa,2015 

 

 
Gambar2.45. tempat tidur  facial Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : survey,2015 
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Gambar2.46. denah R. Facial Martha Tilaar Salon and Spa 

Sumber : survey,2015 

7. Martha Tilaar Spa juga menyediakan ruang bagi pengunjung untuk 

menikmati fasiitas yang unik dan sangat membantu untuk 

nmerilekas kan badan dan pikiran. Fasiitas ruang yang disediakan 

yaitu ruang Jamu dan Entrence yang dapat digunakan untuk sekedar 

bersantai. Ruang ini merupakan fasilitas tambahan yang disediakan 

oleh Martha Tilaar Spa untuk memanjakan pengunjung dan 

memberikan service yang nomer satu sehingga dapat 

memaksimalkan manfaat yang didapatkan ketika melakukan 

treatment. Berikut ini adalah contoh fasilitas tambahan Martha 

Tilaar Salon dan Spa : 
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Gambar2.47. outdoor terrace Martha Tilaar Salon and Spa 
                Sumber :marthatilaarspa,2015 

 

 
Gambar2.48. ruang jamu Martha Tilaar Salon and Spa 
          Sumber : marthatilaarspa,2015 

 

 
Gambar2.49.  view interior Martha Tilaar Salon and Spa 
               Sumber : survey,2015 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 61 
 

2.10.4. Larissa Aesthetic Centre 

a. Sekilas mengenai Larissa Aesthetic Centre 

Larissa Aesthetic Centre merupakan sebuah tempat pelayanan 

kecantikan yang cukup terkenal di beberapa daerah di Indonesia. 

Larissa Aesthetic Centre meempunyai berbagai program perawatan 

kecantikan seperti perawtan kecantikan wajah, rambut, hingga 

tubuh. Larissa Aesthetic Centre merupakan tempat perawatan 

kecantikan yang menggunakan konsep alami atau “Back To Nature “ 

yaitu terapi atau perawatan kecantikan yang menggunakan bahan 

alami atau dari alam yang digabungkan dengan teknologi yang 

canggih dan modern sehingga mampu memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi segala masalah pasien. 

Selain pada treatmentnya, Larissa Aesthetic Centre juga 

menggunakan bahan alami untuk segala produk-produk kecantikan 

yang diproduksinya sendiri dan menggunakan bahan-bahan yang 

aman digunakan untuk wajah dan tubuh sehingga tidak memiliki 

efek samping yang berat. Produk Larissa Aesthetic Centre sendiri 

menggunakan produk paten dengan merk dagang “L” yang telah 

dipatenkan dan hanya tersedia di gerai-gerai Larissa atau tidak 

diperjual belikan secara bebas sehingga Larissa sangat menjamin 

keaslian produknya. Larissa Aesthetic Centre juga telah bersertifikat 

CPKB yaitu Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dari BPOM.  

b. Larissa Aesthetic Centre cabang Semarang 

Larissa Aesthetic Centre ini memiliki cabang di beberapa 

kota besar di Indonesia. Di Semarang sendiri terdapat dua cabang 

Larissa Aesthetic Centre. Yaitu di jalan D.I. Pandjaitan nomor 94 dan di 

jalan Letjen S. Parman nomor 6 Bendungan Gajah Mungkur Semarang. 

Lokasi Larissa Aesthetic Centre di Kota Semarang cukup strategis 

karena keduanya berada di pusat kota dan dilalui oleh jalan yang arus 
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lalu lintasnya cukup padat dan dapat dijangkau dari berbagai arah. Hal 

ini juga menjadi salah satu kelebihan dari suatu tempat perawatan 

kecantikan yang memiliki banyak pengunjung dan pasien dari berbagai 

daerah. 

c. Program Pelayanan dan fasilitas 

Larissa Aesthetic Centre merupakan salah satu tempat perawatan 

wajah dan tubuh yang memiliki berbagai macam teknik perwatan yang 

spesial untuk konsumen. Beberapa fasilitas perawatan yang ada yaitu : 

1. Hair Treatment 

Larissa Aesthetic  Centre memiliki beberapa perawatan untuk 

rambut. Beberapa treatment yang ada diantaranya : 

a) Medical Hair Spa yaitu perawatan rambut dengan bahan-bahan 

alami dan aromaterapi dipadu dengan peralatan modern 

b) Medical Hair Mask yaitu perawatan masker rambut 

menggunakan bahan-bahan alami dan aromatherapy dipadu 

dengan peralatan modern. Bermanfaat untuk menyehatkan 

rambut dan kulit kepala dan melembutkan rambut agar mudah 

diatur. 

c) Waxing yaitu terapi untuk menghilangkan bulu di bagian tangan , 

ketiak, atau kaki.  

2. Facial Treatment 

Larissa Aesthetic Centre memiliki beberapa fasilitas spa yaitu : 

a) Fruit Spa  

b) Strawberry Exfoliating Facial 

c) Blueberry Antioxidant Facial 

3. Body Spa 

Larissa Aesthetic Centre memiliki beberapa treatment yang 

berkaitan dengan body spa. Beberapa treatment yang ada 

meliputi : 
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a) Brightening Spa 

b) Antioxidant Spa 

c) Relaxing Body Spa 

d) Deep – Moisturizing Spa 

4. Body Slimming 

Larissa Aesthetic Centre memiliki beberapa treatment yang 

berkaitan dengan body slimming atau pelangsingan tubuh yaitu 

dengan mengurangi lemak pada tubuh pada bagian : 

a) Lengan 

b) Perut 

c) Paha  

d) Body Firming yaitu perawatan dengan menggunakan alat 

radio Frequency untuk mengencangkan dan membantu 

mengurangi stretch mark pada kulit tubuh seperti pada 

perut dan dada. 

d. Sebagai tempat perawatan kecantikan yang memiliki berbagai macam 

program pelayanan, Larissa Aesthetic Centre memiliki beberapa 

fasilitas yaitu : 

a) Ruang tunggu yang digunakan para pasien untuk menunggu 

giliran yang dilengkapi dengan receptionist dan bagian 

pengambilan obat 

b) Ruang Konsultasi dokter yang digunakan untuk berkonsultasi 

antara dokter dan pasien. 

c) Ruang Facial Treatment yaitu ruang yang digunakan untuk 

treatment facial yang terdiri dari beberapa tempat tidur single 

dan alat steam facial. 

d) Ruang Peeling Treatment yaitu ruang yang digunakan untuk 

treatment peeling yang terdiri dari tempat konsultasi dan tempat 

treatment pasien. 
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e) Ruang Body Treatment yaitu ruang yang digunakan untuk 

perawatan tubuh yang meliputi ruang body slimming yang terdiri 

dari dua tempat tidur treatment 

f) Ruang Body Spa yaitu ruang yang digunakan utnuk treatment spa 

dan terdiri dari couple room. Dalam ruang ini terdiri dari 2 

tempat tidur dan dilengkapi dengan tempat untuk bilas dan 

berendam. 

g) Ruang apoteker dan produksi produk kosmetik yaitu ruang yang 

digunakan untuk memproduksi berbagai produk Larissa dari 

mulai pembuatan hingga pengemasan dan melayani pengunjung 

yang membeli obat. 

 

2.11. Studi Kasus Arsitektur Post Modern dengan Aliran Feminisme 

Arsitektur post modern dengan menggunakan aliran feminisme 

meruapakan aliran yang memiliki pendekatan dengan latar belakang 

keindahan yang berkiblat dari karakter seorang wanita. Salah satu arsitek 

wanita yang terkenal dengan konsep arsitekturnya yang kuat adalah Zara 

Hadid. Dari Baghdad, nama Zaha Hadid bergema di penjuru dunia. Karya-

karyanya yang berupa bangunan memperindah dan memberikan karakter 

pada berbagai kota. Dinobatkan sebagai penerima penghargaan Pritzker 

pada 2004, ia menjadi salah satu arsitek paling berpengaruh sekaligus 

arsitek perempuan pertama yang menerima penghargaan tertinggi di 

bidang arsitektur itu. 

Perjalanan karier Zaha Hadid sebagai seorang arsitek penuh 

tantangan. Ia belajar di Architectural Association yang termasyhur di 

London, partner konsultan arsitektur ternama Rem Koolhaas. Klien, 

jurnalis, dan rekan profesionalnya terkesan pada caranya yang dinamis 

dalam menggunakan pendekatan arsitektur yang berbeda. Setiap proyek 
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baru terasa lebih berani daripada sebelumnya. Kreativitas dan energinya 

tak habis-habis. 

Ia memulai praktik arsitekturnya sendiri di London pada 1980 dan 

memenangi kompetisi prestisius untuk Hong Kong Peak Club, sebuah 

pusat rekreasi, pada 1983. Melukis dan menggambar, terutama pada 

masa awal kariernya, merupakan teknik penting yang dilakukannya untuk 

mengembangkan ide. Sketsa-sketsanya juga dipajang pada sejumlah 

pameran level dunia dan banyak karyanya ditampilkan sebagai koleksi 

museum. 

2.11.1. Zara Hadid Mosque ( The Great Mosque of Strasbourg ) 

Salah satu karyanya yang terkenal adalah Zara Hadid Mosque . 

Masjid ini dirancang untuk kompetisi/sayembara masjid pada tahun 

2000 dan rencananya dibangun di Strasbourg, Perancis dan diberi 

nama La Grande Mosquée de Strasbourg (The Great Mosque of 

Strasbourg). 

Gagasan bentuk secara garis besar konon diturunkan dari pola-

pola suara (sound patterns), reverberations, dan permainan 

sinar/cahaya (the play of daylight). Lihat dan perhatikan "The ribbon-

like lines" pada bentuk atapnya. Sementara gagasan garis-garis yang 

seperti mengalir dan meliuk-liuk (streamline) pada struktur dan 

ruang-ruang dalam bangunan berasal dari metafora kaligrafi Islam. 

Kaligrafi itu pula yang secara khusus dipakai sebagai tampilan lapisan 

lapisan kulit/selubung (enclosure) pada ruang utama sholat (the 

prayer hall). 
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Gambar2.50. Zara Hadid Mosque 

               Sumber : vamac,2010 

Proyek pembangunan  masjid ini telah terpisah dan sekuler dari 

fungsi rumah ibadah. Ruang utama yang sekuler di pintu masuk termasuk 

hall , auditorium , ruang istirahat atau ruang makan dan ruang pameran. 

Masjid dan halaman yang berada di tengah kota yang telah menghilangkan 

konteks perkotaan dan memungkinkan untuk membentuk sebuah tempat 

ibadah yang berada di tengah kota. 

Halaman adalah sebuah ruang yang mewadahi ruang privasi yang 

lebih rendah dari bagian bawah masjid dan banguanan ini digunakan 

hampir secara ekslusif sebagai ruang masuk ke masjid. Oleh karena itu, di 

bagian tengah halaman ini dianggap sebagai sebuah ruang kontemplatif 

dan ruang transisi antara dunia luar dan dalam ruang masjid.  

Halaman adalah sebuah ruang yang dibentuk oleh dinding aula 

yang ada, perpustakaan dan taman kanak-kanak. Sementara komposisi tata 

ruang ini mempunyai daya tarik sejarah. Asal usul berdinding empat masjid 

ini juga menyediakan ruang tambahan di luar ruangan untuk ibadah ketika 

masjid sudah penuh terutama di hari akhir bulan Ramadhan, bulan puasa 

atau shalat Jumat. 

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0006/198294/25258-large.jpg
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Gambar2.51. Ruang transisi Zara Hadid Mosque 

               Sumber : vamac,2010 

a. Konsep Desain 

Penekanan desain menempatkan dari perawatan dari keseluruhan 

desain untuk memastikan cerminan kualitas dari bangunan ini, dimana 

bidaya dan alam spiritual merupakan tuntutan dan proyek singkat. 

Ketenangan dari ruang utama yaitu ruang ibadah merupakan fokus dari 

proyek ini dengan menciptakan sebuah ruang yang dibedakan antara 

ruang yang khidmat untuk ibadah dengan ruang yang berinteraksi dengan 

publik. Penggunaan hall mengartikulasikan pemisahan visual yang 

meningkatkan privasi antara laki-laki dan perempuan. Lalu pada masjid ini 

juga disediakan ruang ibadah sementara yang dapat digunakan sewaktu-

waktu. 

b. Kaligrafi 

Metafora yang Islami dan kaligrafi yang mengalir terlihat pada 

jalur struktur dan bagian dari bangunan tersebut. Kaligrafi dan ayat -  ayat 

Alquran sebagai lapisan muncul pada bagian internal ruang ibadah masjid 

ini. 

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0008/198296/25259-large.jpg
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Gambar2.52. kaligrafi Zara Hadid Mosque 

               Sumber : vamac, 2010 

c. Perjalanan : penjabaran cahaya dan suara 

Perjalanan untuk menempuh ke masjid ini adalah bagian dari cerita 

yang didominasi oleh cahaya dan suara. Daasar bangunan yang berada di 

lereng sungai untuk memenuhi tingkat dasar dan jalan menuju ke masjid 

ini. Celah di lantai masjid memungkinkan cahaya dan suara untuk mengisi 

bagian bawah masjid yang menertalkan volume diatas. 

Bentuk masjid itu sendiri adalah berasal dari pola suara, gaung, dan 

bermain cahaya pada siang hari. Arah kiblat disesuaikan dengan arah 

kakbah di Mekah. Dinding untuk menyediakan suara yang beraksen di 

dalam masjid. Dinidng yang diterangi cahaya itu masuk emlalai slot antara 

struktur utama dan bagian dari bangunan tersebut. Kaligrafi atau ayat 

Alquran sebagai lapisan muncul sebagai bagian dari internal dinding dari 

ruang ibadah khususnya. 

d. Material : Ruang fraktal dan geometri 

Gagasan tentang geometri Islam itu dibawa ke ruang angkasa yang 

menghasilkan fraktal. Bagian ini mengenalkan lengkungan seperti struktur 

beton bertulang dasar. Hal ini kemudian mendukung lapisan menengah 

yang diselingi lapisan panelling beton, kaca, dan keramik. Efeknya adalah 

untuk menghasilkan mosaik atau terpecah-pecah kulit, yang menonjol 

adalah menyajikan komposisi cahaya dan suara. Warna dari tampilan 

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0010/198298/25260-large.jpg
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bangunan ini didominasi dengan beton hitam dan putih, petunjuk dari 

pirus elemen keramik dan kaca yang tembus cahaya. 

2.11.2. Science Centre Wolfsburg 

Karya lain dari Zara Hadid yang mengadopsi arsitektur aliran 

feminisme adalah Science Centre Wolfsburg. Science Centre 

Wolfsburg berada di Jerman yang merupakan sebuah galery dimana 

bangunan geometri penuh sudut saling berpotongan dan kadang 

hanya berupa bidang yang berbentuk rongga. Bangunan ini dibuat 

berdasarkan sistem visual axis, berkesan masif tapi ringan dengan 

konsep ruang yang menciptakan hubungan organis antra public 

dengan square gallery dan foyer. 

 
      Gambar 2.53. tampak Science Centre Wolfsburg 
     Sumber : Matrasain,2011 

 

                
Gambar 2.54. detail Science Centre Wolfburg 
Sumber : Matrasain ,2011 

 

Dilihat dari konsep ruang dalam Science Centre Wolfburg ini 

adanya pembagian. Pembagian ini dinilai kurang begitu jelas karena 

tidak dibagi dengan baik ruang untuk publik dan ruang privat. Karena 

pada dasarnya dalam perencanaan harus jelas pembagian ruangnya. 
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Menurut teori Dolores dengan bangunan Zaha terlihat adanya 

hubungan walaupun tidak langsung, tapi ada kecocokan antara 

keduanya sama sama membatasi area publik dan privat dengan 

caranya sendiri. Jika dihubungkan dengan paradigma feminisme yaitu 

adanya penataan interior yang terdiri dari bidang yang menampilkan 

keindahan , kenyamanan dan kesederhanaan sekaligus mencerminkan 

pemanfaatan teknologi yang tinggi tanpa menggunakan pemakaian 

tubuh wanita sebagai acuan estetis interior maupun eksterior. 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

3.1. Tinjauan Kota Semarang 

3.1.1. Tinjauan Fisik Kota Semarang 

 Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah yang terletak 

diantara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara letak , Kota Semarang 

merupakan kota yang sangat strategis. Secara fisik , Kota Semarang 

dilihat dari topografinya terdiri dari daerah perbukitan , dataran rendah 

dan daerah pantai. Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai 

kemiringan dan tonjolan dengan beberapa wilayah yaitu wilayah datar 

dan bergelombang. Kota Semarang berada pada ketinggian 0 – 348 

meter diatas permukaan laut ( Dpl ). 

 Dilihat dari ketinggiannya, Kota Semaran yg terdiri atas tiga bagian 

kota yaitu kawasan pantai dengan ketinggian 0 – 5 meter dpl, kawasan 

kota bawah dengan ketinggian 5 – 100 meter dpl dan kawasan kota atas 

dengan ketinggian diatas 100 meter dpl. 

 Luas wilayah Kota Semarang sendiri sekitar 373,7 km² yang terbagi 

dalam 16 kecamatan yang 4 diantaranya terletak di Kota Atas dan 177 

kelurahan.. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 

kecamatan Mijen dengan luas 62,15 km sedangkan dengan luas 

kecamatan yang wilayah luasnya paling kecil adalah kecamatan 

Candisari. 
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Gambar 3.1 . Peta Kota Semarang 

                     Sumber : peta kota Semarang,2015 

 

Batasan – batasan kota semarang yaitu : 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang 

Letak geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara 

garis 6º50’ – 7º10’ Lintang Selatan dan garis 109º35’ – 110º50’ Bujur Timur. 

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat 

berperan terutama dengan adanya sarana dan prasarana. Untuk 

memenuhi transportasi darat utama yaitu kendaraan bermotor dan  ada 

pula kereta api. Salah satu jenis kendaraan yang digunakan untuk alat 

transportasi umum yang mengangkut penumpang dalam jumlah besar 

yaitu bus yang terrdiri dari bus dalam kota , Bus Antar Kota Dalam Provinsi 

( AKDP ) dan Bus Antar Kota Antar Propinsi ( AKAP ). Di Kota Semarang juga 

memiliki fasilitas transportasi yang memadai yaitu pelabuhan, jaringan 

transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang 

merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan 

Kota Transit Regional Jawa Tengah. 

Semarang terdiri dari dataran rendah (pantai) di bagian utara dengan 

kemiringan 0 – 2  % dan dataran tinggi (perbukitan) dibagian selatan 

Keterangan : 
1. Tugu 
2. Ngaliyan 
3. Mijen 
4. Semarang Barat 
5. Gajah Mungkur 
6. Gunung Pati 
7. Banyumanik 
8. Tembalang 
9. Candisari 
10. Semarang Selatan 
11. Semarang Tengah 
12. Semarang Utara 
13. Semarang Timur 
14. Gayamsari 
15. Pedurungan 
16. Genuk 
17. Kab. Demak 
18. Kab. Grobogan  
19. Kab Kendal 
20. Kab Semarang 
21. Laut Jawa  
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dengan kemiringan yang bervariasi 2 – 40 %. Secara Demografi, 

berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang 

periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% 

per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 

2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, 

dan 758.409 penduduk perempuan. 

3.1.2.  Potensi Kota Semarang dalam bidang Perekonomian dan Perdagangan 

   Kota Semarang merupakan salah satu kota yang sedang 

berkembang dan memiliki potensi di berbagai bidang. Selain potensi di 

bidang industri , pendidikan dan kebudayaan, Kota Semarang juga 

memfokuskan dalam bidang perekonomian dan perdagangan dalam 

khususnya barang dan jasa. Perekonomian dan perdagangan di Kota 

Semarang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu yang mendukung 

adalah potensi manusia yang ada dan fasilitas - fasilitas yang menunjang 

seperti fasilitas transportasi yang lengkap seperti bandara, stasiun dan 

terminal.  

3.1.3. Pembagian Wilayah Kota Semarang 

Kota Semarang terbagi menjadi sepuluh Bagian Wilayah Kota (BWK) 

yang masing – masing memiliki potensi yang bebeda. Potensi masing – 

masing BWK Semarang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.1. Pembagian BWK Semarang 

NO BWK Kecamatan Potensi 

1 I Semarang Tengah, 
Semarang Timur, 
Semarang Selatan 

 Wilayah sentral/pusat Kota Semarang 

 Memiliki konektivitas tinggi terhadap wilayah lain 

 Kondisi tanah baik untuk derah terbangun 

 Pusat pelayanan kegiatan kota 

 Terdapat kawasan kota lama sebagai kawasan 
bangunan konservasi 

2 
 

II Gajah Mungkur 
Candisari 

 Lokasi strategis dalam menghubugkan pusat kota 
dengan daerah pinggiran kota 

 Pusat pendidikan tinggi skala regional 

 Kawasan khusus militer skala regional 

 Kawasan olahraga rekreasi skala regional 

 Perdagangan dan jasa 

3 III Semarang Barat 
Semarang Utara 

 Pusat kegiatan transportasi (bandara A. Yani, 
pelabuhan Tanjung Mas, stasiun Kereta Api Tawang 
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& Poncol) 

 Kawasan rekreasi skala regional (PRPP, Museum 
Ronggowarsito, Pantai Marina dan kuil suci) 

4 IV Genuk  Lereng landai, sesuai untuk kegiatan permukiman 
dan perkotaan lain 

 Pengembangan daerah industri 

 Dekat dengan pelabuhan laut dan terminal induk 

 Terdapat lahan tambak, potensi pengembangan 
perikanan 

5 V Gayamsari 
Pedurungan 

 Kemiringan relatif landai 

 Cocok untuk dikembangkan permukiman, 
pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa 

 Aksesibilitas tinggi, dekat dengan kota Demak 

 Di lalui jalur transportasi regional ke Purwodadi 

 Berpotensi didirikan terminal    

6 VI Tembalang  Pusat kegiatan pendidikan dengan skala regional 

 Pengembangan kegiatan permukiman 

 Topografi berbukit (potensi view) 

 Dilewati jalur alteri primer dan alteri sekunder 

 Dekat dengan pusat perkembangan Pedurungan 
dan Peterongan 

7 VII Banyumanik  Pintu gerbang kota Semarang dari arah Sealatan 

 Dilewati jalan alteri primer dan alteri sekunder yang 
merupakan jalur utama kota semarang 

 Dekat pusat pendidikan kecamatan Tembalang 

 Sub terminal Banyumanik menimbulkan potensi 
kutub pertumbuhan BWK VII bagian selatan 

 Adanya kawasan rekreasi panorama Kota Semarang 
bawah 

 Topografi berbukit dan iklim sangat potensial 
sebagai pengembangan kegiatan permukiman 

8 VIII Gunungpati  Sebagai wilayah kaitanya dengan perlindungan 
lingkungan 

 Wilayah desa-kota dengan kegiatan utama 
pertanian, berpotensi sebagi kawasan produksi 
bahan pangan 

 Adanya pendidikan skala regional 

 Berpotensi sebagai kawasan isian untuk suplai air 
tanah 

 Sumber daya pertanian berpotensial mendorong 
pertumbuhan ekonomi perkotaan 

 Potensial untuk mengembangkan pariwisata alam 
dan pariwisata argo 

9 IX Mijen  Potensial sebagai wilayah tanggapan dan simpul 
distribusi hasil pertanian 

 Sebagai wilayah cadangan pengembangan Kota 
Semarang 

 Sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian 

 Pengembangan argo bisnis dan argo industry 

 Potesial sebagai kawasan isian untuk suplai 
kebutuhan air tanah 

 Potensial untuk pengembangan pariwisata argo  

10 X Ngaliyan, Tugu  Pintu gerbang Kota Semarang dari arah barat 

 Potensi perkembangan kegiatan industri 

 Berperan dalam menghubungkan Kota Semarang 
dengan Boja sebagai hinterland 
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Sumber : RTRW/RDTRK Kota Semarang tahun 2010-2020 

Berikut ini merupakan peta daerah BWK  Kota Semarang berdasarkan 

pembagian wilayah dan bidang peruntukannya : 

 Gambar 3.2. Peta Bagian Wilayah Kota (BWK) Semarang 

Sumber : peraturan daerah Kota Semarang 

Berdasarkan daftar BWK Kota Semarang, BWK yang cocok dan memiliki 

potensi yang cocok untuk daerah bisnis atau perdagangan dan jasa adalah 

BWK I, II, dan BWK V.   

Bwk I merupakan daerah semarang pusat yang meliputi wilayah 

perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat. BWK I meliputi daerah 

Semarang Tengah ,Semarang Timur dan Semarang Selatan. Wilayah ini 

merupaka wilayah sentral dari Kota Semarang yang memiliki konektivitas 

yang tinggi dengan wilayah lain. Di wilayah ini merupakan pusat dari 

perkembangan wilayah Kota Semarang. Banyak usaha dan kegiatan 

ekonomi yang terbangun di wilayah BWK ini. BWK I juga berpotensi sebagai 

daerah wisata yang memiliki beberapa alternatif wisata seperti daerah 

Kota Lama. Pertimbangannya adalah pada wilayah ini sudah terlalu 

kompleks dan dan rumit untuk pembangunan dan sirkulasinya karena 
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sudah terlalu banyak pusat keghiatan masyarakat yang terbangun pada 

daerah BWK I. 

BWK selanjutnya yang masuk kriteria adalah BWK V. BWK V meliputi 

daerah Gayamsari dan Pedurungan. Kawasan Gayamsari dan Pedurungan 

merupakan kawasan yang memang digunakan untuk wilayah 

pendidikan,kesehatan ,perdagangan dan jasa. Pada wilayah BWK V juga 

merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian. 

Pertimbangan pada BWK ini adalah daerah ini berada di pinggiran Kota 

Semarang sehingga untuk akases dijangkaunya cukup jauh dari beberapa 

kawasan seperti Ngaliyan atau sekitarnya. Daerah BWK ini justru dengan 

dengan Kota perbatasan seperti Kota Demak.  

BWK lain yang cocok adalah BWK II. Pada daerah BWK II ini meliputi 

daerah Gajahmungkur. Daerah BWK ini juga merupakan pusat kegiatan 

masyarakat dan memiliki jalur transportasi yang cukup ramai, 

pertimbangan lainnya adalah pada daerah BWK II ini belum banyak 

didirikan beauty skin centre sehingga cocok dengan adanya Beauty Skin 

Centre adalah daerah BWK II . BWK II mempunyai potensi sebagai gerbang 

masuk atau penghubung antara daerah kota dengan daerah pinggiran kota 

yang pada umumnya memiliki konektivitas dan aktivitas yang cukup tinggi 

dengan wilayah – wilayah di sekitarnya serta lebih daerah tersebut 

mayoritas berada di pemukiman elit sehingga mampu membidik 

masyarakat  menengah keatas . Pertimbangan lain adalah kondisi fisik dan 

geologis yang meliputi struktur tanah dari BWK ini cukup baik untuk 

digunakan sebagai daerah terbangun yang digunakan sebagai bangunan 

publik. 

3.1.4. Peraturan Bangunan di BWK II 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Semarang, dari segi georafis BWK III 

dibatasi oleh wilayah administrasi, yaitu: 

Sebelah Utara : kecamatan Semarang Selatan 
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Sebelah Selatan : kecamatan Semarang Barat dan Ngaliyan 

Sebelah Timur : kecamatan Tembalang 

Sebelah Barat : kecamatan Banyumanik dan Gunung Pati  

      

Gambar 3.3. Peta Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kota Semarang 

Sumber : Pemerintah Kota Semarang,2015 

Berdasarkan peta BWK II tersebut , potensi dari wilayah ini adalah : 

a. Daerah BWK II merupakan wilayah dengan peruntukan yang sebagian 

besar digunakan untuk area perumahan dan pemukiman 

b. Daerah BWK II memiliki kondisi tanah yang stabil dan cukup baik 

sehingga cocok untuk dijadikan daerah tanah terbangun. 

c. Daerah BWK II merupakan jalur penghubung antara pusat Kota 

Semarang dengan daerah pinggiran Semarang yang sehingga menjadi 

jalur utama dan cukup ramai dalam aksesibiltasnya. 

3.1.5. Fungsi dan Peranan BWK II 

Sebagai salah satu daerah pengembangan di Kota Semarang, pada 

dasarnya fungsi Bagian Wilayah Kota ( BWK ) II ini adalah : 

a. Pemukiman 

b. Perdagangan dan Jasa  

c. Campuran perdagangan dan Jasa, Pemukiman 

d. Perkantoran 

e. Perguruan Tinggi 
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f. Olahraga dan Rekreasi 

Berdasarkan peruntukan fungsi dari BWK II ini , wilayah BWK II 

merupakan salah satu simpul perekonomian di Kota Semarang dan memiliki 

potensi untuk daerah pengembangan.  

Daerah BWK II ini terdari dua kecamatan yaitu kecamatan Gajah 

Mungkur dan kecamatan Candisari. Jumlah total luas lahan daerah BWK II ini 

adalah 1320,516 Ha dengan pembagian wilayah Gajah Mungkur yaitu 765,004 

Ha dan kecamatan Candisari yaitu 555,512 Ha. Daerah BWK II memiliki 

peruntukan yang sebagian besar digunakan untuk wilayah pemukiman. 

Penentuan ruang wilayah terluas digunakan unrtuk area pemukiman dengan 

luas total 514,830 Ha, yang selanjutnya disusul oleh peruntukan untuk 

kawasan militer dengan luas total 158,735 Ha dan yang ketiga digunakan 

untuk jaringan jalan dan utilitas dengan luas total 157,324 Ha.  

Pengembangan untuk kawasan potensial di BWK II ini dipengaruhi oleh 

nilai ekonomi ruang yang tinggi seta pencapaiannya dalam hal aksesibilitas 

yang mendukung. Pengembangan kawasan potensial akan lebih mendukung 

fungsi kawasan yang sudah ada yaitu kawasana pendagangan dan jasa serta 

daerah pemukiman. 

Selain untuk kawasan perdagangan dan jasa serta untuk wilayah 

pemukiman, pengembangan kawasan juga ditekan kan pada nilai ekonomi 

yaitu untuk ruang dan lahan serta utnuk poengembangan kawasan militer 

serta untuk kawasan pendidikan yang menjadi satu bagian yang penting dari 

perkembangan daerah BWK II ini. 

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan dalam BWK II ini juga memiliki 

batas yang harus dipatuhi. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) pada tiap ruas 

jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan. 

Setiap ruas jalan yang direncanakan dapay ditetapkan lebih dari satu 

peruntukan. Salah satu KDB yang diterapkan dalam BWK II ini adalah : 

a. Jalan Arteri Primer ,KDB yang ditetapkan : 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 79 
 

1. Kawasan khusus ( balai Yasa, Perbengkelan ) KDB yang direncanakan 

20 % 

2. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % 

3. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % 

4. Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 60 % 

5. Fasilitas umum ( pendidikan, peribadatan, kesehatan dan bangunan 

pelayanan umum ) KDB yang direncanakan 60 % 

b. Jalan Arteri Sekunder , KDB yang ditetapkan : 

1. Perumahan, KDB yang direncanakan 60 % 

2. Perdagangan dan jasa , KDB yang direncanakan 60 % 

3. Perkantoran , KDB yang direncanakan 60 % 

4. Campuran perdagangan dan jasa, perumahan KDB yang 

direncanakan 60 % 

5. Fasilitas umum ( pendidikan, peribadatan, kesehatan, bangunan 

pelayanan umum ) , KDB yang direncanakan 60 % 

c. Jalan kolektor sekunder, KDB yang ditetapkan adalah : 

1. Perumahan ,KDB yang direncanakan 60 % 

2. Perkantoran , KDB yang direncanakan 60 % 

3. Perdagangan dan Jasa , KDB yang direncanakan 60 % 

4. Fasilitas umum , KDB yang direncanakan 60 % 

5. Kawasan khusus militer KDB yang direncanakan 60 % 

d. Jalan lokal sekunder, KDB yang ditetapkan adalah : 

1. Perumahan KDB yang direncanakan 60 % 

2. Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 60 % 

3. Campuran perdagangan dan jasam Perumahan, KDB yang 

direncanakan 60% 

4. Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % 

Selain KDB ada pula yang menjadi peraturan tetap pada suatu wilayah 

yaitu Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) dan penentuan tinggi bangunan yang 
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berfungsi untuk menggaris atau memberikan arahan mengenai batas-batas 

dalam pembangunan suatu bangunan yang berada di BWK II yang tidak dapat 

terlepas dari peraturan daerah ini. 

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap peruntukan ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Jalan arteri primer : 3 – 7 lantai ,KLB 1,8 – 6,0 

b. Jalan arteri sekunder : 3 – 10 lantai, KLB 1,8 – 4,2 

c. Jalan kolektor sekunder : 3 – 7 lantai, KLB 1,8 – 4,2 

d. Jalan lokal sekunder : 2 – 3 lantai, KLB 1,0 – 1,8 

Garis Sempadan Bangunan ( GSB ) juga merupakan salah satu bagian 

dari peraturan daerah yang membatasi diantaranya garis sempadan muka 

bangunan yang meliputi sempadan jalan, sempadan sungai, dan sempadan 

ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra 

tinggi dan garis sempadan, sempadan samping dan belakang bangunan. Garis 

Sempadan Bangunan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan 

yang berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut : 

a. Jalan Arteri Primer , GSB yang ditetapkan adalah 32 meter 

b. Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan adalah 29 meter 

c. Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan adalah 23 meter 

d. Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan adalah 17 meter 

Rencana kepadatan bangunan digambarkan dengan menetapkan 

Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan. Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) adalah angka banding antara luas lantai bangunan dengan 

luas petak atau persil. Dalam hal ini ditentukan angka KDB dan KLB adalah 

rumusan maksimal, dengan perbandingan adalah sebagai berikut: 

KDB = Luas Lantai Dasar Bangunan 

  Luas Petak 

KLB = Luas Total Lantai Bangunan 

  Luas Petak 
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Dasar penentuan KDB dan KLB antara lain : 

a. Arahan kepadatan bangunan yang direncanakan. 

b. Arahan kepadatan penduduk. 

c. Fungsi bangunan. 

d. Fungsi jalan. 

e. Fungsi Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan peraturan daerah terserbut , KDB pada BWK II dengan 

jenis bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, dan 

perumahan adalah 60%. Sedangkan KLB pada BWK II adalah 1,0 – 6,0. 

Ketinggian bangunan yang ditetapkan pada BWK II bervariasi yaitu 2-10 

lantai. Kriteria yang mempengaruhi penentuan ketinggian bangunan antara 

lain: 

1. Daya dukung tanah. 

2. Sudut bayangan matahari. 

3. Fungsi jalan. 

4. Fungsi bangunan. 

5. Keamanan dan estetika. 

6. Kepadatan jalan. 

7. Luas ruang terbuka hijau 

3.2. Kriteria Penentuan dan Pemilihan Tapak 

 Berdasarkan hasil analisa dari berbagai literatur yang meliputi tinjuan 

pustaka dan studi kasus yang tekah dibahas pada bab sebelumnya, ada 

beberapa kriteria yang menjadi ketentuan utama dalam pemilihan dan 

penentuan tapak untuk beauty skin centre yaitu : 

a. Survey awal dari beberapa studi kasus beauty skin centre yang menjadi 

kriteria awal adalah terletak di kawasan perdagangan dan jasa atau 

terletak dekat dengan pemikiman elit karena dapat membidik wanita 

yang bekerja di sekitarnya dan membidik wanita dari kalangan 

menengah keatas. 
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b. Berdasarkan pentingnya beauty skin centre dengan rata-rata 

pengunjung wanita yang memiliki integritas tinggi terhadap 

kecantikan, maka pemilihan lahan dikhususkan pada jalur ramai atau 

jalan protokol di tengah kota yang memiliki akses mudah dan dapat 

dijangkau dari berbagai arah. 

c. Tapak yang dipilih lebih baik berada di kontur tanah yang relatif datar 

untuk memudahkan pengunjung dalam berakivitas. 

d. Tapak yang dipilih merupakan tanah yang bebas dari sengketa apapun, 

bebas banjir dan bebas dari kemacetan. 

e. Tapak yang dipilih merupakan tanah yang jenisnya tidah gerak atau 

dengan kualitas baik sehingga tanah tersebut merupakan tanah yang 

siap bangun. 

f. Tapak yang dipilih memiliki aksesibilitas yang baik yaitu meliputi jalur 

lintas kota yang ramai dan dapat diakses oleh angkutan umum 

sehingga memudahkan pengunjung. 

g. Lingkungan tapak berada di kawasan perdagangan dan jasa yang 

meliputi kawasan perkantoran, kawasan kesehatan dan kawasan 

perdagangan. 

h. Berdasarkan hasil studi kasus, peruntukan lahan ,antara 5910 m² 

sampai 11.000 m² 

3.3. Penentuan Tapak 

Kriteria yang menentukan dalam pemilihan tapak Beauty Skin Centre 

dengan konsep arsitektur Post Modern dengan aliran feminisme antara lain : 

a) Analisa tapak dilihat dari Tata Guna lahan. Faktor ini akan diberi bobot 

paling besar yaitu 25%. Tapak yang berada pada kawasan yang 

diperuntukan sebagai perdagangan dan jasa sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah kota Semarang. Maka akan semakin tinggi nilainya. 

b) Analisa aksesbilitas kearah tapak. Faktor ini diberi bobot 20% karena 

tapak Beauty Skin Centre sebagai bangunan publik yang memiliki 
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intensitas kunjungan yang cukup tinggi, hal ini berkaitan dengan 

kualitas jalan, ruang terbuka hijau, jalur angkutan umum kota yang 

melewati tapak secara langsung, dan arus sirkulasi kendaraan dengan 

pencapaian yang tak mengganggu tapak dan tidak membahayakan 

bagi jalur lainnya. 

c) Analisa kondisi lingkungan di sekitar tapak. Faktor ini diberi bobot 15% 

keberadaan dan penyebaran penduduk menjadi pertimbangan dalam 

pemilihan tapak karena berkaitan langsung dengan calon pengunjung 

sebagai bangunan publik yang menyediakan pelayanan di bidang jasa. 

Kedekatan dengan kawasan pemukiman yang cukup padat sangat baik 

untuk kepentingan pengunjung Beauty Skin Centre, disamping itu jika 

ada area perkantoran, pendidikan, serta area komersial lain yang 

mendukung akan lebih baik bagi Beauty Skin Centre itu sendiri. 

d) Untuk penempatan bangunan komersial, tapak Beauty Skin Centre 

sebaiknya memiliki daya tarik dan berbeda dengan yang lain sehingga 

dapat menarik pengunjung. Daya tarik tampak diberi bobot 10% 

e) Sirkulasi di sekitar tapak dan pengaruhnya terhadap perencanaan 

sirkulasi di dalam tapak diberi bobot yang sama dengan aksesbilitas 

yaitu 5%. 

f) Topografi dan kondisi tapak sebaiknya relative datar dan dengan 

kondisi tanah yang cocok untuk daerah terbangun dengan kondisi yang 

potensial untuk dikembangkan. Kriteria diberi bobot 5%. 

g) Kondisi pemanfaatan di atas tapak. Dalam kriteria ini, tapak dinilai 

tinggi jika diatasnya tidak terdapat fasilitas/bangunan, atau jika 

terdapat fasilitas tersebut, dimungkinkan dan di ijinkan untuk diganti 

dengan fasilitas baru yang direncanakan. Kriteria ini diberi bobot 5%. 

h) Dimensi tapak. Kriteria ini dinilai tinggi apabila dimensi tapak dengan 

luas minimal tapak untuk kebutuhan ruang memiliki perbandingan 

atau selisih yang kecil. Kriteria ini diberi bobot 5%. 
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         Pendekatan penentuan tapak berdasarkan pada ketentuan – ketentuan 

yang telah ditetapkan dan diambil tiga alternatif tapak yang ada di sekitar 

kawasan semarang yaitu kawasan S. Parman , Diponegoro,dan Setiabudi. Tapak 

dapat amati secara analisis sebagai berikut : 

a. Alternatif Tapak I 

Alternatif tapak I berada di kawasan Jalan Letjen S. Parman dengan batas-

batas sebagai berikut : 

 

 

                              

 

 

 

Batas – batas tapak : 

 Utara :  jalan Argopura dan pemukiman 

 Selatan : jalan S.Parman dan Hotel Grasia 

 Timur : Mess Yos Sudarso 

 Barat : Pom Bensin Gajah Mungkur 

Aksesibilitas :  berdasarkan peninjauan mengenai lokasi tapak, sistem pencapaian 

pada tapak sangat tinggi karena tapak ini dilalui jalur yang cukup 

ramai. Jalur ini merupakan jalur yang mengubungkan Pusat Kota 

Semarang dengan beberapa daerah pinggiran Semarang dan akses 

menuju ke simpul jalan luar kota. Sistem pencapaian pada tapak 

Sisi barat merupakan pom 
bensin dan jalan raya yang 
cukup ramai dan adanya 
pertigaan yang merupakan area 
yg cukup ramai arus lalu 
lintasnya 

Sisi selatan terdapat hotel Grasia yang 
merupakan fasilitas umum yang mampu 
dimanfaatkan sebagai pengunjung dari 
beauty skin centre 

Keadaan lahan yang merupakan 
lahan kosong dengan kontur 
yang datar sehingga termasuk 
lahan yang layak bangun. 
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sangat tinggi karena berada pada jalur jalan arteri sekunder. 

Dilalui ±5 jalur angkutan umum secara langsung. 

Kondisi Lingkungan : Kondisi pemanfaatan lahan yang berada di sekitar tapak 

sebagian besar berupa area perdagangan dan jasa, 

pemukiman penduduk, perkantoran, pendidikan dan 

kawasan militer. 

LuasTapak  : memiliki luas ±  11.012 m2 

b. Alternatif Tapak II 

Alternatif tapak II berada di Jalan Diponegoro dengan batas – batas 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas – batas tapak : 

 

 

 

 

 

 

 Sebelah utara : pemukiman penduduk 

 Sebelah selatan : perkantoran dan pertokoan 

 Sebelah barat : Taman Diponegoro 

Taman Diponegoro merupakan taman 
kota yang memiliki potensi wisata 

Keadaan lahan yang berada 
di Jalan Dionegoro yang 
merupakan lahan kosong 
dengan kontur tanah yang 
datar dan kondisi siap 
bangun. 

Pertokoan dan perkantoran 
yang berada di sebelah selatan 
tapak yang merupakan salah 
satu pusat keramaian dari Jalan 
Diponegoro ini yang dapat 
menjadi potensi utama 
pengunjung. 

Pertigaan antara Jalan Diponegoro 
yang merupakan pertigaan yang 
memiliki arus yang cukup ramai 
karena berada di persimpangan 3 
arus lalu lintas. Persimpangan ini 
cukup berbahaya karena pada arah 
menuju Kota Semarang terdapat 
pertemuan 3 jalur. 
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 Sebelah timur : Pemukiman penduduk 

Aksesibilitas :  berdasarkan peninjauan mengenai lokasi tapak, sistem pencapaian 

pada tapak sangat tinggi karena tapak ini dilalui jalur yang cukup 

ramai. Sistem pencapaian pada tapak sangat tinggi karena berada 

pada jalur jalan arteri sekunder. Dilalui ± 5 jalur angkutan umum 

secara langsung. Selain itu jalur pada jalan ini merupakan salah 

satu simpul keramaian dari berbagai arah di Kota Semarang. Jalan 

ini juga merupakan akses masuk dan keluar Kota Semarang. 

Kondisi Lingkungan : Kondisi pemanfaatan lahan yang berada di sekitar tapak 

sebagian besar berupa area perdagangan dan jasa, 

pemukiman penduduk, perkantoran, pendidikan, dan 

kesehatan yang cukup ramai dan padat sehingga mampu 

memberikan pengaruh postif pada lahan terbangun. 

LuasTapak  : memiliki luas ± 23. 124 m2   

 

c. Alternatif Tapak III 

Alternatif tapak III berada di Jalan Setiabudi  Kota Semarang yang 

merupakan lahan kosong yang memiliki kontur tanah yang datar dan 

dalam kondisi siap bangun. Lahan ini sedang diolah menjadi sebuah 

bangunan publik hotel dengan batas – batas sebagai berikut : 
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Batas – batas tapak : 

 

 

 

 

 Sebelah utara : rumah penduduk 

 Sebelah selatan : lahan kosong dan jalan Setiabudi 

 Sebelah barat : kawasan Perkantoran , Kantor Fumira 

 Sebelah timur : kawasan pertokoan atau ruko 

Aksesibilitas 

berdasarkan tinjauan tapak, tapak ini berada di jalan Setiabudi yang 

arus lalu lintasnya cukup ramai dan aksesibilitasnya cukup mudah untuk 

dijangkau dari berbagai arah. Kawasan ini merupakan jalur penghubung 

antara dalam kota dan luar kota. Jalur ini dilalui ± 5 jalur angkutan umum 

secara langsung. Selain itu jalur yang dilewati oleh lalu lintas dari dua arah. 

 

Sebelah selatan tapak merupakan 
lahan kosong dan jalan raya Setiabudi 
yang merupakan jalan dengan arus lalu 
lintas yang sangat ramai dan padat 

Sebelah timur dari lahan 
merupakan pertokoan dan 
perkantoran dalam bentuk ruko 
yang cukup ramai sehingga ini 
merupakan potensi linkungan 
yang ada di lahan ini 

Kondisi lahan yang sedang diolah 
menjadi bangunan publik hotel. 
Lahan ini memiliki potensi yang 
cukup baik karena berada ipada tepi 
jalan raya yang cukup ramai. Kondisi 
lahan ini berkontur atau tidak datar 

Sebelah barat merupakan 
merupakan kawasan 
perkantoran yaitu Kantor 
Fumira . 

Tampak lahan kosonng yang 
berada di Jalan Setiabudi 
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Kondisi Lingkungan 

 Kondisi pemanfaatan lahan yang berada di sekitar tapak sebagian 

besar berupa area perdagangan dan jasa, pemukiman penduduk, 

perkantoran, pendidikan, dan kesehatan serta pada selatan lahan 

merupakan lahan kosong dan memiliki kontur yang cukup bergelombang. 

LuasTapak       : memiliki luas ± 31.000 m2  

Pemilihan Tapak dianalisa dalam  tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Tabel Analisa Pemilihan Lokasi 

Kriteria B Alternatif Tapak 1 Alternatif Tapak 2 Alternatif Tapak 3 

Kondisi N BN Kondisi N BN Kondisi N BN 
Tata Guna 
lahan  

25% Tapak berada 
pada kawasan 
perdagangan, 
jasa, 
perumahan 

10 2,5 Tapak Berada 
pada kawasan 
perumahan, 
jasa, 
perumahan 

10 2,5 Tapak Berada 
pada kawasan 
perumahan, 
jasa, 
perumahan 

10 2,5 

Topografi  20% Tapak berada 
pada lahan 
relatif datar, 
terletak di 
ujung ruas 
jalan utama, 
berpotensi 
untuk 
pengolahan 
fasade sebagai 
building 
attraction 

10 2 Tapak berada 
pada lahan 
relatif datar, 
terletak di 
ujung ruas 
jalan utama, 
berpotensi 
untuk 
pengolahan 
fasade sebagai 
building 
attraction 

9 1,8 Tapak berada 
pada lahan 
relatif datar, 
terletak di 
ujung ruas 
jalan utama, 
berpotensi 
untuk 
pengolahan 
fasade sebagai 
building 
attraction 

8 1,6 

Aksesibilitas 15% Pencapaian 
melalui jalan 
arteri sekunder 
2 arah 

10 1,5 Pencapaian 
melalui jalan 
arteri sekunder 
2 arah 

8 1,2 Pencapaian 
melalui jalan 
arteri sekunder 
2 arah 

7 1,05 

Kondisi 
Lingkungan 
Sekitar 

15% Lingkungan 
sekitar tapak 
sebagian besar 
berupa area 
perdagangan 
dan jasa, 
pemukiman 
penduduk, 
perkantoran, 
pendidikan, 
dan kesehatan 

8 1,2 Lingkungan 
sekitar tapak 
sebagian besar 
berupa area 
perdagangan 
dan jasa, 
pemukiman 
penduduk, 
perkantoran, 
pendidikan, 
dan kesehatan 

6 0,9 Lingkungan 
sekitar tapak 
sebagian besar 
berupa area 
perdagangan 
dan jasa, 
pemukiman 
penduduk, 
perkantoran, 
pendidikan, 
dan kesehatan 

7 1,05 

Sirkulasi 25% Pencapaian 
dari segala 
arah mudah. 
Terdapat jalan 
kolektor 
alternatif yang 
mempermudah 
sirkulasi ke 

10 2,5 Pencapaian 
dari segala 
arah mudah. 
Terdapat jalan 
kolektor 
alternatif yang 
mempermudah 
sirkulasi ke 

7 1,75 Pencapaian 
dari segala 
arah mudah. 
Terdapat jalan 
kolektor 
alternatif yang 
mempermudah 
sirkulasi ke 

6 1,5 
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Kriteria B Alternatif Tapak 1 Alternatif Tapak 2 Alternatif Tapak 3 

Kondisi N BN Kondisi N BN Kondisi N BN 

arah tapak. 
Ada jalan 
tikungan 
berpotensi 
untuk side 
antrance. 

arah tapak. 
Ada jalan 
tikungan 
berpotensi 
untuk side 
antrance. 

arah tapak.  

Jumlah  100% 8,5 8,15 7,7 

 

Ket : B = Bobot 
N = Nilai 

 Sumber : Analisa Penulis 

 

Berdasarkan analisa di atas, maka tapak yang terpilih untuk kawasan 

Beauty Skin Centre dengan pendekatan arsitektur post modern dengan 

aliran feminisme ialah alternatif tapak 1. Alternatif tapak 1 memiliki luas + 

10.330 m2 dan site ini terletak di BWK II. 

3.4. BATASAN DAN ANGGAPAN 

Batasan- batasan dalam perencanaan dan perancangan Beauty Skin 

Centre adalah : 

a. Fungsi utama yang dilakukan Beauty Skin Centre adalah sebagai 

wadah yang menyediakan tempat untuk mewadahi kegiatan wanita 

dalam merawat kecantikan tubuh seperti perwatan kulit wajah, 

perawatan tubuh dan slimming. 

b. Perancangan fisik bangunan secara detail dibatasi hanya pada 

bangunan dan lingkungan Beauty Skin Centre. 

c. Penentuan lokasi dan tapak mengacu pada peraturan daerah Kota 

Semarang 

d. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-

masalah arsitektural, dengan demikian permasalahan di bidang 

ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar arsitektur tidak akan 

dibahas. 

Anggapan yang ditemukan yaitu: 
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a. Masalah status tanah, lokasi dan tapak serta penyediaan dana 

dianggap dapat diatasi 

b. Bangunan- bangunan yang bukan merupakan bangunan konservasi 

yang ada tanpa perencanaan  di anggap tidak ada 

c. Bangunan yang sudah direncanakan di luar tapak dianggap ada dan 

tidak diadakan perubahan 

d. Situasi, kondisi dan daya dukung tanah yang digunakan termasuk 

jaringan utilitas kota, serta secara infrastruktur yang lain, dianggap 

untuk mengantisipasinya bangunan Beauty Skin Centre. 
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BAB IV 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

4.1. Dasar Pendekatan 

Dasar pendekatan ini berdasarkan dari tuntutan dan kebutuhan 

hidup pada jaman sekarang yang melatarbelakangi khususnya wanita 

dalam berpenampilan dan tampil sesempurna mungkin. Dalam hal ini yang 

menjadi kebutuhan wanita adalah perawatan wajah dan tubuh. Semakin 

meningkatnya kebutuhan wanita akan kecantikan dan penampilan maka 

semakin menjamur tempat perawatan kecantikan di Kota Semarang. 

Sebagai alternatif yang baru bagi masyarakat, perencanaan dan 

perancangan beauty skin centre ini mengusung konsep arsitektur post 

modern dengan aliran feminisme yang nantinya akan menonjolkan suatu 

tempat perawatan yang memiliki karakter sama dengan sifat dasar wanita 

yang penuh dengan kesederhanaan, keindahan, dan sangat menutamakan 

kenyamanan sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk 

menggunakan dan memanfaatkan beauty skin centre ini. Dalam beauty skin 

centre ini juga menggabungkan beberapa fasilitas kecantikan menjadi satu 

lokasi yang nantinya akan mewadahi segala kebutuhan dan kegiatan 

wanita dalam merawat tubuh. 

Pendekatan yang dikakukan meliputi : 

a. Pendekatan site 

b. Pendekatan Aspek Fungsional 

c. Pendekatan studi besaran ruang 

d. Pendekatan utilitas bangunan 

e. Pendekatan struktural 

4.2. Pendekatan Site Terpilih 

Tapak terpilih berada di kawasan Jalan Letjen S. Parman dengan 

pertimbangan karena tapak ini berada di kawasan yang sangat strategis 
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dengan kawasan yang dikelilingi oleh pemukiman dan kawasan 

perdagangan jasa serta banyaknya perkantoran sehingga dapat membidik 

dari pekerja wanita yang membutuhkan perawatan kecantikan. Kelebihan 

dari tapak ini adalah berada di jalan raya yang cukup ramai dan padat, 

mudah dijangkau dari berbagai arah dan terdapat akses transportasi yang 

mudah. Kelemahan dari tapak ini adalah perletakannya yang dekat 

simpangan pertigaan yang cukup crowded. 

 

 

                

 

 

 

 

 

Batas – batas tapak : 

 Utara :  Jalan Argopura dan Pemukiman 

 Selatan : Hotel Grasia dan jalan S. Parman 

 Timur : Lahan Kosong dan Mess Yos Sudarso 

 Barat : Pom Bensin Gajah Mungkur 

Aksesibilitas 

 Berdasarkan peninjauan mengenai lokasi tapak, sistem pencapaian 

pada tapak sangat tinggi karena tapak ini dilalui jalur yang cukup ramai. Jalur 

ini merupakan jalur yang mengubungkan Pusat Kota Semarang dengan 

Gambar 4.3. Lokasi Site 
Sumber : survey 
 

Gambar 4.1. SPBU Gajah Mungkur 
Sumber : survey 

Gambar 4.2. Hotel Grasia 
Sumber : survey 
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beberapa daerah pinggiran Semarang dan akses menuju ke simpul jalan luar 

kota. Sistem pencapaian pada tapak sangat tinggi karena berada pada jalur 

jalan arteri sekunder. Dilalui ±5 jalur angkutan umum secara langsung. 

Kondisi Lingkungan 

Kondisi pemanfaatan lahan yang berada di sekitar tapak sebagian 

besar berupa area perdagangan dan jasa, pemukiman penduduk, 

perkantoran, pendidikan dan kawasan militer. Kelebihan yang utama dari 

tapak ini adalah berada di sekitar perumahan elit karena perencanaan 

beauty skin centre ini akan membidik konsumen dari kalangan menengah 

keatas. 

 Luas Tapak : memiliki luas ±  10.330 m2  

 

4.3. Konsep Dasar Perencanaan 

Konsep dasar dari perencanaan Beauty Skin Centre ini adalah : 

a. Kebutuhan wanita akan penampilan yang semakin meningkat 

sehingga perawatan wanita membutuhkan perawatan khusus. Untuk 

itu dibutuhkan suatu wadah yang dapat memfasilitasi kegiatan 

wanita dalam merawat tubuh. 

b. Beauty Skin Centre merupakan tempat bagi wanita untuk melakukan 

treatment kecantikan dan perawatan tubuh. Beauty Skin Centre juga 

menjadi tempat hiburan dan merelaksasi diri bagi wanita yang 

sedang melakukan perawatan. 

c. Beauty Skin Centre ini memiliki kesan bangunan yang 

mengimplementasikan sifat dan karakter wanita seperti kelembutan 

yang di terapkan pada pemilihan warna, ketenangan yang diterapkan 

ada suasana yang nyaman, elegan dan dinamis yang diterapkan pada 

bentukan lengkungan, dan privat yang diterapkan pada letak tata 

ruang. 
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d. Beauty Skin Centre ini memiliki fasilitas ruang seperti tempat untuk 

perawatan kecantikan, perawatan tubuh, perawatan rambut, dan 

pusat kebugaran. 

4.4. Pendekatan Aspek Fungsional 

Pendekatan fungsional bertujuan untuk lebih memfokuskan dan 

mendetailkan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan bangunan 

dilihat dari fungsinya untuk manusia yaitu mewadahi dan menaungi 

pengguna dan segala aktivitas yang ada. Sehingga perencanaan dan 

perancangan beauty skin centre ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan 

kenyamanan pengguna. Pada aspek fungsional ini meliputi aktivitas, pelaku 

dan ruang. 

4.4.1. Pelaku , aktivitas dan ruang 

Pelaku yang ada pada beauty skin centre ini meliputi pengunjung, 

pengelola, dan karyawan beauty skin centre. Berikut ini merupakan 

pelaku, aktivitas dan kebutuhan ruang pada beauty skin centre : 

a. Kegiatan Pelaku dan Kebutuhan Ruang Pengunjung 

Tabel 4.1. Tabel Perilaku Pengunjung 

No Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 
 

Pengunjung Parkir Tempat parkir Publik  

Masuk Ruangan Hall Publik  

Informasi & Registrasi Front Office 
a. Receptionist 
b. Information 

Semi Publik 

Menunggu  Lobby / Ruang 
Tunggu 

Publik  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang Air kecil / 
besar 

Lavatory Servis  

 

b. Kegiatan Konsultasi Dokter 

Tabel 4.2. Tabel Perilaku Pengguna pada Konsultasi Dokter 

No  Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 Pengunjung / 
pasien 

Datang Tempat Parkir Publik 

Registrasi Receptionist  Publik 

Menunggu  Lobby / Ruang Publik 
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No  Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

Tunggu  

Konsultasi 
Kecantikan 

Ruang dokter 
kecantikan / ruang 
konsultasi 

Privat 

Konsultasi Kulit Ruang dokter kulit / 
ruang konsultasi 

Privat 

Konsultasi Rambut Ruang dokter 
rambut/ ruang 
konsultasi 

Privat  

Konsultasi Gizi Ruang Dokter Gizi / 
ruang konsultasi 

Privat 

Treatment Berat 
Badan 

Ruang Weight 
Room 

Privat  

Mengambil Obat Ruang Pengambilan 
Obat 

Privat 

Ibadah  Mushola Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory 
pengunjung 

Servis   

2 Dokter Spesialis 
Kecantikan,Gizi, 
dan Rambut 

Datang  Tempat Parkir Publik  

Bekerja  Ruang dokter  Privat  

Bekerja / melayani 
Pasien 

Ruang Dokter / 
ruang konsultasi 
kecantikan , gizi & 
rambut 

Privat  

Menyimpan dan 
Mengontrol Obat 

Gudang Obat Privat 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang Air kecil / 
besar 

Lavatory dokter Servis  

3 Staff / Karyawan 
Dokter 

Datang  Tempat Parkir Publik  

Bekerja / melayani 
dan membantu 
dokter 

Ruang Dokter Privat  

Mengolah Data Ruang Karyawan Privat  

Mengecek dan 
mengontrol obat 

Gudang Obat Privat , 
Service 

Ibadah  Mushola Publik  

Buang Air kecil / 
besar 

Lavatory Servis  

 

c. Kegiatan Treatment Kecantikan 

Tabel 4.3. Tabel Perilaku Pengguna pada Treatment Kecantikan 

No Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 Pengunjung / Datang  Tempat parkir Publik  
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No Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

pasien Registrasi  Receptionist Semi Publik  

Menunggu  Lobby / Ruang 
Tunggu 

Publik  

Facial  Ruang treatment 
Facial 

Privat  

Peeling  Ruang Treatment 
Peeling 

Privat  

Laser wajah Ruang Treatment 
Laser 

Privat  

Perawatan Tubuh ( 
Spa ) 

Ruang Spa Single / 
couple 

Privat  

Ganti Baju  Ruang ganti Privat  

Menicure , Pedicure Ruang 
Menicure/Pedicure 

privat 

Treatment Rambut Ruang treatment 
rambut 

Privat  

Laser Rambut Ruang Laser rambut Privat  

Perawatan salon Salon  Semi Publik 

Menyimpan barang Loker pengunjung Privat  

Ibadah  Mushola  Publik 

Buang Air kecil / 
besar 

Lavatory  Servis  

2 Dokter Ahli 
Kecantikan 

Datang  Tempat Parkir Publik  

Bekerja  Ruang dokter  Semi Publik 

Treatment Facial Ruang Treatment 
facial 

Privat  

Treatment Peeling Ruang treatment 
peeling 

Privat  

Treatment Laser Ruang treatment 
laser 

Privat  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang Air kecil / 
besar 

Lavatory  Semi Publik 

3 

Staff / terapis 
ahli kecantikan 

Datang  Tempat Parkir  Publik  

Bekerja  Ruang Karyawan / 
terapis kecantikan 

Privat  

Treatment Facial Ruang Treatment 
Facial 

Privat  

Treatment Peeling Ruang treatment 
peeling 

Privat  

Treatment Laser Ruang treatment 
laser 

Privat  

Mengecek / 
mengontrol obat  

Gudang Obat Privat 

Ibadah  Mushola  Publik  
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No Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory Servis  

 

d. Kegiatan Perawatan Tubuh 

Tabel 4.4. Tabel Perilaku Pengguna pada Treatment Tubuh 

No Pelaku  Aktivitas  Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 Pengunjung Datang Tempat parkir  Publik  

Registrasi Receptionist Semi Publik 

Menunggu  Lobby / Ruang 
Tunggu 

Publik  

Konsultasi dokter  Ruang dokter  Semi publik 

Treatment Laser  Ruang Treatment 
Laser 

Privat  

Body Spa Ruang Spa Single / 
Couple 

Privat  

Body Therapy Ruang Terapi Privat 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air besar / 
kecil 

Lavatory Semi Publik 

2 Staff / terapis 
ahli perawatan 
tubuh 

Datang  Tempat parkir Publik  

Bekerja  Ruang karyawan / 
terapis tubuh 

Privat  

Treatment Laser Ruang Treatment 
Laser  

Privat  

Body Spa Ruang Spa Single / 
couple 

Privat  

Body Therapy Ruang terapi single / 
couple 

Privat  

Body Therapy 
khusus 

Ruang terapi VIP Privat  

Mengecek dan 
mengontrol Obat 

Gudang Obat Privat  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory  Semi publik 

3 Dokter ahli 
Perawatan 
tubuh 

Datang Tempat parkir Publik  

Bekerja  Ruang dokter  Semi Publik 

Treatment laser  Ruang treatment 
laser 

Privat  

Body therapy  Ruang terapi single / 
couple  

Privat  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory Servis  
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e. Kegiatan Body Slimming Therapy 

Tabel 4.5. Tabel Perilaku Pengguna pada Body Slimming Therapy 

No  Pelaku  Aktivitas  Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 Pengunjung  Datang  Tempat Parkir Publik  

Registrasi  Receptionist  Semi Publik 

Menunggu  Lobby / Ruang 
Tunggu 

Publik  

Konsultasi gizi Ruang dokter Semi publik  

Treatment Body 
Slimming 

Ruang body 
slimming 
treatment 

Privat  

Body Therapy Ruang body 
therapy 

Privat  

Mengambil obat Ruang kasir obat Semi Publik  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory Servis 

2 Dokter spesialis 
/ gizi 

Datang  Tempat parkir Publik  

Bekerja  Ruang dokter Semi publik 

Body slimming 
treatment 

Ruang body 
slimming 
treatment 

Privat  

Body Therapy Ruang body 
therapy 

Privat  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory  Semi publik 

3 Staff / terapis 
ahli gizi 

Datang  Tempat parkir Publik  

Bekerja  Ruang karyawan / 
terapis gizi 

Semi publik  

Body slimming 
treatment 

Ruang body 
slimming 
treatment 

Privat  

Body Therapy Ruang body 
Therapy 

Privat  

Mengecek dan 
mengontrol obat 

Gudang obat Privat  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory  Servis  

 

f. Kegiatan olahraga dan kebugaran 

Tabel 4.6. Tabel Perilaku Pengguna pada Olahraga dan Kebugaran 
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No  Pelaku  Aktivitas  Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 Pengunjung  Datang  Tempat parkir  Publik  

Registrasi  Receptionist  Semi publik 

Menunggu  Lobby / ruang 
tunggu 

Publik  

Fitness Ruang fitness Semi publik 

Senam aerobic Ruang senam 
aerobic 

Semi publik 

Senam Body 
Language  

Ruang senam body 
language 

Semi publik  

Ganti baju dan 
menyimpan 
barang 

Ruang ganti dan 
loker 

privat 

Beristirahat  Ruang santai dan 
istirahat 

Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory Servis 

Berenang  Kolam renang Semi publik  

Ganti baju Ruang ganti baju Privat  

Menyimpan 
barang 

Loker  Privat  

Bilas dan mandi Ruamng bilas Privat  

Duduk atau 
berjemur 

Ruang santai atau 
berjemur 

Semi Publik 

Meminjam baju 
renang 

Ruang 
penyimpanan baju 
renang 

Publik  

Olahraga Yoga Ruang Yoga Privat  

Meditasi Ruang meditasi Privat  

Konsultasi dengan 
instruktur 

Ruang instruktur privat 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil 
atau besar  

lavatory Servis  

2 Instruktur  Datang  Tempat parkir  Publik  

Bekerja  Ruang instruktur Privat  

Beristirahat Ruang istirahat  Semi publik 

Ibadah  mushola Publik  

Buang air 
besar/kecil 

Lavatory  Servis  

  

g. Kegiatan Pengelola 

Tabel 4.7. Tabel Perilaku Pengelola 

No  Pelaku  Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 
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No  Pelaku  Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

1 Direktur utama Datang  Tempat parkir  Publik  

Bekerja  Ruang direktur  Privat  

Rapat  Ruang rapat  Semi publik 

Menemui tamu Ruang tamu Semi Publik  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil / 
besar 

Lavatory  Servis  

2 Sekretaris  Datang  Tempat parkir  Publik  

Bekerja  Ruang sekretaris  Privat  

Rapat  Ruang rapat  Semi publik  

Menyimpan arsip Ruang arsip Privat  

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

3 General Manager Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang general 
manager 

Privat  

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

4 Staff administrasi 
dan keuangan 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang staff 
administrasi 
keuangan 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

5 Manager 
Administrasi 
Keuangan 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang staff 
administrasi 
keuangan 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

6 Manager 
pemasaran dan 
promosi 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang manager 
pemasaran dan 
promosi 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  
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No  Pelaku  Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang 

7 Staff pemasaran 
dan promosi 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang staff 
administrasi 
keuangan 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

8 Kepala bagian 
kecantikan 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang kepala 
bagian kecantikan 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

9 Kepala bagian 
perawatan tubuh 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang kepala 
bagian perawatan 
tubuh 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

10 Kepala bagian 
penunjang 

Datang  Tempat parkir  publik 

Bekerja  Ruang kepala 
bagian penunjang 

Semi publik 

Rapat  Ruang rapat Semi Publik 

Ibadah  Mushola  Publik  

Buang air kecil/ 
besar 

Lavatory  Servis  

 

4.4.2. Konsep Hubungan Ruang 

Hubungan ruang merupakan konsep penempatan ruang yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas pengunjung. Dengan 

adanya hubungan ruang dapat membantu perencanaan tiap-tiap 

ruang. Proses ini berhubungan dengan penepatan ruang sehingga 

dapat terkait sesuai zonanya dan dapat memudahkan pengunjung 

nantinya. 
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Skema 4.1. Skema Hubungan Ruang 

 

Berdasarkan skema diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

setiap pengunjung yang datang akan melakukan registrasi dan 

pendataan terlebih dahulu yang berkaitan dengan kelompok penerima 

lalu akan melakukan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan utama. Pada 

bagian kegiatan utama ini juga berkaitan erat dengan bebrapa 

kelompok lainnya seperti kelompok pengelola yang pada aktivitasnya 

kelompok pengelola selalu melakukan koordinasi dengan pengunjung. 

Serta kelompok penunjang yang juga berkaitan erat dengan kegiatan 

utama karena kelompok penunjang merupakan pelengkap dari fasilitas 

yang ada di beauty skin centre ini. Kelompok servis merupakan hal 

yang wajib ada pada suatu banguan publik untuk memaksimalkan 

pelayanan. 

4.4.3. Konsep Sirkulasi Ruang 

Berikut ini adalah Sirkulasi ruang bagi beberapa pengguna 

bangunan sesuai dengan kebutuhannya : 
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a. Sikulasi Ruang Pengunjung Perawatan Kecantikan 

 

Gambar 4.2. Skema sirkulasi ruang pengunjung perawatan Kecantikan  

 

b. Sirkulasi Ruang Pengunjung Perawatan Tubuh 

 

Gambar 4.3. Skema Sirkulasi Ruang Pengunjung Perawatan Tubuh 

c.  Sirkulasi Pengunjung Body Slimming 

 

Gambar 4.4. Skema Sirkulasi Ruang Pengunjung Body Slimming 
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d. Sirkulasi Pengunjung Kebugaran  

 

gambar 4.5. Skema Sirkulasi Ruang Pengunjung Kebugaran  

 

e.Sirkulasi Pengelola 

 

Gambar 4.6. Skema Sirkulasi Ruang Pengelola  

4.4.4. Konsep Organisasi Ruang 

Berikut adalah Organisasi Ruang yang ada pada Beauty Skin Centre : 
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Gambar 4.7. Skema Organisasi Ruang 

 

4.5. Pendekatan Studi Besaran ruang 

a. Kegiatan umum dan penerimaan pengunjung 

Tabel 4.8. Tabel Perilaku Pengelola 

No  Kebutuhan 
ruang 

Perhitungan 
Standart Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas  

1 Hall 1,50 m² / orang 40 orang 1 60 m² 

2 Front Office 
a. Receptionist 
b. Information 

1,25 m²/ orang 8 orang 1 10 m² 

3 Lobby  0,85 m² / orang 20 orang 1 17 m² 

4 Mushola  1,25 m² / orang 15 orang 1 18,75 m² 

5 Lavatory  3,82 m² / orang  wanita 2 15,28 m² 

  pria 2 

 Luas    121,03 m² 

 Sirkulasi 40 %  48,412 m² 

 Total luas  169,442 m² 

 

b. Kegiatan Perawatan Kecantikan 

Tabel 4.9. Tabel Perilaku Perawatan kecantikan 

No Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 Ruang tunggu VIP 0,85 m²/org 10 1 85 m² 

2 Receptionist 1,25 m²/org 15 1 18,75 m² 

3 R. Dokt. Kulit 5 m²/org 2 org 4 40 m² 

4 R. Dokt. 
Kecantikan 

5 m²/org 2 org 3 30 m² 

5 R. konsultasi Kulit 9 m²/org 3 org 4 108 m² 

6 R. konsultasi 
kecantikan  

9 m²/org 3 org 3 81 m² 

7 R. staff/ karyawan 3 m²/org 10 org 1 30 m² 

8 Ruang Obat 17,4 m²/unit  2 34,8 m² 

9 R. Facial 30 m²/unit  4 120 m² 

10 R. Peeling 30 m² / unit  3 90 m² 

11 R. Laser 30 m²/unit  3 90 m² 

12 R. tunggu facial 0,85 m²/org 8 org 1 6,8 m² 

13 R. tunggu laser 0,85 m²/org 5 org 1 4,25 m² 
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No Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

14 R. tunggu Peeling 0,85 m²/org 5 org 1 4,25 m² 

15 R. Spa Single 8 m²/org 1 org 4 32 m² 

16   R. Spa Couple 8 m² / org 2 org 4 64 m² 

17 R. Meni Pedi 4 m² / org 5 org 2 40 m² 

18 R. Treatment 
rambut 

60 m² /org  1 60 m² 

19 Salon 70 m²/unit  1 70 m² 

20 R. ganti baju/ 
loker spa 

2 m²/unit  4 8 m² 

21 R. ganti 
baju/loker salon 

2 m²/unit  4 8 m² 

22 R. ratus 3 m² / org 2 org 5 30 m² 

23 R. bilas 2 m² / org 1 org 12 24 m² 

24 R. berendam 4 m² /org 1 org 12 48 m² 

25 R. steam 4 m² / org 4 org 3 48 m² 

26 Gudang  9 m²/unit  2 18 m² 

27 R. staff Treatment 
wajah 

3 m²/ org 7 1 21 m² 

28 R. staff treatment 
rambut 

3 m²/org 7 org 1 21 m² 

29 Lavatory 
pengunjung 

3 m²/org 1 org 6 18 m² 

30 Lavatory dokter 3 m²/org 1 org 4 12 m² 

31 Lavatory staff 3 m²/org 1 org 4 12 m² 

32 R. obat 15 m²/unit  2 30 m² 

 Luas   1171,85 m² 

 Sirkulasi 30%  351,555 m² 

 Total luas  1523,405 m² 

 

c. Kegiatan perawatan Tubuh 

Tabel 4.10. Tabel besaran ruang perawatan tubuh 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 

Standar Besaran 

Ruang 

Kapasitas 

Pengguna  

Jumlah 

Unit 

Luas  

 R. tunggu body 

spa 

0,85m²/org 10 1 85 m² 

 R. tunggu body 

treatment 

0,85 m²/org 10 1 85 m² 
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No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 

Standar Besaran 

Ruang 

Kapasitas 

Pengguna  

Jumlah 

Unit 

Luas  

 R. receptionist 1,25m²/org 4 1 5 m² 

 R. massage 8 m²/unit 2 3 24 m² 

 R. detox 9 m²/unit 2 3 27 m² 

 R. mandi susu 4 m²/unit 1 3 12 m² 

 R. mandi rempah 4 m²/unit 1 3 12 m² 

 R. laser 30 m²/unit 2 3 90 m² 

 R. konsultasi 

tubuh 

9 m² / org 3 2 54 m² 

 R. Dokter 5 m²/org 2 2 20 m² 

 R. staff 3 m²/org 8 1 24 m² 

 R. ganti /loker 2 m²/unit 1 4 6 m² 

 R. santai / 

istirahat 

4 m²/org 6 1 24 m² 

 Lavatory 

pengunjung 

3 m²/org 1 4 12 m² 

 R. sauna 5 m²/unit 2 2 10 m² 

 R. steam 8 m²/unit 2 2 16 m² 

 R. mandi sauna 3 m² / unit 1 3 9 m² 

 R. ganti/loker 2 m²/unit 1 4 8 m² 

 Lavatory 

pengelola 

3 m²/org 1 4 12m² 

 Luas   535 m² 

 Sirkulasi 30 %  160,5 m² 

 Total Luas  695,5 m² 
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d. Kegiatan Body Slimming 

Tabel 4.11. Tabel besaran ruang body slimming 

No Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas 

 R.tunggu body 
slimming 

0,85m²/ org 10 1 85 m² 

 R. receptionist 1,25 m²/org 4 1 5 m² 

 R. konsultasi 
dokter gizi 

9 m²/org 4 3 108 m² 

 R. dokter gizi 5 m²/org 2 3 30 m² 

 R. staff 3 m²/org 8 1 24 m² 

 R. obat 15 m²/unit  2 30 m² 

 R. Laser 
Treatment 

30 m²/unit  3 90 m² 

 R. Detox 9 m²/unit  2 18 m² 

 R. sauna 5 m²/unit  2 10 m² 

 R. mandi sauna 3 m²/unit  2 6 m² 

 R. ganti 2 m²/org 1 3 6 m² 

 R. steam 8 m²/unit  2 16 m² 

 R. bilas 2 m²/org 1 3 6 m² 

 R. mandi 4 m²/org 1 3 12 m² 

 R. body treatment 20 m ²/ unit  3 60 m² 

 R. treatment 30 m²/unit  2 60 m² 

 R. santai/istirahat 4 m²/org 10 1 40 m² 

 Lavatory 
pengunjung 

3 m²/org 1 4 12 m² 

 Lavatory 
pengelola 

3 m²/org 1 4 12 m² 

 R. berendam 4 m²/ org 1 3 12 m² 

 Luas   642 m² 

 Sirkulasi 30 %  192,6 m² 

 Total luas  834,6 m² 

 

e. Kegiatan Kebugaran 

Tabel 4.12. Tabel besaran ruang kebugaran 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

 Hall 1,5 m²/org 10 1 15 m² 

 Receptionist 1,25 m²/org 4 1 5 m² 

 R. tunggu 0,85 m²/org 10 1 85 m² 

 R. instruktur 
senam 

8 m²/org 4 2 8 m² 
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No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

 R. senam 3 m²/org 30 2 60 m² 

 R. senam aerobik 3 m²/org 30 2 60 m² 

 R. senam body 
language 

3 m²/org 30 2 60 m² 

 R. ganti/ loker 2 m²/org 1 10 10 m² 

 R. santai /istirahat 4 m²/org 20 1 80 m² 

 R. staff 3 m²/org 10 1 30 m² 

 R. gudang 10 m²/unit  1 10 m² 

 R. konsultasi 
instruktur 

8 m²/unit  2 16 m² 

 R. ganti renang 2 m²/org 1 8 16 m² 

 R. tunggu 0,85 m²/org 15 1 2,55 m² 

 R. receptionist 1,25 m²/org 4 1 5 m² 

 Kolam renang 4m²/org 25 1 100 m² 

 R. bilas 2 m²/org 1 10 20 m² 

 R. berjemur 2 m²/org 10 1 20 m² 

 R. penyewaan 
baju renang 

2 m²/org 4 1 8 m² 

 R. tunggu 0,85 m²/org 10 1 85 m² 

 R. receptionist 1,25 m²/org 4 1 5 m² 

 R. instruktur yoga 3 m² / org 6 1 18 m² 

 R. yoga 3 m²/org 20 2 60 m² 

 R. meditasi 3 m²/org 10 2 30 m² 

 R. istirahat/santai 4 m²/org 15 1 60 m² 

 Gudang 10 m²/unit  1 10 m² 

 R. ganti/loker 2 m²/org 1 8 16 m² 

 Cafe  3 m²/org 20 1 60 m² 

 Luas   954,55 m² 

 Sirkulasi 30 %  286,365 m² 

 Total Luas  1240,915 m² 

 

f. Kegiatan pengelola 

Tabel 4.13. Tabel besaran ruang Pengelola 

No  Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

 Hall  3 m²/org 10 1 30 m² 

 Receptionist  1,25 m²/org 4 1 5 m² 

 R. direktur 25 m²/unit 2 1 25 m² 

 R. General 
Manager 

15 m²/unit 2 1 15 m² 
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No  Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

 R. Sekretaris 10 m²/unit 2 1 10 m² 

 R. Tamu  9 m²/unit 4 1 9 m² 

 R. Rapat 25 m²/unit 8 1 25 m² 

 R. arsip  6 m²/unit 2 2 12 m² 

 Lavatory Direktur 3 m²/org 1 1 3 m² 

 Lavatory  3 m²/org 1 4 12 m² 

 R. general 
manager adm. 
Keuangan 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

 R. staff /karyawan 3 m²/org 10 1 30 m² 

 R. tamu 9 m²/unit 4 1 9 m² 

 R. rapat 9 m²/unit 8 1 9 m² 

 Lavatory  3 m²/org 1 4 12 m² 

 R. general adm 
pemasaran 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

 R. staff/karyawan 3 m²/org 8 1 24 m² 

 R. tamu 9 m²/unit 4 1 9 m² 

 R. rapat 9 m²/unit 8 1 9 m² 

 lavatory 3 m²/org 1 4 12 m² 

 R. Kabag 
kecantikan 

10 m²/unit 2 1 10 m² 

 R. kabag 
perawatan tubuh 

10 m²/unit 2 1 10 m² 

 R. kabag 
kebugaran 

10 m²/unit 2 1 10 m² 

 R. kabag 
penunjang 

10 m²/unit 2 1 10 m² 

 Ruang tamu 9 m²/unit 4 1 9 m² 

 R. rapat 9m²/unit 8 1 9 m² 

 R. staff 3 m²/org 8 1 3 m² 

 R istirahat 4 m²/org 10 1 40 m² 

 Lavatory  3 m²/org 1 4 12 m² 

 Mushola  3 m²/org 6 1 18 m² 

 Luas   394 m² 

 Sirkulasi 30 %  118,2 m² 

 Total Luas  512,2 m² 

 

g. Kegiatan penunjang 

Tabel 4.14. Tabel besaran ruang penunjang 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar 
Besaran Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas 
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No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar 
Besaran Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas 

1 Cafe     

 R. Resto 15 m²/4 org 32 1 60 m² 

 Dapur  10 m²/unit 5 1 10 m² 

 Gudang Bahan 10 m²/unit 3 1 10 m² 

 Bar 1,45 m²/org 15 1 21,75 m² 

 Kasir  3 m²/unit 2 1 3 m² 

 Ruang Karyawan 10 m²/unit 5 1 10 m² 

 Gudang  5 m²/unit 1 1 5 m² 

 Lavatory  3 m²/org 1 8 24 m² 

 Mushola  3 m²/org 6 1 18 m² 

      

2 Butik     

 Butik Baju 50 m²/unit 10 1 50 m² 

 Butik tas 50 m²/unit 10 1 50 m² 

 Butik sepatu 50 m²/unit 10 1 50 m² 

 Gudang baju 10 m²/unit 2 1 10 m² 

 Gudang tas 10 m²/unit 2 1 10 m² 

 Gudang sepatu 10 m²/unit 2 1 10 m² 

 Toko perlengkapan 
kecantikan 

50 m²/unit 10 1 50 m² 

 Kamar pas 3 m²/org 1 6 18 m² 

 R. Kasir 6 m²/unit 3 3 18 m² 

 Lavatory  3 m²/org 1 6 18 m² 

 R. karyawan 3 m²/org 10 1 30 m² 

 Mushola  3 m²/org 8 1 24 m² 

 Luas   499,75 m² 

 Sirkulasi 30%  149,925 m² 

 Total Luas  649,975 m² 

h. Kegiatan Parkir 

Tabel 4.15. Tabel besaran ruang parkir 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 Parkir mobil 
pengunjung 

12,5 m²/unit 50 50 625 m² 

 Parkir motor 
Pengunjung 

3 m²/unit 80 80 240 m² 

 Parkir mobil 
pengelola 

12,5 m²/unit 25 25 312,5 m² 

 Parkir motor 
pengelola 

3 m²/unit 50 50 150 m² 

 Pos Parkir 6 m²/unit 2 3 18 m² 
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 Luas   1345,5m² 

 Sirkulasi 30%  403,65m² 

 Total Luas  1749,15m² 

 

i. Kebutuhan ME dan Servis 

Tabel 4.16. Tabel Besaran ruang ME dan Servis 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas  

1 R. Genset 45 m²/unit 2 2 90 m² 

 R. AHU 12 m²/unit 1 1 12 m² 

 R. Operator 10 m²/unit 3 1 10 m² 

 R. PABX 8 m²/unit 2 1 8 m² 

 R. Pompa Air 35 m²/unit 3 1 35 m² 

 R. Trafo Listrik 15 m²/unit 3 1 15 m² 

 R. Kontrol 
Komunikasi 

15 m²/unit 4 1 15 m² 

 Pos Keamanan  6 m²/unit 2 4 24 m² 

 R. inap Penjaga 12 m²/unit 2 3 36 m² 

 BINATU 15 m²/unit 2 1 15 m² 

 Luas  260 m² 

 Sirkulasi 30%  78 m² 

 Total luas  338 m² 

 

Jumlah total : 

Tabel 4.17. Tabel Besaran ruang total 

Kegiatan umum & penerimaan pengunjung 169,442 m² 

Kegiatan Perawatan Kecantikan 1523,405 m² 

Kegiatan Perawatan tubuh 695,5 m² 

Kegiatan Body Slimming 834,6 m² 

Kegiatan Kebugaran 1240,915 m² 

Kegiatan Pengelola 512,2 m² 

Kegiayan Penunjang 649,975 m² 

Kegiatan Parkir 1749,15m² 

Kegiatan ME dan Servis 338 m² 

Jumlah  7713,187 m² 

 

4.6. Pendekatan Arsitektural 

Perencanaan dan perancangan bangunan beauty skin centre ini 

merupakan wujud dari kebutuhan dan karakter penggunanya. Dengan 
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menggunakan arsitektur post modern dengan aliran feminisme, beauty 

skin centre akan mengadaptasi berbagai bentuk sifat dan karakteristik 

feminisme yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan ruang, 

kegiatan , aktivitas, perilaku dan penekanan desain yang akan disesuaikan 

pula dengan kawasan di sekitarnya. Beberapa penekanan desain yang ada 

pada beauty skin centre ini adalah : 

a. Berdasarkan kebutuhan pengguna 

Konsep beauty skin centre ini mengutamakan kebutuhan 

pengguna yang merupakan wanita dan sangat mengutamakan 

penampilan. Hal yang paling utama adalah konsep arsitektural ini 

mengedepankan kenyamanan dan menyediakan ruang yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu juga dilengkapi dengam desain 

yang elegan sehingga dapat memanfaatkan fungsi dari beauty skin 

centre ini. 

b. Berdasarkan aktivitas pengguna 

Dengan banyaknya aktivitas yang ada pada beauty skin centre 

ini, hal yang paling diperhatikan adalah sirkulasi dari ruangan yang 

nantinya akan berhubungan dengan erat atau tidak eratnya letak 

hubungan ruang. Konsep utama adalah menyediakan beauty skin 

centre yang lengkap dan mampu menaungi segala aktivitas didalamnya. 

Dengan banyaknya ruangan yang dibutuhkan dalam mewadahi aktivitas 

di beauty skin centre ini, maka yang paling dibutuhkan adalah fasilitas 

yang disediakan harus dapat memenuhi kenyamanan pengunjung. Hal 

ini dimaksudkan agar pengguna bangunan dapat leluasa untuk 

memanfaatkan ruangan yang ada , sehingga dapat memaksimalkan 

treatment yang ada pada beauty skin centre ini. 

c. Berdasarkan aliran post modern 

Aliran post modern merupakan aliran yang digambarkan seperti 

menganjurkan untuk memperbaiki kembali arti arsitektur dengan 
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kembali mengetengahkan elemen-elemen arsitektur konvensional dan 

menjadi lebih pluralistik dengan memperluas perbendaharaan gaya dan 

bentuk.  Penerapannya dalam beauty skin centre ini adalah desain yang 

ditampilkan tidak kaku dan dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman dan terbuka dengan lingkungan sekitarnya 

sehingga keberadaan beauty skin centre ini selain menarik juga dapat 

mengimbangi bangunan yang mengelilinginya. 

d. Berdasarkan aliran feminisme 

Makna feminisme itu sendiri dalam bidang arsitektur yaitu 

selain pengapdosian sifat perempuan mempunyai arti yang lebih dalam 

yaitu kebebasan dan kesejajaran dalam mengekspresikan ide dan 

desain bangunan. Hal ini terbukti dari terbentuknya paham baru yang 

mengutamakan kebebasan berekspresi serta berteknologi. 

Penerapannya dalam beauty skin centre ini adalah bangunan ini 

mengadopsi sebagian karakter feminisme yang mengutamankan 

keindahan, kesederhanaan, elegan, keseimbangan antara irama dan 

ritme bangunan, serta sangat mengutamakan ketenangan dan 

kenyamanan.  

Pada desain feminisme lebih condong ke desain yang terlihat 

sederhana namun pada prosesnya memerlukan ketelitian yang tinggi. 

Desain feminisme lebih banyak menggunakan bentukan yang ringan 

dan sederhana namun tetap mengutamakan keindahan. Hal ini juga 

didukung karena beauty skin centre ini lebih banyak digunakan oleh 

wanita. 

4.6.1. Pendekatan Tampilan Bangunan 

Tampilan bangunan merupakan hal yang menjadi sorotan utama 

dalam fungsi suatu bangunan. Tampilan bangunan merupakan kesan 

pertama yang akan ditangkap oleh sesorang yang melihat sehingga 

tampilan bangunan harus menyampaikan makna dan maksud dari 
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fungsi , kegunaan dan konsep suatu bangunan. Tampilanbangunan 

yang digunakan pada beauty skin centre ini mengadaptasi dari konsep 

aliran feminisme yang mengimplementasi dari sifat wanita yang 

mengutamakan kenyamanan, kelembutan , elegan dan mewah . 

 
 
 
 

 

 
Transformasi dari bentukan geometri 
persegi yang ditonjolkan dan 
dicekungkan untuk mendapatkan 
bentukan yang elegan. Penonjolan 
dan cekungan pada bangunan 
difokuskan pada area samping 
sebagai tampak samping 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformasi dari bentukan geometri 
lingkaran dan setengah lingkaran 
yang dikombinasikan dengan 
bentukan geometris sehingga 
memunculkan lengkungan pada 
sudut bangunan. 
 

Gambar 4.4 . transformasi desain 
Sumber : analisis, 2015 

 

4.6.2. Pendekatan Konsep Tata Ruang 

Pendekatan Konsep tata ruang dalam beauty skin centre ini mengacu 

pada konsep feminisme yang sangat mendahulukan privasi. Berikut ini 

merupakan pendekatan konsep tata ruang beauty skin centre : 

a. Beauty skin centre ini mengutamakan kenyamanan dan privasi 

dari pengunjung sehingga sangat menjaga ketenangan 

pengunjung yang sedang menikmati perawatan. Privasi sangat 

dijunjung tinggi untuk menimbulkan kesan prioritas bagi 

pengunjung. Salah satu ruang dengan tingkat privasi yang sangat 
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tinggi adalah ruang spa dan perawatan kecantikan yang sangat 

tertutup bagi orang lain. 

b. Beauty skin centre ini memberikan ruang transit atau ruang 

singgah yang digunakan sebagai ruang santai. Ruang ini 

perletakannya sebagai ruang transit sebelum memasuki ruang 

yang lebih pribadi atau privat. 

4.6.3. Pendekatan Material yang Digunakan 

Material yang digunakan pada beauty skin centre ini meliputi 

penggunaan atap, dinding, lantai hingga aplikasi yang mencerminkan 

konsep feminisme yaitu : 

Dinding Bangunan 
c. Batu bata 

 
d. Kaca 

 
e. Greenwool 

 
 

 
 

f. Kayu 

 
g. ACP 

 
h. Batu Alam 

 
Gambar 4.5 . material dinding 

Sumber : analisis, 2015 

Lantai  
a. Parquet 

 
 

c. Karpet 
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b. Keramik 

 

 
d. Marmer 

 

Gambar 4. 6. material lantai 
Sumber : analisis, 2015 

 

 

 

Material Air 
a. Waterwall 

 

 
b. Kolam Taman 

 
Material air yang digunakan untuk  

Gambar 4.7 . material air 
                                                                 Sumber : analisis, 2015 
 

Wallpaper 
a. Dinding 

 
b. Wallpaper pastel  

 
c. Wallpaper Bunga 
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Pemilihan wallpaper yang diterapkan pada beauty skin centre ini menggunakan 
wallpaper yang berwarna lembut, pastel dan tidak mencolok seperti warna pink atau 
merah muda, hijau muda dan biru muda. Hal ini sesuai dengan konsep dari feminisme 
yang mengutamakan kesan lembut dan menyesuaikan warna yang sesuai dengan 
karakter wanita seperti bunga. 

Gambar 4. 8. material wallpaper 
                                                                 Sumber : analisis, 2015 
 

Penggunaan Atap 
a. Gypsum  

 
 
 

b. Kayu  

 

 
d. Genteng 

 

Gambar 4.9 . material atap 
                                                                 Sumber : analisis, 2015 
 

4.7. Pendekatan Kinerja Bangunan 

4.7.1.  Sistem Pencahayaan 

Sistem Pencahayaan yang digunakan pada bangunan Beauty 

Skin Centre di Kota Semarang ini menggunakan pencahayaan alami dan 

buatan. Pemilihan sistem pencahayaan alami dan buatan ini 

didasarkan dengan kebutuhan dan penggunaan dari pelaku aktivitas. 

Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan 
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keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat 

dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan 

orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan 

cepat. Pencahayaan alami merupakan sumber pencahayaan yang 

berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak 

keuntungan, selain menghemat energi listrik juga dapat membunuh 

kuman.  Pencahayaan alami adalah upaya untuk penghematan energi 

dan biaya. Sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif 

dibanding dengan penggunaan pencahayaan buatan, selain karena 

intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami menghasilkan panas 

terutama saat siang hari.  

Pencahayaan alami dalam sebuah bangunan akan mengurangi 

penggunaan cahaya buatan, sehingga dapat menghemat konsumsi 

energi dan mengurangi tingkat polusi. Tujuan digunakannya 

pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan cahaya berkualitas yang 

efisien serta meminimalkan silau dan berlebihnya rasio tingkat terang. 

Selain itu cahaya alami dalam sebuah bangunan juga dapat 

memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan membawa efek 

positif lainnya dalam psikologi manusia. 

Agar dapat menggunakan cahaya alami secara efektif, perlu 

dikenali ke beberapa sumber cahaya utama yang dapat dimanfaatkan : 

a. Sunlight, cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya tinggi. 

b. Daylight, cahaya matahari yang sudah tersebar dilangit dan 

tingkat cahayanya rendah. 

c. Reflected light, cahaya matahari yang sudah dipantulkan. 

Pencahayaan alami ini digunakan pada ruang ruang yang 

memungkinkan untuk digunakan pencahayaan alami seperti masuknya 

sinar matahari seperti pada ruang yoga, ruang fitnes, dan ruang senam. 

Pencahayaan alami yang digunakan akan dimaksimalkan untuk 
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mendapatkan manfaat dari sinar matahari terutama pada pagi hari yang 

sangat berguna bagi kesehatan dan manfaat sinar matahari pada siang hari 

yang akan membantu mengurangi penggunakan lampu untuk pencahayaan 

ruangan. Namun yang sangat perlu diperhatikan dalam pemanfaatan 

pencahayaan alami adalah tetap mengutamakan kenyamanan dan aktivitas 

dari pengguna tidak terganggu. Oleh karena itu dalam perencanaan beauty 

skin centre ini sangat diperhatikan mengenai penggunaan material yang 

sangat ramah dengan lingkungan dan menggunakan material yang dapat 

mengendalikan kenyamanan sehingga tidak mengganggu kenyamanan 

pengguna seperti menggunakan sun shading pada jendela yang berukuran 

lebar. Namun perencanaan ini disesuaikan dengan konsep yang digunakan 

yaitu feminisme yang mengutamakan keindahan yang meninggalkan kesan 

mewah , elegan dan ketenangan serta kenyamanan pengguna. 

Beberapa contoh pencahayaan alami : 

 
Gambar 4.10.contoh bukaan pada ruangan terbuka 
Sumber:Septana Bagus Pambudi, 2013 

 
Gambar 4.11.contoh bukaan pada ruangan 
Sumber: Septana Bagus Pambudi, 2014 

 Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh 

sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan 

apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat 

https://septanabp.files.wordpress.com/2013/06/living-area.jpg
https://septanabp.files.wordpress.com/2013/06/living-area.jpg
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pencahayaan alami tidak mencukupi. Pada beauty skin centre ini 

penggunaan pencahayaan buatan dikhususkan pada ruangan – ruangan 

yang letaknya tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung, ruangan 

yang memiliki tingkat privasi yang tinggi ,ruangan yang digunakan untuk 

treatment tertentu yang memerlukan pencahayaan lebih, serta ruangan 

yang digunakan pada malam hari dan pencahayaan buatan ini juga 

digunakan poada saat kondisi cuaca sedang tidak stabil atau pada saat 

matahari tidak nampak.  

 
Gambar 4.12.contoh pencahayaan buatan dengan lampu 

 Sumber: Bondan Prihastomo, 2010 

 

 
Gambar 4.13 .contoh tata letak lampu pada ruangan 
              Sumber: Probo Hindarto , 2011 

Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit 

dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak 

mencukupi. Beberapa ruangan yang menggunakan pencahayaan buatan 

secara pasti adalah ruang konsultasi dokter, ruang peeling, ruang laser, 

ruang facial, ruang spa, dan salon. Penggunaan pencahayaan buatan ini 
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juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sebagai pelaku utama yang 

menggunakan ruangan. Pencahayaan buatan ini diukur melalui seberapa 

pentingnya kegiatan yang dilakukan. Pencahayaan buatan yang permanen 

digunakan adalah penggunaan lampu. Pencahayan buatan juga 

mempengaruhi fungsi dari suatu ruang terutama pada beauty skin centre 

yang membutuhkan pencahayaan khusus untuk menciptakan suasana yang 

berbeda pada setiap ruang, karena pada konsep feminisme penggunaan 

suatu ruang didasari konsep untuk memberikan kesan mewah dan elegan 

serta menomor satukan kenyamanan. 

4.7.2. Sistem Pengkondisian Udara 

Tujuan pengkondisian udara adalah untuk mendapatkan 

kenyamanan bagi penghuni yang berada didalam ruangan. Kondisi udara 

yang dirasakan nyaman oleh tubuh manusia adalah berkisar antara suhu 

dan kelembapan 200C hingga 260C, 45% hingga 55% dalam kecepatan 

udara 0,25 m/s. Pada beauty skin centre ini menggunakan sistem 

pengkondisian udara langsung ( direct cooling ) dan tidak langsung 

(Indirect cooling). Sistem tata udara langsung ini udara diturunkan 

suhunya oleh refrigeran dan disalurkan ke dalam ruangan tanpa saluran 

udara ( ducting). Jenis yang umum digunakan adalah AC Window dengan 

kapasitas antara 0.5-2 pk, AC Split Unit dengan kapasitas 0,5-3 pk, dan AC 

Package Unit dengan kapsitas sampai 10 pk. Sedangkan sistem tata udara 

tidak langsung refrigeran yang digunakan bukan frein tetapi air es dengan 

suhu 5 derajat celcius. Pada sistem udara ditiupkan di antara kumparan 

yang berisi air es di dalam unit penghantar udara ( AHU- Air Handling Unit 

), terdapat pula blower dan saringan udara.  

 

4.7.3. Sistem Akustik 

Sebagai ruang untuk melakukan berbagai perawatan tubuh, 

beauty skin centre ini memiliki sistem privasi yang cukup tinggi. Semakin 
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tinggi tingkat privasi pada suatu ruangan maka semakin tinggi pula tingkat 

ketenangan yang diprioritaskan. Dilihat dari letak beauty skin centre ini 

yang berada di lintasan jalan raya yang cukup padat dan ramai sehingga 

banyak kendaraan bermotor yang melintas, ini merupakan pertimbangan 

utama dalam pengelolaan sistem akustik agar kenyamanan dan keintiman 

pengunjung dan pengguna beauty skin centre ini tetap terjaga. Beberapa 

contoh dari ruangan yang membutuhkan ketenangan yang cukup tinggi 

adalah ruang perawatan wajah seperti ruang konsultasi, ruang peeling, 

ruang facial, ruang spa, dan salon. Untuk mengurangi kebisingan, dalam 

perencanaan dan perancangan penggunaan bahan-bahan dan material 

yang mampu membantu mengurangi kebisingan sangat dibutuhkan. 

Sistem pencegahan yang digunakan salah satunya adalah memasang 

bahan atau material yang dapat menyerap bunyi yang diterapkan pada 

dinding, lantai, atau bahkan di plafon. Contoh dari material yang dapat 

menyerap bunyi adalah penggunaan parquet pada lantai, selain 

kegunaannya yang dapat menyerap kebisingan, parquet juga mempunyai 

tampilan yang cukup menarik sehingga ketika suatu ruangan yang 

memiliki tingkat kebisingan yang tinggi seperti contohnya ruang senam 

menggunakan lantai berbahan parquet maka kesannya akan lebih terlihat 

elegan ,klasik dan lebih menarik. Selain menggunakan bahan atau 

material yang dapat menahan kebisingan , yang perlu diperhatikan lagi 

adalah peletakan dari ruangan itu sendiri agar cukup terhindar dari area 

yang berpotensi kebisingannya lebih tinggi. Cara lain dalam meredam 

kebisingan adalah penggunaan sound proofing juga merupakan terobosan 

baru dalam menekan bunyi bising dari luar. Sound proof / peredam suara 

adalah suatu system yang dipergunakan  dalam suatu tata ruang yang 

tidak hanya berfungsi untuk menahan suara ke luar ruangan (insulation) 

sehingga suara tidak bocor keluar, melainkan juga berfungsi untuk 

menambah kualitas (Accoustical) kenyamanan pendengaran terhadap 
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gema, dengung, dan bising yang dihasilkan oleh suara di dalam ruangan. 

  
Gambar 4.14. sistem akustik bangunan 
Sumber: peredamsuara, 2014 

4.7.4. Sistem Komunikasi 

Beauty Skin Centre merupakan bangunan yang mewadahi 

berbagai macam keguatan dan kebutuhan wanita akan kecantikan dan 

perawatan tubuh. Berdasarkan fungsi tersebut, beauty skin centre 

memiliki banyak ruang yang saling terhubung satu sama lain dan saling 

berkaitan. Untuk mempermudah jalannya aktivitas yang ada 

,komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi. 

Sebagai alat vital dalam kelancaran kegiatan, komunikasi yang ada 

dalam suatu bangunan menjadi prioritas utama. Untuk dapat 

berfungsinya sistem telekomunikasi didalam bangunan, diperlukan 

saluran telepon dari Telkom, yang mempunyai fasilitas hubungan 

keluar lokal (dalam kota), hubungan keluar interlokal ( DDD- Domestic 

Direct Dialing) atau hubungan keluar international ( IDD- International 

Direct Dialing). 

Sistem dalam bangunan dimuali dari saluran Telkom ke fasilitas 

PABX ( Private Automatic Branch Exchange ), selanjutnya dihubungkan 

ke kotak hubung induk ( MDF- Main Distribution Frame ). Melalui kabel 

distribusi (DC- Distribution Cable) jaringan telepon disebarkan ke kotak 

terminal ( JB- Junction Box) yang ada pada tiap-tiap lantai bangunan. 

Dari kotak terminal ini jaringan telepon diteruskan ke setiap pesawat 

telepon.  

http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/01/peredam-suara-propagasi.gif
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Skema 4.18. Skema sistem Komunikasi 

 

Gambar 4.9. jaringan instalasi komunikasi dalam bangunan 

     Sumber : Ir.Jimmy S. Juwana ,MSAE, 2004 

4.7.5. Sistem Jaringan Listrik 

Listrik yang digunakan dalam beauty skin centre ini menggunakan 

jaringan listrik yang berasal dari PLN maupun cadangan listrik (genset – 

generator set) yang disiapkan ketika pasok daya listrik yang berasal dari 

PLN terganggu. Pada panel distribusi daya listrik umumnya dibagi dalam 

kelompok : daya listrik untuk stop kontak, daya listrik untuk penerangan 

dan daya listrik untuk perlengkapan/peralatan bangunan ( lemari es ). 

 
Skema 4.19. Skema sistem jaringan listrik 
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Jika aliran listrik PLN terhenti, maka pasokan daya listrik diambil 

dari pembangkit listrik cadangan ( genset- generator set), yang digerakkan 

dengan bantuan mesin diesel. Genset diletakkan dalam ruangan yang 

kedap suara, agar suara yang ditimbulkan oleh mesin diesel tidak 

mengganggu aktivitas dalam bangunan.  

 

4.7.6. Sistem kabel Komputer/ Data / Multimedia 

Dalam beauty skin centre ini dimudahkan dengan adanya 

server komputer antara lain : untuk keperluan ruang kerja dengan 

penggunaan komputer personal ( PC- Personal Computer), untuk 

layanan jaringan lokal (LAN-Local Area Network ) dengan beberapa 

terminal dan orinter , untuk facsimile, untuk dihubungkan ke 

pesawat telepon ataupun untuk pengendalian lingkungsn dan 

keselamatan. Selanjutnya dengan bantuan modem , V-Set atau 

microwave, sistem komputer/data/multimedia pada suatu 

bangunan dihubungkan dengan jaringan eksternal melalui provider 

atau fasilitas satelit. 

 
Gambar 4.15. konfigurasi layanan jaringan komputer 
     Sumber : Ir.Jimmy S. Juwana ,MSAE, 2004 
 

4.7.7. Sistem Pemadam Kebakaran 

Perencanaan dan Perancangan beauty skin centre di Kota 

Semarang ini tidak hanya mengutamakan kualitas dari perawtan 
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yang dilakukan, namun juga mengutamakan keselamatan dari 

pengguna ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti contohnya 

kebakaran. Sesuai dengan syarat keselamatan dalam bangunan 

publik, beauty skin centre ini memerlukan jaringan pelindung 

seperti system detektor bahaya, sistem kebakaran dan sistem 

penyelamatan. 

Sistem detektor yang digunakan pada bangunan ini adalah 

menggunakan alarm system. Alat ini bekerja dimulai dari panel 

induk yang berada dalam ruangan pengendali kebakaran, 

sedangkan sub-panelnya dapat dipasang di setiap lantai berdekatan 

dengan kotak hidran. Pengoperasiannya dapat secara manual 

dimana ketika terjadi kebakaran maka sistem detektor akan 

otomatis berbunyi. Sistem kebakaran yang digunakan pada 

bangunan ini adalah : 

a. Hidran bangunan ( kotak hidran- Box Hydrant) 

Sistem pemadam kebakaran ini menggunakan air sebagai 

bahan pemadam api. Sistem hydrant memiliki beberapa perangkat 

inti dan perangkat pendukung yang berdiri sendiri. Lokasi dan 

jumlah hidran dalam bangunan diperlukan untuk menentukan 

kapasitas pompa yang digunakan untuk menyemprotkan air. Hidran 

perlu ditempatkan pada jarak 35 meter satu dngan lainnya, karena 

panjang selang kebakaran dalam otak hidran adalah 30 meter. 

Hidran/ selang kebakaran diletakkan di tempat yang mudah 

terjangkau relatif aman dan pada umumnya diletakkan pada pintu 

darurat.  
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Gambar 4.16. box hydrant & fire extingusher ( APAR) 

 Sumber: A. Loekmantara, 2012 

 Sistem PAR- Fire Extinghuiser 

    Fire extinguisher atau lebih dikenal dengan nama APAR 

(Alat Pemadam Api Ringan) merupakan alat pemadam api yang 

pemakaiannya dilakukan secara manual  dan langsung 

diarahka  pada posisi dimana api berada. 

     Apar biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis 

yang dissuaikan dengan peraturan Dinas Pemadam Kebakaran. 

 Terdapat beberapa jenis Apar yang digunakan, yaitu: 

a. Apar Type A: Murtipupuse Dry Chemical Powder 3,5 Kg 

b. Apar Type B: Gas Co2 6,8 kg 

c. Apar type C : Gas Co2 10 kg 

d. Apar type D : Multipupuse Dry ChemicalPowder 25 kg 

(dilengkapi dengan Trolley) 

b. Sistem Sprinkler 

Sistem ini juga menggunakan instalasi pipa yang berdiri sendiri. 

Artinya tidak saling terhubung dengan sistem hydrant maupun sistem 

air bersih.  Jika sprinkler bekerja , tekanan air dalam pipa akan turun 

dan sensor akan otomatis memberi tanda bahay (alarm) dan lokasi 

yang terbakar akan terlihat pada panel pengendalian kebakaran.  

c. Pasokan Air 

http://2.bp.blogspot.com/-iyaTSVUHlbI/U3vL1wTGHiI/AAAAAAAAAFA/7U6NwZhqzm4/s1600/DSC04111.JPG
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Pada kota-kota besar diperlukan pasokan air untuk keperluan 

hidran, selang kebakaran dan sistem sprinkler yang dapat dipasok 

dari jaringan pipa air di jalan-jalan utama. Biasanya cadangan air 

disimpan dalam penyimpanan air tertentu (resevoir). Agar didalam 

tangki selalu tetap tersedia cadangan air yang dapat diperlukan jika 

sewaktu-waktu terjadi kebakaran, maka lubang pasokan (outlet) 

untuk kebutuhan keseharian dibedakan dengan lubang untuk 

keperluan pemadaman api. 

Sistem darurat atau sistem penyelamatan yang disediakan di 

bangunan beauty skin centre ini adalah dengan adanya tangga 

darurat atau tangga kebakaran , pemberian koridor dan jalan keluar 

yang dilengkapi dengan penunjuk arah dan lokasi pintu keluar. Tanda 

EXIT atau KELUAR dengan anak panah menunjukkan arah menuju 

pintu keluar atau tanda kebakaran / darurat. 

4.7.8. Sistem Jaringan Air Bersih 

Dalam sistem penyediaan air bersih , bangunan yang berada di 

kota telah disediakan air melalui PDAM serta dari sumur artises / 

deepwell sebagai cadangan. 

Sistem air bersih sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu : 

a. Up Feed System 

Dalam sistem ini pipa distribusi langsung dari tangki bawah 

(ground tank) dengan pompa langsung disambungkan dengan pipa 

utama penyediaan air pada bangunan, dalam hal ini menggunakan 

sepenuhnya kemampuan pompa. Karena terbatasnya tekanan 

dalam pipa dan dibatasinya ukuran pipa cabang dari pipa utama 

tersebut, sistem ini terutama dapat diterapkan untuk perumahan 

dan gedung-gedung kecil yang rendah. 
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Gambar 4.17. up feed system 

Sumber: upnjatim,2007 

b. Down Feed System 

Dalam sistem ini air ditampung dahulu di tangki bawah ( 

ground tank) yang biasanya dipasang di atas pipa atau di lantai 

tertinggi bangunan. Disini air didistribusikan ke seluruh bangunan. 

Sistem tangki air ini cukup efisien diterapkan karena : 

a) Selama airnya digunakan , perubahan tekanan yang terjadi 

pada alat plumbing hampir tidak berarti 

b) Sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atas bekerja secara 

otomatis dengan cara sangat sederhana sehingga kesulitan 

dapat ditekan 

c) Perawatan tangki sangat sederhana dibandingkan dengan 

tangki tekan. 
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Gambar 4.18. down feed system 

Sumber:upnjatim,2007 

Yang digunakan pada bangunan beauty skin centre ini adalah 

jaringan down feed system karena dengan tinggi bangunan beauty 

skin centre ini, sistem down feed digunakan karena lebih mudah 

dalam perawatannya dan lebih efisien pemanfaatannya. 

 

 Gambar 4.20. Skema sistem jaringan air bersih 

 

4.7.9. Sistem Jaringan Air Kotor 

Dalam bangunan publik seperti beauty skin centre ini 

memerlukan sistem pembuangan air kotor yang tidak mengganggu 

segala aktifitas yang ada didalamnya. Sistem pembuangan air kotor ini 

membuang air yang telah sesali digunakan oleh berbagai kegiatan 

manusia. Dalam fungsi kenyamanan, sebagai bagian dari sebuah 

bangunan, saluran air kotor berfungsi sebagai penunjang kegaiatn 

yang sedang berlangsung dalam bangunan. 
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Dalam bangunan ini menggunakan sistem pembuangan air kotor 

two pipe system yang memisahkan pembuangan air kotor yang padat 

dan cari. Limbah padat seperti tinja dibuang melalui soil stack dan 

limbah cair yang merupakan limbah selain tinja melalui waste stack. 

Kemudian hasil pembuangan itu disalurkan ke house drain , lalu 

menuju ke house sewer untuk menghindarkan bau. 

 

Gambar 4.19. sistem jaringan air kotor two pipes pada multi stories building 

     Sumber : Ir.Jimmy S. Juwana ,MSAE, 2004 

4.7.10. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir merupakan usaha untuk meminimalkan 

dan menghindari kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh 

petir, sehingga diperlukan sistem perlindungan yang tepat 

sehingga kerugian yang disebabkan oleh petir seperti kerusakan 

maupun kehancuran dapat dihindari maupun dibatasi. Prinsip 

dasar dari sistem penangkal petir adalah menyediakan jalur 

menerus dari logam yang menyalurkan petir ke tanah pada saat 

sambaran petir pada bangunan. Sistem penangkal petir yang bisa 

digunakan terbagi dalam 2 kategori yaitu : 

a. Sistem Faraday 

Penangkal petir sistem faraday adalah sebuah jalur 

rangkaian kabel tembaga yang difungsikan sebagai jalan atau 

http://www.instalasijaringan.com/
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aliran bagi petir menuju ke permukaan bumi atau ground, 

sehingga petir tidak akan merusak benda-benda yang dilewatinya. 

Ada 3 bagian utama pada penangkal petir sistem faraday : Batang 

penangkal petir sistem faraday, Kabel konduktor penangkal petir 

sistem faraday, Tempat pembumian untuk penangkal petir sistem 

faraday. 

 

Gambar 4.20. sistem faraday 

Sumber : Sutriyono, 2012 

 

 

Gambar 4.21. sistem faraday bangunan 

Sumber : Ir.Jimmy S. Juwana ,MSAE, 2004 

b. Sistem Franklin 

Penangkal Petir Franklin adalah rangkaian jalur konduktor dari 

atas bangunan ke sisi bawah/grounding dengan jalur kabel Tunggal 

(satu buah kabel penurunan). dengan dasar pemikiran bahwa petir 

akan condong menyambar dari sisi atas , sehingga efisiensi dan 

penghematan material bahan bisa dilakukan. 

http://www.instalasijaringan.com/
http://www.instalasijaringan.com/
http://www.instalasijaringan.com/
http://www.instalasijaringan.com/
http://www.instalasijaringan.com/
http://www.instalasijaringan.com/
http://4.bp.blogspot.com/-TiRR6rA5uDQ/UtXz7P3iVtI/AAAAAAAAALk/2RBFHT7xl3U/s1600/penangkal-petir-sistem-faraday.png
http://4.bp.blogspot.com/-TiRR6rA5uDQ/UtXz7P3iVtI/AAAAAAAAALk/2RBFHT7xl3U/s1600/penangkal-petir-sistem-faraday.png
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Gambar 4.22. sistem franklin 

Sumber : Ahlipenangkalpetir,2012 

c. Sistem Radioaktif 

Sistem penangkal petir radioaktif merupakan sistem yang bekerja 

berdasarkan reaksi. Pada sistem ini dihkususkan untuk menghindari 

kerusakan benda akibat muatan listrik petir yang menuju tanah maka 

coaxial cabel dibungkus pipa isolasi. Sistem ini cocok digunakan untuk 

bangunan tinggi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, sistem penangkal petir yang 

digunakan dalam beauty skin centre ini adalah sistem Faraday. Sistem 

ini dipilih karena sistem faraday memiliki jangkauan perlindungan yang 

jauh lebih luas daripada sistem franklin. 

4.8. Pendekatan Struktural 

Sistem struktur merupakan suatu penggabungan berbagai elemen 

struktur secara tiga dimensi yang cukup rumit. Fungsi utama dari sistem 

struktur adalah untuk memikul secara aman dan efektif beban yang 

bekerja pada bangunan, serta menyalurkannya ke tanah melalui fondasi. 

Beban yang bekerja pada bangunan terdiri dari beban vertikal, horizontal, 

temperatur, perbedaan temperatur, dan getaran. 

Dalam berbagai sistem struktur , baik yang menggunakan bajan 

beton bertulang, baja maupun komposit , selalu ada komponen 

(subsistem) yang dapat dikelompokkan dalam sistem yang digunakan 

untuk menahan gaya gravitasi dan sistem untuk menahan gaya lateral. 

http://4.bp.blogspot.com/-QptXq0AIQi8/UtXw6Zh63WI/AAAAAAAAALY/WsNUsqmptok/s1600/penangkal-petir-franklin.png
http://4.bp.blogspot.com/-QptXq0AIQi8/UtXw6Zh63WI/AAAAAAAAALY/WsNUsqmptok/s1600/penangkal-petir-franklin.png
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4.8.1. Sistem Penahan Gaya Gravitasi 

Beban gravitasi merupakan beban yang berasal dari beban mati 

struktur dan brban hidup yang besarnya disesuaikan dengan fungsi 

bangunan. Struktur lantai merupakan bagian terbesar dari struktur 

banguann, sehingga pemilihannya perlu dipertimbangkan secara 

seksama diantaranya : 

a. Kapasitas lantai utnuk memikul beban pada saat pekerjaan 

konstruksi memenuhi persyaratan bago ketahanan terhadap api 

b. Dapat menyediakan tempat/ruang bagi saluran utilitas yang 

diperlukan 

c. Pertimbangan terhadap berat sendiri lantai, makin ringan beban 

lantai makin berkurang dimensi kolom dan fondasinya serta 

makin dimungkinkan menggunakan bentang yang lebar. 

Terdapat beberapa palt yang digunakan dalam bangunan yaitu : 

a. Pelat satu arah (one way slab) ditumpu oelh balok anak yang 

ditempatkan sejajar dengan lainnya, dan perhitungam pelat 

dapat dianggap sebagai balok tipis yang ditumpu oleh banyak 

tumpuan 

b. Pelat rusuk satu arah (one way rib/ joist lab) ditumpu oleh rusuk, 

anak balok yang jarak satu dengan lainnya sangat berdekatan, 

sehingga secara vertikal hampir sama dengan pelat satu arah 

c. Pelat dua arah yaitu pelat yang keempat sisinya ditumpu oleh 

balok dengan perbandingan tertentu sehingga perhitungan pelat 

perlu dilakukan dengan pendekatan dua arah. Dalam pelat dua 

arah ini digai dua yaitu pelat dua arah yang tidak ditumpu oleh 

balok tetapi langsung oleh kolom. Jenis kedua pada puncak 

kolom terdapat penebalan pelat lantai dan / atau kepala kolom ( 

flat slab), sehingga dapat memilkul gaya geser atau momen 

lentur yang lebih besar. 
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d. Pelat wafel yaitu pelat dua arah yang ditumpu oleh rusuk dua 

arah. 

Dalam beauty skin centre ini menggunakan sistem penahan 

gaya gravitasi pelat dua arah tanpa balok dengan kepala kolom yang 

memiliki kelebihan pada puncak kolom terdapat penebalan plat 

lantai dan / atau kepala kolom (flat slab) sehingga dapat memikul 

gaya geser atau momen lentur yang lebih besar. 

4.8.2. Sistem Struktur 

Penggunaan atau pemilihan sistem struktur pada bangunan 

yang digunakan pada beauty skin centre ini berdasarkan kebutuhan 

dan kegunaan dari bangunan itu sendiri. Beberapa syarat yang dilihat 

adalah dari kebutuhan ruang akan bentang lebar dan sisi arsitektural 

yang nantinya akan diolah untuk memperindah bangunan dan dapat 

mendorong sisi menariknya. Berdasarkan sistem struktur 

berdasarkan persyaratan teknis (bentang yang dibutuhkan ) maupun 

berdasarkan kebutuhan estetis dan arsitektural yang digunakan pada 

beauty skin centre ini adalah menggunakan sistem struktur 

konvensional karena pada sistem struktur ini digunakan pada 

bangunan publik yang tidak memiliki persyaratan atau ketentuan 

bentang lebar yang kaku dan dari sisi biaya lebih hemat serta mudah 

dalam pengerjaan dan perawatannya. Ada beberapa sistem strutur 

yang cocok digunakan untuk bangunan yang memiliki bentang lebar 

yang kaku dan pasti lebar serta dengan peletakan kolom seminimal 

mungkin adalah sistem advance structure. 

4.8.3. Perkiraan Dimensi Struktur 

Untuk menggambar detail interior dan penempatan jaringan 

utilitas, besaran dimensi elemen struktur diperlukan agar kebutuhan 

ruang dan jarak bebas yang diperlukan bagi penempatan 

perlengkapan/ peralatam bangunan, ruangan mekanikal dan 
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elektrikal serta jalur sirkulasi dapat disediakan lebih cepat. Perkiraan 

dimensi struktur dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Elemen (subsistem) struktur Horizontal 

Pada bangunan, elemn struktur horizontal tidak dipengaruhi 

oleh banyaknya lantai atau ketinggian bangunan. Dimensi elemen 

struktur ini hanya dipengaruhi oleh panjang bentang dan beban 

yang bekerja. Elemen struktur horizontal lebih dominan memikul 

momen lentur dan gaya geser, dibandingkan dengan gaya aksial, 

oleh sebab itu struktur yang menggunakan bahan beton perlu 

diperkuat dengan tulangan baja terutama pada daerah serat 

tariknya. 

b. Elemen (subsistem) struktur Vertikal 

Elemen struktur vertikal lebih memikul gaya alsial dan oleh 

karenanya dibedakan antara struktur yang menggunakan bahan 

beton dengan yang menggunakan bahan baja. Perkiraan dimensi 

struktur yang menggunakan bahan beton ( beton bertulang) 

digunakan dua pendekatan : 

a. Seluruh gaya aksial dipikul oleh beton 

b. Gaya aksial dipikul oleh beton dan tulangan baja 

Beban yang diterima oleh elemen struktur vertikal ( kolom 

dan dinding  gesaer, merupakan akumulasi dari beban-beban lantai 

diatasnya, jadi makin kebawah beban aksialnya makin besar. Oleh 

sebab itu dimensinya pun makin kebawah makin besar. Agar supaya 

dimensi kolom / dinding geser relatif sama dengan dimensi yang 

ada diatasnya ,maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut : 

a) Untuk struktur dengan bahan beton ( beton berulang) 

1) Mutu beton yang digunakan kolom/dinding geser pada 

bagiuan bawah bangunan lebih tinggi dibandingkan dengan 
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yang digunakan pada kolom / dinding pada bangunan bagian 

atas 

2) Presentase tulangan pada kolom/dinding geser pada bagian 

bawah bangunan lebih besar dibandingkan yang ada pada 

kolom/dinding bangunan bagian atas. 

b) Untuk struktur dengan bahan baja 

1) Mutu profil baja yang digunakan kolom pada bagian bawah 

bangunan lebih tinggi dibandingkan dengan yang digunakan 

pada kolom bangunan bagian atas 

2) Profil kolom baja (khususnya kolom dengan bentuk pipa atau 

tabung segi empat) pada bagian bawah bangunan lebih tebal 

dibandingkan dengan yang digunakan kolom bangunan 

bagian atas. 

4.8.4. Sistem Konstruksi 

Sistem konstruksi yang digunakan pada beauty skin centre ini 

sebagian besar menggunaakn konstruksi beton karena alasan 

beberapa kelebihan diantarannya bahan yang digunakan mudah 

didapat, memiliki kesan yang kuat, memiliki konstruksi yang cukup 

kokoh dan dengan tampilan beton ini dapat dikreasikan untuk 

memperindah beauty skin centre ini. Selain itu ada beberapa 

konstruksi lain yang dipadupadankan dengan konstruksi beton yaitu 

konstruksi kayu yang bahan dasarnya mudah didapat dan proses 

pengerjaannya juga mudah. Namun jenis konstruksi ini hanya 

digunakan untuk melengkapi sistem konstruksi beton yang bertujuan 

untuk memberikan kesan alami dan natural sehingga sesuai dengan 

konsep feminisme yang menonjolkan kesan alami dan menenangkan. 

4.8.5. Pondasi  

Ada beberapa jenis pondasi yang ada dan digunakan pada 

bangunan tinggi di Indonesia. Contoh pondasi yang sering digunakan 
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pada bangunan adalah : 

a. Pondasi Batu Kali 

 

Gambar 4.23. Pondasi Batu kali 

Sumber:xdesign,2010 

Seperti namanya, pondasi ini terbuat dari susunan batu kali yang 

di susun memanjang atau menerus, oleh karena itu pondasi ini biasa 

juga di sebut pondasi menerus, proses kerja pondasi ini adalah 

meneruskan beban vertikal dari beban bangunan di atasnya ke tanah 

dimana posisi bangunan itu berdiri, pondasi Batu Kali umumnya 

berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 30 cm, lebar bawah 60 

cm dan ketinggian antara 60 cm sd 70 cm. Diatas pondasi batu kali 

biasanya di buat sloof, yaitu pasangan beton bertulang yang akan 

mengikat konstruksi tiang tiang beton yang kemudian disalurkan secara 

merata ke pondasi batu kali ini 

b. Pondasi Tiang Pancang  

Pondasi tiang pancang dipergunakan pada tanah-tanah lembek, 

tanah berawa, dengan kondisi daya dukung tanah (sigma tanah) kecil, 

kondisi air tanah tinggi dan tanah keras pada posisi sangat dalam. 

Bahan untuk pondasi tiang pancang adalah : bambu, kayu besi/kayu 

ulin, baja,dan beton bertulang. 
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c. Pondasi Tiang Pancang Kayu. 

Pondasi tiang pancang kayu di Indonesia, dipergunakan pada 

rumah-rumah panggung di daerah Kalimantan, di Sumatera, di Nusa 

Tenggara,dan pada rumah-rumah nelayan di tepi pantai 

d. Pondasi Tiang Pancang Beton 

Pondasi tiang beton dipergunakan untuk bangunan-bangunan 

tinggi (highrise building). Pondasi tiang pancang beton, proses 

pelaksanaannyadilakukan sebagai berikut : 

a) Melakukan test ³ boring´ untuk menentukan kedalaman tanah 

keras dan klasifikasi panjang tiang pancang, sesuai 

pembebanan yang telah diperhitungkan. 

b) Melakukan pengeboran tanah dengan mesin pengeboran 

tiang pancang. 

c) Melakukan pemancangan pondasi dengan mesin pondasi 

tiang pancang. 

Pondasi tiang pancang beton pada prinsipnya terdiri dari 

pondasi tiang pancang beton cor di tempat dan tiang pancang beton 

sistem fabrikasi. 

e. Pondasi tiang pancang beton cor ditempat 

Proses pelaksanaannya pondasi tiang pancang beton cor di tempat 

sebagai berikut : 

a) Melakukan pemboran tanah sesuai kedalaman yang ditentukan 

dengan memasukkan besi tulangan beton. 

b) Memompa tanah bekas pengeboran ke atas permukaan tanah. 

c) Mengisi lubang bekas pengeboran dengan adukan beton, dengan 

sistem dipompakan dan desakan/tekanan. 

d) Pengecoran adukan beton setelah selesai sampai di atas 

permukaan tanah 
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e) Kemudian dipasang stek besi beton sesuai dengan aturan teknis 

yang telah ditentukan. 

f. Pondasi tiang pancang beton sistem fabrikasi 

Kemajuan teknologi khususnya pada bidang rancang bangun 

beton bertulang telah menemukan pondasi tiang pancang sistem 

fabrikasi. Cetakan-cetakan pondasi dengan beberapa variasi diameter 

tiangpancang dan panjang tiang pancang dibuat dalam pabrik dengan 

sistem Beton Pra-Tekan Pondasi pemasangan pondasi tiang pancang 

sistem fabrikasi. 

g. Pondasi Footplate 

 

Gambar 4.24. Pondasi FootPlate 

 Sumber : xdesign,2010 

Pondasi foot plat dipergunakan pada kondisi tanah dengan daya dukung tanah 

(sigma) antara : 1,5 – 2,00 kg/cm2. Pondasi footplate atau Pondasi Cakar Ayam 

biasanya di terapkan di bangunan 2 lantai atau lebih, dimana kaki kaki beton 

dengan kelebaran tertentu di posisikan di bagian bagian struktur utama, dimana 

struktur utama ini yang menahan beban Vertikal yang kemudian disalurkan ke 

bagian bawah atau tanah keras, di ikat menjadi satu kesatuan penyalur beban 
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dengan sloof beton. Hal yang diperlukan dalam merencanakan dalam 

perencanaan fondasi telapak adalah : 

1. Kondisi tanah yang akan menahan beban bangunan lewat fondasi, 

Syarat-syaratnya adalah tanah mampu menerima beban yang 

diteima fondasi tanpa mengalami penurunan atau penurunan 

dalam kadar yang sedikit dan merata. Data-data dari kondisi tanah 

yang dibutuhkan diantaranya kohesi atau lekatan tanah, berat 

jenis tanah 

2. Kondisi fondasi. Dimana fondasi harus mampu untuk menerima 

gaya-gaya yang bekerja padanya tanpa terjadi kerusakan pada 

fondasi foot plate itu sendiri.  Analisa kemampuan fondasi tidak 

didapatkan begitu saja akan tetap perlu analisa struktur fondasi 

dengan mengolah beberapa data sekunder yang nantinya akan 

didapatkan kapasitas fondasi footplate. 

4.9. Pendekatan Vegetasi 

Pohon pelindung dipilih karena lokasi ini cukup luas dan 

membutuhkan area peneduh yang cukup banyak.  Selain untuk pelindung 

, pohon yang pada umumnya memiliki ukuran besar ini juga mampu 

memberikan tambahan oksigen pada siang hari dan melindungi dari 

paparan sinar matahari secara langsung. Contoh pohon pelindung adalah: 

a. Pohon Ketapang 

 

Gambar 4.25. pohon ketapang 

Sumber : survey,2015 

Pohon ketapang atau Terminalia catappa, 

bukan termasuk tumbuhan langka. Pohon ketapang 

kerap ditanam sebagai pohon peneduh di taman 

ataupun pinggir jalan. Pohon ketapang mempunyai 

bentuk cabang dan tajuk yang khas. Cabangnya 

mendatar dan tajuknya bertingkat-tingkat mirip 

struktur pagoda. 

 

 

http://alamendah.wordpress.com/2011/04/03/tanaman-tumbuhan-langka-indonesia-yang-terancam-punah/
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b. Pohon Palem 

 

Gambar 4.26. pohon palem raja 

Sumber : Survey,2015 

 

Palem raja  dan palem putri cocok digunakan 

untuk penghijauan sekitar komplek perumahan atau 

tempat yang tidak membutuhkan ruang besar. 

Mampu hidup hingga ketinggian 1400 mdpl. 

tumbuhan ini tidak bercabang dan mampu tumbuh 

hingga 20 meter . Sebagai penyejuk udara palem raja 

juga sering digunakan sebagai pohon hias. 

 

c. Bungur  

 

 

 

Gambar 4.27.pohon bungur 

Sumber : Survey,2015 

 

Tanaman Bungur (Lagerstroemia) merupakan 

tumbuhan berwujud pohon atau perdu yang dikenal 

sebagai pohon peneduh jalan atau pekarangan. 

Bunganya berwarna merah jambu, bila mekar 

bersama-sama akan tampak indah.Perbanyakan 

anakannya dari biji yang keluar setelah proses 

pembungaan selesai. Bijinya berbentuk bulat 

berwarna coklat sebesar kelereng. Selain itu bisa 

juga diperbanyak dengan pencangkokan.mampu 

hidup ditanah gersang atau subur , bungur menjadi 

pilihan yang tepat untuk menggabungkan konsep 

tanaman hias. Bungur mampu hidup diketinggian 

800 mdpl.  Selain sebagai pohon penghijauan, Biji 

bungur digunakan untuk pengobatan tekanan darah 

tinggi. 

 

d. Cemara Bundel 

http://2.bp.blogspot.com/-9D57OtK7XIo/UhG5gvqRfiI/AAAAAAAAAx4/Y69a02UFbic/s1600/Palem+Raja+(Roystonea+regia)+3.jpg
http://rujak.org/wp-content/uploads/2011/08/Tabebuia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-9D57OtK7XIo/UhG5gvqRfiI/AAAAAAAAAx4/Y69a02UFbic/s1600/Palem+Raja+(Roystonea+regia)+3.jpg
http://rujak.org/wp-content/uploads/2011/08/Tabebuia.jpg
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Gambar 4.28. pohon cemara bundle 
Sumber : Survey,2015 

Tidak semua cemara memenuhi 

kriteria untuk penghijauan, namun cemara 

bundel layak kita pertimbangkan. Tingginya 

mencapai 20 m, penghisap polutan juga 

rindang sebagai tempat berteduh maupun 

hiasan didaerah perkarangan atau lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-pWWe0eoKClA/UOk-9svzsaI/AAAAAAAABkY/0GhdtvM3WJs/s1600/pohon.jpg
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BAB V 

LANDASAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

 

5.1. Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 

5.1.1. Aspek Fungsional Bangunan 

Pendekatan fungsional bertujuan untuk lebih memfokuskan 

dan mendetailkan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan 

bangunan dilihat dari fungsinya untuk manusia yaitu mewadahi dan 

menaungi pengguna dan segala aktivitas yang ada. Sehingga 

perencanaan dan perancangan beauty skin centre ini dapat sesuai 

dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Pada aspek fungsional 

ini meliputi aktivitas, pelaku dan ruang. Beauty Skin Centre ini 

mewadahi segala aktivitas wanita yang berkaitan dengan perawatan 

kecantikan dan segala yang berhubungan dengan kebutuhan wanita. 

5.2. Analisis Tapak 

5.2.1. Lokasi Tapak 

Lokasi tapak yang dipilih adalah berada di BWK II. Berdasarkan 

peruntukan fungsi dari BWK II ini , wilayah BWK II merupakan salah 

satu simpul perekonomian di Kota Semarang dan memiliki potensi 

untuk daerah pengembangan. Daerah BWK II ini terdari dua 

kecamatan yaitu kecamatan Gajah Mungkur dan kecamatan 

Candisari. Lokasi tapak berada dijalan S. Parman kecamatan Gajah 

Mungkur Semarang. BWK II memiliki peruntukan untuk kegiatan 

perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, dan militer.  
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Batas – batas tapak : 

 Utara :  Jl. Argopura dan pemukiman 

 Selatan : Jl S. Parman dan Hotel Grasia 

 Timur : Mess Yos Sudarso dan lahan kosong 

 Barat : Pom Bensin Gajah Mungkur 

5.2.2. Kondisi eksisting 

Kondisi site ini merupakan lahan kosong yang berada di 

pinggir jalan raya yang cukup ramai yaitu jalan S. Parman. Site ini 

merupakan lahan yang berada di kawasan perdagangan dan jasa. Site 

ini dikelilingi oleh bangunan publik yang mendukung aktivitas 

keramaian kota Semarang. Jalur yang dilewati oleh jalur padat yang 

menghubungkan ke arah Kota Semarang. Site ini juga dikelilingi oleh 

pemukiman warga dan ada pula kawasan penddikan seperti sebelah 

timur merupakan lahan kosong dan mess Yos Sudarso. 

Gambar 5.3. Lokasi Site 
Sumber : SUrvey 
 

Gambar 5.1. SPBU Gajah Mungkur 
Sumber : SUrvey 

Gambar 5.2. Hotel Grasia 
Sumber : SUrvey 
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Pada bagian barat terdapat pom bensin yang cukup ramai 

aksesibilitasnya. Hal ini ditunjang pula dengan adanya Hotel Grasia di 

sebelah utara yang cukup menjadikan kawasan ini hidup dan memiliki 

kegunaan khusus dalam perdagangan dan jasa. 

Site ini berada dekat dengan pertigaan dan untuk analisa ME 

dan SE cukup mudah karena site ini berada di kiri jalan dari jalur yang 

searah. Site ini juga berada di jalur yang cukup ramai karena 

merupakan jalur masuk menuju pusat kota Semarang. 

5.2.3. Analisa Site 

 Tapak terpilih berada di kawasan Jalan Letjen S. Parman 

dengan pertimbangan karena tapak ini berada di kawasan yang 

sangat strategis dengan kawasan yang dikelilingi oleh pemukiman 

dan kawasan perdagangan jasa serta banyaknya perkantoran 

sehingga dapat membidik dari pekerja wanita yang membutuhkan 

perawatan kecantikan 

 

 

                

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Lokasi Site terpilih 

 

Gambar 5.4. SPBU Gajah Mungkur 

dan jl Rinjani 

Gambar 5.5. SPBU Hotel Grasia dan 

Jl. S. PArman 
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Batas – batas tapak : 

 Utara :  Jl. Argopura, pemukiman 

 Selatan : Hotel Grasia dan jalan S. Parman  

 Timur : Mess Yos Sudarso, lahan Kosong 

 Barat : Pom Bensin Gajah Mungkur 

a. Aksesibilitas :  berdasarkan peninjauan mengenai lokasi tapak, sistem 

pencapaian pada tapak sangat tinggi karena tapak ini dilalui jalur 

yang cukup ramai. Jalur ini merupakan jalur yang mengubungkan 

Pusat Kota Semarang dengan beberapa daerah pinggiran Semarang 

dan akses menuju ke simpul jalan luar kota. Sistem pencapaian pada 

tapak sangat tinggi karena berada pada jalur jalan arteri sekunder. 

Dilalui ±5 jalur angkutan umum secara langsung. 

b. Kondisi Lingkungan : Kondisi pemanfaatan lahan yang berada di 

sekitar tapak sebagian besar berupa area perdagangan dan jasa, 

pemukiman penduduk, perkantoran, pendidikan dan kawasan militer. 

c. Luas Tapak  : memiliki luas ±  10.330 m2.  

d. Jumlah maksimal lantai yang digunakan adalah maksimal 4 lantai 

e. Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) berdasarkan peruntukan daerah 

pemerintah Kota Semarang berdasarkan peraturan BWK II yaitu 60 % 

f. Koefisien Lantai Bangunan ( KLB ) pada peruntukan BWK II adalah 2 

sampai 4 lantai. 

SITE 
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5.3. Penzoningan Site 

Zoning merupakan pembagian zona ruang untuk perencanaan dan 

perancangan suatu bangunan dengan menganalisis beberapa aspek. 

Aspek yang menjadi pertimbangan analisis adalah aspek klimatologi, 

aksesibilitas, kebisingan , arah angin, dan view. Analisis lain juga 

berdasarkan kegiatan yang ada di dalam bangunan ,analisa di sekitar 

bangunan serta orientasi terhadap bangunan. 

Zoning yang ada dibedakan menjadi 4 ( empat) zona , yaitu zona 

Publik, zona Semi Publik, zona Privat, dan zona Servis. 

5.3.1.  Analisis Klimatologi 

Analisis klimatologi merupakan analisis yang memfokuskan pada 

ruang gerak terhadap sinar matahari yang mempengaruhi fungsi 

ruang.  

 

Gambar 5.7. Proses Analisis Klimatologi 
Sumber : Analisis 

Hasil dari analisis site mengenai klimatologi adalah matahari terbit 

dari arah timur, dan terbenam dari arah barat. Berdasarkan site, area 

yang sesuai dengan terbitnya  matahari adalah area yang bersifat privat 

karena area yang bersifat privat biasanya tidak terbuka bagi umum 

sehingga membutuhkan suplai sinar matahari pagi agar kualitas ruangan 
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tetap sehat. Sedangkan area yang cocok untuk matahari terbenam 

adalah area pada bangunan publik dan semi publik. Pada area ini 

biasanya bersifat terbuka sehingga dalam hal pencahayaan dan 

penghawaan memiliki intensitas yang cukup karena kebutuhan ruang 

dan kegunaan ruang tersebut yang memiliki intensitas kegunaan cukup 

tinggi. 

 

Gambar 5.8. Hasil Analisis Klimatologi 
Sumber : Analisis 

 

5.3.2. Analisis Aksesibilitas 

Analisis Aksesibilitas merupakan analisis yang memfokuskan 

pada kondisi eksisting yang nantinya akan mempengaruhi perletakan 

arah masuk dan keluar site serta mempengauhi sirkulasi dari bangunan 

itu sendiri. 

Hasil analisis pada aksesibilitas adalah ME yang merupakan akses 

masuk menuju site di tempatkan pada tepian jalan S. Parman , 

alasannya karena menghindari jalur cross atau jalur yang bertabrakan 

arah yang berada di pertigaan sebelah barat site. Sedangkan untuk jalur 

SE atau jalur keluar ditempatkan pada jalan Rinjani yang searah dengan 
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jalur jalan yang ada sehingga terhindar dari tabrakan arus sehingga 

memudahkan pengunjung. 

 

Gambar 5.9. Proses Analisis Aksesibilitas 
Sumber : Analisis 

 

Gambar 5.10. Hasil Analisis Aksesibilitas 
Sumber : Analisis 

5.3.3. Analisis Kebisingan 

Analisis kebisingan merupakan analisis yang memfokuskan 

pada analisis bagian site yang memiliki tingkat aktivitas yang cukup 

tinggi dan yang tidak terlalu tinggi sehingga mempengaruhi 

kebisingan dan mempengaruhi perencanaan dan perancangan serta 

penempatan ruangan berdasarkan kebutuhan ruang. 
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Gambar 5.11. Proses Analisis Kebisingan 
Sumber : Analisis 

Berdasarkan analisis terhadap kebisingan adalah Jalan S. Parman 

merupakan jalur yang memiliki kebisingan cukup tinggi sehingga untuk 

kegunaan ruangan dipilih ruangan publik. Jalur yang memiliki intensitas 

keramaian yang cukup tinggi namun tidak sepadat Jalan S. Parman 

adalah arah dari jalan Rinjani, sehingga area ruang yang didekatkan 

dengan jalan ini adalah area semi publik. Sedangkan area privat terletak 

dekat dengan Mess Yos Sudarso yang pada dasarnya tidak ada kontak 

langsung dengan suara kebisingan yang dihasilkan dari keramaian jalan 

raya. Untuk ruang atau area servis diletakkan pada jalan dekat 

pemukiman penduduk yaitu dekat dengan Jalan Argopuro. Penggunaan 

vegetasi dan dinding hijau cukup menjadi solusi untuk mengurangi 

kebisingan. 
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Gambar 5.12. Hasil Analisis kebisingan 
Sumber : Analisis 

 

5.3.4. Analisis View 

Analisis view yaitu analisis yang memfokuskan pada analisis 

lingkungan sekitar. View mempengaruhi perencanaan dan 

perancangan bangunan. View memperngaruhi perletakan ruang yang 

membutuhkan pemandangan dari luar dan mempengaruhi fungsi dari 

ruangan tersebut. 
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Gambar 5.13. Proses Analisis View 

Sumber : Analisis 

 
Gambar 5.14. Hasil Analisis View 

Sumber : Analisis 

 

Untuk analisis view, hanya beberapa ruang yang memiliki akses 

untuk melihat langsung kearah luar yaitu area publik dan semi publik. 

5.3.5. Analisis Arah Angin 

Analisis arah angin merupakan analisis yang memfokuskan pada 

arah angin sehingga akan mempengaruhi perencanaan dan perletakan 

ruang yang membutuhkan dan ridak membutuhkan penghawaan 

alami. 
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Gambar 5.15. analisis angin 
Sumber : Analisis 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ,arah angin yang 

berhembus dari arah barat ke timur . sehingga untuk area semi publik 

terletak di paling timur karena memiliki intensitas kunjungan yang 

cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan pada penghawaan 

alaminya. Sedangkan untuk area privat tidak terlalu terkena hembusan 

angin secara langsung. 

 
Gambar 5.16. peran vegetasi dalam bangunan 

Sumber : Analisis 
 

5.3.6. Hasil akhir zoning 

Hasil akhir dari analisis beberapa aspek seperti klimatologi, 

kebisingan, aksesibilitas,view dan arah arah angin adalah terciptanya 

pemetakan atau zoning secara umum dari lahan yang berada di jalan S. 

Parman adalah : 

Semi Privat 

Servis 

Area Privat 

Area Publik 
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Gambar 5.17. Hasil Analisis Zoning 

Sumber : Analisis 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis, area publik ditempatkan pada 

sebelah selatan berbatasan langsung dengan jalan S. Parman karena 

area publik berhubungan langsung dengan area penerimaan serta 

kegiatan yang berada di dalamnya merupakan area pelayanan 

pengunjung.  

Area semi publik ditempatkan pada sisi barat bangunan yaitu 

berbatasan langsung dengan jalan Rinjani karena pada perencanaan 

nanti akan dijadikan area ME. 

Area Privat ditempatkan pada sisi tengah site karena pada area 

ini berbatasan langsung dengan Mess Yos Sudarso. Area ini relatif lebih 

tenang dan cocok untuk kegiatan yang membutuhkan privasi yang 

cukup tinggi. 

Area Semi Publik 

Area Publik 

Area Privat 

Area Service 
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Area Servis yaitu area yang menaungi kegiatan pelayanan 

secara teknis. Pada perencanaan ini ditempatkan pada sebelah utara 

site. 

5.3.7.  Analisis Lingkungan Sekitar 

Analisis lingkungan sekitar yaitu analisis yang memfokuskan 

pada analisis lingkungan di sekitar tapak / site yang nantinya dapat 

menunjang kegunaan dari suatu ruang. Selain itu analisis lingkungan 

sekitar juga mempengaruhi bangunan beauty skin centre agar tetap 

menjadi bangunan yang standar dan serasi dengan bangunan di 

sekitarnya. Sehingga tampilan bangunan akan tetap berimbang. 

 
Gambar 5.18. Hasil Analisis Lingkungan Sekitar 

Sumber : Analisis 
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Pemukiman  

Pemukiman 
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Berdasarkan hasil analisa lingkungan sekitar, site dikelilingi oleh 

bangunan perkantoran dan bangunan publik. Area privat cocok 

ditempatkan pada bagian yang dekat dengan area yang tenang seperti 

pada sebelah timur yaitu berbatasan dengan Mess Yos Sudarso. 

Sedangkan untuk area bangunan yang ramai seperti publik dan semi 

publik ditempatkan pada bagian yang dekat dengan jalan raya . Selain 

itu alasan didekatan dengan jalan raya karena area publik dan semi 

publik berkaitan dengan SE dan ME yang memiliki akses penting 

menuju dan meninggalkan beauty skin centre ini. 

5.4. Konsep Bangunan 

5.4.1. Konsep Massa Bangunan 

Konsep masa bangunan pada beauty skin centre ini akan 

menghadap ke arah selatan dengan berbagai macam pertimbangan 

baik kelemahan maupun kelebihan diantaranya : 

a. Bangunan menghadap ke arah selatan dengan pertimbangan pada 

arah selatan berbatasan dengan jalan raya utama yaitu jalan S. 

Parman yang menjadi akses utama baik masuk maupun keluar 

bangunan 

b. Sesuai dengan analisis klimatologi pada site, bangunan 

menghadap ke selatan akan tercukupi kebutuhan sinar matahari 

yang berpengaruh pada pencapaian ruangan 

c. Analisa kebisingan dan lingkungan sekitar mempengaruhi keadaan 

dalam bangunan seperti penggunaan area privat yang berada jauh 

dari kebisingan jalan. 

 

Menghadap ke selatan 
akan memudahkan 
aksesibilitas dan 
penzoningan ruangan 
didalamnya berdasarkan 
analisis klimatologi 
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5.4.2. Konsep Gubahan Massa 

Konsep gubahan massa yang digunakan pada beauty skin 

centre ini kan menyesuaikan dengan konsep feminisme yang 

mengutamakan kesan sederhana namun memiliki karakter wanita 

yang kuat seperti bentukan yang lembut, tidak kaku, simple, dan 

ramah namun tetap terlihat mewah dan elegan serta mengikuti 

karakter penggunanya. Karakter gubahan massa yang digunakan 

berasal dari bentukan dasar seperti persegi dan lingkaran yang 

ditransformasikan dan digabungkan menjadi sebuah bentuk seperti 

lengkung dan bentukan lembut karena tampilan bangunan akan 

berpengaruh pada denah yang dihasilkan. 

 

 

Penyusunan massa bangunan ini diambil 
bentuk geometri persegi yang kemudian 
mengalami penambahan dan 
pengurangan pada bentuk dasarnya 
sehingga menghasilkan organisasi ruang 
dengan mempertimbangkan kedekatan 
fisik dalam menghubungkan ruang 
dengan ruang. Mengkombinasikan 
bentukan lengkung dalam wujud 
setengah lingkaran sehingga menjadikan 
bentuk tidak monoton dan tidak kaku. 

 

 

Penambahan bentuk dasar dengan 
melakukan penambahan maupun 
pengurangan bentuk juga menjadikan 
tatanan massa bangunan menjadi lebih 
menarik dan tidak monoton serta dirasa 
lebih statis sehingga dapat menjadi daya 
tarik pengunjung datang dan melakukan 
perawatan 

Gambar 5.20. Analisis Gubahan Massa 
Sumber : Analisis 

 

5.4.3. Konsep Penekanan Desain 

Konsep penekanan desain yang digunakan pada beauty skin 

centre ini adalah menggunakan pendekatan post modern dengan 

aliran feminisme. Makna feminisme itu sendiri dalam bidang 

arsitektur yaitu selain pengapdosian sifat perempuan mempunyai arti 
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yang lebih dalam yaitu kebebasan dan kesejajaran dalam 

mengekspresikan ide dan desain bangunan. Hal ini terbukti dari 

terbentuknya paham baru yang mengutamakan kebebasan 

berekspresi serta berteknologi. Penerapannya dalam beauty skin 

centre ini adalah bangunan ini mengadopsi sebagian karakter 

feminisme yang mengutamankan keindahan, kesederhanaan, elegan, 

keseimbangan antara irama dan ritme bangunan, serta sangat 

mengutamakan ketenangan dan kenyamanan.  

Pada desain feminisme lebih condong ke desain yang terlihat 

sederhana namun pada prosesnya memerlukan ketelitian yang tinggi. 

Desain feminisme lebih banyak menggunakan bentukan yang ringan 

dan sederhana namun tetap mengutamakan keindahan. Hal ini juga 

didukung karena beauty skin centre ini lebih banyak digunakan oleh 

wanita. 

Sebagai bangunan yang sebagian besar penggunanya adalah 

wanita, Beauty Skin Centre menduplikasi cerminan dari penggunanya. 

Dengan konsep pendekatan arsitektur post modern aliran feminisme, 

bentuk dan arsitektural bangunan ini juga mengikuti karakter dari 

penggunanya yang disesuaikan dengan konsep pada perencanaan 

bangunan. Konsep bentuk dari beauty skin centre ini memiliki 

beberapa syarat dalam perencanaannya yaitu : 

1. Tampilan baik bentuk dan arsitektural bangunan harus 

menyesuaikan dengan bangunan di sekitarnya. 

2. Mengutamakan keindahan, kenyamanan, ketenangan, dan 

privasi yang disesuaikan dengan karakter dari pelaku kegiatan. 

a. Bangunan memiliki kesan mewah dan ekslusif karena 

sesuai dengan konsep awal yaitu mengenai sasaran dari pengunjung 

adalah wanita yang mengutamakan penampilan serta kecantikan dan 

membidik wanita dari kalangan menengah atas yang diterapkan 
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dalam bentukan, pemilihan warna, material yang digunakan dan 

kesan bangunan. 

Pendekatan Feminisme dapat dilihat dari beberapa aspek 

yaitu : 

a. Pendekatan Bentuk 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bentuk dari bangunan ini adalah 
penggabungan dari bentuk geometris 
yang digabungkan dengan permainan 
lengkungan pada gubahan massa 
sehingga menghasilkan bentuk yang 
lembut, dinamis, indah dan kokoh. 
Bentuk yang digunakan adalah bentukan 
yang tidak membuat orang menjadi 
stress yaitu bentukan feminim yang 
sederhana dan geometri untuk 
mengedepankan kesan natural.  

Bentuk feminim juga masuk ke 
kesan natural karena bentuknya yang 
tidak kaku atau memiliki alur. Kombinasi 
cutting sticker dan artwork dapat di 
aplikasikan pada perancangan ini. 
Bentukan ini diaplikasikan pada seluruh 
elemen yang ada dan seluruh elemen 
eksterior yang berada pada beauty skin 
centre tersebut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atap yang digunakan pada beauty 
skin centre ini adalah atap miring , 
membran dan galvalum zinkcalum. 
Alasan menggunakan tapini karena pada 
dasarnya bangunan ini memiliki segi 
estetis agar lebih menarik 

b. Pendekatan Warna 

 
 

Warna sangat mempengaruhi 
psikologi manusia, warna dapat 
menciptakan suasana ruang yang 
berbeda, karena itulah pengaplikasian 
warna harus sesuai dengan fungsi dan 
aktifitas dalam ruangan. Untuk Sebuah 
klinik kecantikan diperlukan warna-
warna yang dapat memberi ketenangan 
psikologis bagi pengguna ruangnya. 
Warna-warna sejuk seperti biru 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 162 
 

 
 
 
 
 

muda,indigo dan hijau pupus akan 
menurunkan tekanan darah dan 
melambatkan detak  jantung sehingga ini 
sangat cocok untuk tempat bersantai dan 
beristirahat seperti ruang spa. Sesuai 
dengan konsep dan suasana ruang yang 
ingin ditampilkan yaitu modern natural, 
maka warna-warna yang mengandung 
unsur modern natural digunakan sebagai 
warna yang mendominasi interior Beauty 
Skin Centre. Warna natural diambil dari 
warna-warna yang diadaptasi dari warna 
tumbuh tumbuhan, tanah, air, kayu, dan 
lingkungan sekitarnya. Namun ada 
kombinasi warna yang tetap menunjukan 
sisi wanitanya. Warna yang digunakan 
dalam beauty skin centre ini juga akan 
didominasi oleh warna pink dengan jenis 
dusty pink, soft pink, dan fuchia. Warna 
pokok ini akan dipadupadankan dengan 
warna pastel lain seperti mint dan 
turqoise. Warna yang digunakan adalah 
dominan warna pastel agar lebih melekat 
dengan sisi kewanitaannya. 

C. Pendekatan Komposisi Dinding 

Dinding Batu Bata  
 

 
 

Dinding bata merah terbuat dari 
tanah liat/ lempung yang dibakar. 
Untuk dapat digunakan sebagai bahan 
bangunan yang aman maka 
pengolahannya harus memenuhi 
standar peraturan bahan bangunan 
Indonesia NI-3 dan NI-10 (peraturan 
bata merah).  Dinding batu bata 
menjadi bahan utama untuk 
mengangkat dan menopang dinding 
sehingga kuat menyangga bangunan. 

Penggunaan dinding batu bata 
diaplikasikan pula pada interior 
bangunan terutama pada ruangan 
yang membutuhkan kesan tradisional 
yang kental seperti ruang spa. Hal ini 
mengaplikasi konsep dari feminisme 
yang memberikan kesan natural dan 
hangat serta memberikan 
kenyamanan bagi pengguna 
khususnya wanita yang sedang 
melakukan treatment. 
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Dinding Batu Alam 
 

 

Dinding batu alam biasanya 
terbuat dari batu kali utuh atau 
pecahan batu cadas. Penggunaan 
batu alam pada dinding bangunan 
bertujuan untuk memberikan kesan 
natural dan menyatu dengan unsur 
alam yang akan menghasilkan 
pencitraan ruang yang santai dan 
memberikan kesan rumahan. 
Pengaplikasian batu alam ini pada 
eksterior dan interior bangunan. 
Pada interior bangunan diaplikasikan 
pada ruang hall, ruang tunggu dan 
ruang santai agar sesuai dengan 
kegunaan ruangan. 

 
 

d. Penggunaan Material Kayu pada Lantai 

 

Material yang dapat menyerap bunyi 
adalah penggunaan parquet pada 
lantai, selain kegunaannya yang dapat 
menyerap kebisingan, parquet juga 
mempunyai tampilan yang cukup 
menarik sehingga ketika suatu 
ruangan yang memiliki tingkat 
kebisingan yang tinggi seperti 
contohnya ruang senam 
menggunakan lantai berbahan 
parquet maka kesannya akan lebih 
terlihat elegan ,klasik dan lebih 
menarik. 

 

b. Wallpaper  
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Penerapan feminisme yang lain 
adalah penggunaan wallpaper yang 
menghiasi dinding untuk lebih 
menekankan konsep feminisme 
dengan didominasi warna yang 
natural dan lembut untuk 
menghadirkan kesan ceria dan sesuai 
dengan karakter wanita. Wallpaper 
merupakan cara untuk memberikan 
rasa nyaman dan tenang bagi 
penggunanya. Wallpaper juga dapt 
menjadi sarana untuk 
mengungkpakan pesan atau maksud 
penggunaan dari ruang tersebut. 
Wallpaper juga dapat mempengaruhi 
suasana bagi pengunjung dan ruangan 
itu sendiri. 

 

 

c. Furniture 

 
 

 
 

 

Pada klinik kecantikan ini, 
bentuk furnitur selain selain dilihat 
dari segi estetis harus disesuaikan 
juga dengan fungsinya. Hal ini juga 
mempengaruhi kegiatan pengunjung 
menunggu antrian pasien dan 
treatment yang memakan waktu yang 
sedikit lama, maka ergonomi suatu 
furniture merupakan hal yang harus 
diperhatikan dalam hal mendesain 
suatu bentuk furniture. Furniture 
yang digunakan adalah furniture yang 
modern feminim mengikuti konsep 
bentuk. Furniture yang memiliki 
bentuk kokoh, lembut, dinamis dan 
indah yang merupakan konsep utama 
feminisme. Berikut merupakan 
penggunaan furniture yang memiliki 
bentuk sesuai dengan konsep 
feminisme yaitu sesuai dengan 
bentukan yang tidak kaku dan 
fungsional serta menggunakan warna 
yang terkesan terang dan lembut 
sehingga pengguna yang merupakan 
wanita nyaman untuk menggunakan 
dan memanfaatkannya. 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 165 
 

d. Penggunaan Gypsum pada langit-langit 

 

Penggunaan gypsum pada langit-
langit merupakan salah satu hiasan 
interior yang mampu memberikan 
kesan elegan. Gypsum pada ruangan 
juga dapat dibentuk lengkung unutk 
memberikan suasana yang berbeda 
pada setiap ruangan. 

 

 

5.5. Konsep Fungsional 

5.5.1. Konsep Sirkulasi Menuju Bangunan 

Konsep sirkulasi menuju bangunan merupakan alur sirkulasi 

bagi pengunjung yang akan memasuki beauty skin centre dengan alur 

langsung yang memudahkan pengunjung. Berikut ini merupakan alur 

sirkulasi pencapaian menuju bangunan : 

 

Berdasarkan alur tersebut, pencapaian menuju ke entrance 

bangunan dapat diakses langsung dari beberapa tempat seperti parkir 

pengunjung dan area drop off. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pengunjung agar dapat langsung menuju ke pintu utama 

bangunan. 

5.6. Pendekatan Program Ruang 
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Pendekatan program ruang merupakan pendekatan yang 

berhubungan dengan rencana perhitungan dalam perancangan ruang dan 

segala kebutuhan pelayanan. 

Berikut merupakan analisa pendekatan ruang beauty skin centre : 

1. Kegiatan umum dan penerimaan pengunjung 

Tabel 5.8. Tabel besaran ruang kegiatan umum dan penerimaan pengunjung 

No  Kebutuhan 
ruang 

Perhitungan 
Standart Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas  

1 Hall 1,50 m² / orang 40 orang 1 60 m² 

2 Front Office 
a. Receptionist 
b. Information 

1,25 m²/ orang 8 orang 1 10 m² 

3 Lobby  0,85 m² / orang 50 orang 1 42,5 m² 

4 Mushola  1,25 m² / orang 15 orang 1 18,75 m² 

5 Lavatory  3 m² / orang  wanita 2 12 m² 

  pria 2 

 Luas    143,25 m² 

 Sirkulasi 40 %  57,3 m² 

 Total luas  200,55 m² 

Sumber : Konsep,2015 

2. Kegiatan Perawatan Kecantikan 

Tabel 5.9. Tabel kegiatan Kecantikan 

No Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 Ruang tunggu VIP 1 m²/org 20 1 20 m² 

2 Receptionist 1 m²/org 5 1 5 m² 

3 R. Dokt. Kulit 5 m²/ unit 2 org 3 15 m² 

4 R. Dokt. 
Kecantikan 

5 m²/ unit 2 org 3 15 m² 

 R. Dokter P. 
Rambut  

5 m²/unit 2 org 3 15 m² 

5 R. konsultasi Kulit 10 m²/ unit 3 org 3 30 m² 

6 R. konsultasi 
kecantikan  

10 m²/unit 3 org 3 30 m² 

 R. konsul Rambut 10 m²/ unit 3 org 3 30 m² 

7 R. staff/ karyawan 3 m²/org 10 org 1 30 m² 

8 Ruang Obat 30 m²/unit  1 30 m² 
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No Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

9 R. Facial 40 m²/unit 4 org 3 120 m² 

10 R. Peeling 30 m² / unit 4 org 3 90 m² 

11 R. Laser 30 m²/unit 2 org 3 90 m² 

12 R. tunggu facial 1 m²/org 10 org 1 10 m² 

13 R. tunggu laser 1 m²/org 10 org 1 10 m² 

14 R. tunggu Peeling 1 m²/org 10 org 1 10 m² 

15 Lavatory 
pengunjung 

3 m²/org 1 org 6 18 m² 

 Luas   598 m² 

 Sirkulasi 40%  239,2 m² 

 Total luas  837,2m² 
Sumber : Konsep,2015 

3. Kegiatan perawatan Tubuh 

Tabel 5.10. Tabel besaran ruang  body treatment 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna  

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 R. tunggu body 
spa 

1 m²/org 30 1 30 m² 

2 R. tunggu body 
treatment 

1 m²/org 20 1 20 m² 

3 R. Spa Single 8 m²/org 2 org 3 48 m² 

4 R. Spa Couple 8 m² / org 4 org 2 64 m² 

5 R. Meni Pedi 4 m² / org 15 org 1 60 m² 

6 R. Treatment 
rambut 

50 m² /unit  1 50 m² 

7 Salon 10 m²/ org 20 1 200 m² 

8 R. ganti baju/ 
loker spa 

3 m²/unit  3 9 m² 

9 R. ganti baju/loker 
salon 

3 m²/unit  3 9 m² 

10 R. Ratus 3 m² / org 2 org 4 24 m² 

11 R. Bilas 3 m² / org 1 org 8 24 m² 

13 R. Steam 4 m² / org 4 org 1 16 m² 

14 Gudang  10 m²/unit  2 20 m² 

15 R. Staff Treatment 
wajah 

3 m²/ org 10 org 1 30 m² 

16 R. Staff treatment 
rambut 

3 m²/org 10 org 1 30 m² 

18 R. ganti/loker 3 m²/ unit 1 4 12 m² 

 Luas   646 m² 

 Sirkulasi 30 %  193,8 m² 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 168 
 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna  

Jumlah 
Unit 

Luas  

 Total Luas  839,8 m² 
Sumber : Konsep,2015 

4. Kegiatan Body Slimming 

Tabel 5.11. Tabel besaran ruang body slimming 

No Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas 

1 R.tunggu body 
slimming 

1 m²/ org 30 1 30 m² 

2 R. Receptionist 1,5 m²/org 6 1 9 m² 

3 R. Konsultasi 
Dokter Gizi 

9 m²/org 4 3 108 m² 

4 R. Dokter Gizi 5 m²/org 2 3 30 m² 

5 R. Staff/ karyawan 3 m²/org 8 1 24 m² 

6 R. Obat 15 m²/unit  2 30 m² 

7 R. Laser 
Treatment 

30 m²/unit  3 90 m² 

8 R. Detox 9 m²/unit  2 18 m² 

9 R. ganti 3 m²/org 1 3 9 m² 

10 R. body treatment 20 m ²/ unit  2 40 m² 

11 R. treatment 30 m²/unit  2 60 m² 

12 R. santai/istirahat 4 m²/org 20 1 80 m² 

13 Lavatory 
pengunjung 

3 m²/org 1 4 12 m² 

14 Lavatory 
pengelola 

3 m²/org 1 4 12 m² 

 Luas   552 m² 

 Sirkulasi 30 %  165,6 m² 

 Total luas  717,6 m² 
Sumber : Konsep,2015 

5. Kegiatan Kebugaran 

Tabel 5.12. Tabel besaran ruang kegiatan kebugaran 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 Hall 1 m²/org 30 1 30 m² 

2 Receptionist 1 m²/org 6 1 6 m² 

3 R. tunggu 1 m²/org 30 1 30 m² 

4 R. instruktur 
senam 

20 m²/ unit 4 2 40 m² 

5 R. senam 3 m²/org 40 1 120 m² 
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No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

6 R. senam aerobik 3 m²/org 40 1 120 m² 

7 R. ganti/ loker 2 m²/org 10 1 10 m² 

8 R. santai /istirahat 2 m²/org 30 1 60 m² 

10 R. staff 3 m²/org 10 1 30 m² 

11 R. gudang 10 m²/unit  1 10 m² 

12 R. konsultasi 
instruktur 

10 m²/unit  2 20 m² 

13 R. ganti  3 m²/org 1 8 24 m² 

14 R. tunggu 1 m²/org 15 1 15 m² 

15 R. receptionist 1,25 m²/org 4 1 5 m² 

16 Kolam 4m²/org 5 2 40 m² 

17 R. bilas 2 m²/org 1 10 20 m² 

19 R. penyewaan 
baju 

2 m²/org 5 1 10 m² 

20 R. instruktur yoga 3 m² / org 6 1 18 m² 

21 R. yoga 3 m²/org 30 1 90 m² 

22 R. meditasi 3 m²/org 10 1 30 m² 

23 R. istirahat/santai 4 m²/org 10 1 40 m² 

25 R. ganti/loker 2 m²/org 1 8 16 m² 

 Luas   784 m² 

 Sirkulasi 30 %  253,2 m² 

 Total Luas  1037,2 m² 
Sumber : Konsep,2015 

6. Kegiatan pengelola 

Tabel 5.13. Tabel besaran ruang kegiatan pengelola 

no Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 Hall  3 m²/org 30 1 90 m² 

2 Receptionist  1 m²/org 5 1 5 m² 

3 R. direktur 25 m²/unit 2 1 25 m² 

4 R. General 
Manager 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

5 R. Sekretaris 10 m²/unit 2 1 10 m² 

6 R. Tamu  15 m²/unit 4 1 15 m² 

7 R. Rapat 30 m²/unit 10 1 30 m² 

8 R. arsip  6 m²/unit 2 2 12 m² 

9 Lavatory Direktur 3 m²/org 1 1 3 m² 

10 Lavatory  3 m²/org 1 4 12 m² 

11 R. general adm 
keuangan 

15 m²/unit 2 1 15 m² 
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no Kebutuhan ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

12 R. staff /karyawan 3 m²/org 10 1 30 m² 

13 R. tamu 15 m²/unit 4 1 15 m² 

14 R. rapat 30 m²/unit 8 1 30 m² 

15 Lavatory  3 m²/org 1 4 12 m² 

16 R. general adm 
pemasaran 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

17 R. staff/karyawan 3 m²/org 8 1 24 m² 

18 R. tamu 9 m²/unit 4 1 9 m² 

19 R. rapat 9 m²/unit 8 1 9 m² 

20 Lavatory 3 m²/org 1 4 12 m² 

21 R. Kabag 
kecantikan 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

22 R. kabag 
perawatan tubuh 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

23 R. kabag 
kebugaran 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

24 R. kabag 
penunjang 

15 m²/unit 2 1 15 m² 

25 Ruang tamu 15 m²/unit 4 1 15 m² 

26 R. rapat 10m²/unit 10 1 30 m² 

27 R. staff 3 m²/org 8 1 3 m² 

28 R istirahat 4 m²/org 30 1 120 m² 

29 Lavatory  3 m²/org 1 4 12 m² 

30 Mushola  3 m²/org 15 1 45 m² 

 Luas   742 m² 

 Sirkulasi 30 %  222,6 m² 

 Total Luas  964,6 m² 
Sumber : Konsep,2015 

7. Kegiatan penunjang 

Tabel 5.14. Tabel besaran ruang kegiatan penunjang 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar 
Besaran Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas 

1 Cafe     

2 R. Resto 2 m²/org 120 1 240 m² 

3 Dapur  2 m²/org 10 1 20 m² 

4 Gudang Bahan 15 m²/unit 3 1  15 m² 

6 Kasir  3 m²/unit 2 1 6 m² 

7 Ruang Karyawan 10 m²/unit 5 5 50 m² 

8 Gudang  5 m²/unit 1 5 25 m² 

9 Lavatory  3 m²/org 1 10 30 m² 

10 Mushola  3 m²/org 20 1 60 m² 
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No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar 
Besaran Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas 

11 Butik     

12 Butik Baju 50 m²/unit 20 2 60 m² 

13 Butik tas 50 m²/unit 10 2 60 m² 

14 Butik sepatu 50 m²/unit 10 2 120 m² 

15 Gudang  15 m²/unit 10 1 50 m² 

18 Toko perlengkapan 
kecantikan 

70 m²/unit 10 1 70 m² 

19 Kamar pas 3 m²/org 1 6 18 m² 

20 R. Kasir 6 m²/unit 3 6 18 m² 

21 Lavatory  3 m²/org 1 6 18 m² 

 Luas   860 m² 

 Sirkulasi 30%  258  m² 

 Total Luas  1118 m² 
Sumber : Konsep,2015 

e. Kegiatan Parkir 

Tabel 5.15. Tabel besaran ruang kegiatan parkir 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
Unit 

Luas  

1 Parkir mobil 
pengunjung 

12,5 m²/unit 50 50 625 m² 

2 Parkir motor 
Pengunjung 

3 m²/unit 80 80 240 m² 

3 Parkir mobil 
pengelola 

12,5 m²/unit 25 25 312,5 m² 

4 Parkir motor 
pengelola 

3 m²/unit 50 50   150 m² 

 Pos Parkir 6 m²/unit 2 3 18 m² 

 Luas   1345,5m² 

 Sirkulasi 50%  672,75m² 

 Total Luas  2018,25m² 
Sumber : Konsep,2015 

f. Kebutuhan ME dan Servis 

Tabel 5.16. Tabel besaran ruang kegiatan ME dan servis 

No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas  

1 R. Genset 45 m²/unit 2 2 90 m² 

2 R. AHU 12 m²/unit 1 1 12 m² 

3 R. Operator 10 m²/unit 3 1 10 m² 

4 R. PABX 8 m²/unit 2 1 8 m² 
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No  Kebutuhan Ruang Perhitungan 
Standar Besaran 
Ruang 

Kapasitas 
Pengguna 

Jumlah 
unit 

Luas  

5 R. Pompa Air 35 m²/unit 3 1 35 m² 

6 R. Trafo Listrik 15 m²/unit 3 1 15 m² 

7 R. Kontrol 
Komunikasi 

15 m²/unit 4 1 15 m² 

8 Pos Keamanan  6 m²/unit 2 4 24 m² 

9 R. inap Penjaga 12 m²/unit 2 3 36 m² 

10 BINATU 15 m²/unit 2 1 15 m² 

 Luas  260 m² 

 Sirkulasi 30%  78 m² 

 Total luas  338 m² 
Sumber : Konsep,2015 

Jumlah total : 

Tabel 5.17. Tabel jumlah total besaran ruang 

Kegiatan umum & penerimaan pengunjung 200,55 m² 

Kegiatan Perawatan Kecantikan 837,2 m² 

Kegiatan Perawatan tubuh 839,8 m² 

Kegiatan Body Slimming 717,6 m² 

Kegiatan Kebugaran 1037 m² 

Kegiatan Pengelola 964,6 m² 

Kegiayan Penunjang 1118 m² 

Kegiatan Parkir 2018,25m² 

Kegiatan ME dan Servis 338 m² 

Jumlah  8070,4 m² 
Sumber : Konsep,2015 

Berdasaran ketetapan KDB yang diperuntukkan pada daerah BWK II yaitu 

60%, maka sisanya yaitu 40% digunakan untuk lahan yang dimanfaatkan 

untuk jalur hijau atau daerah resapan air. Berikut ini perhitungan lahan : 

Luas lahan yang boleh dibangun =luas site x KDB 

     =11,012 x 60% =6607 m2 

Luas lahan untuk daerah hijau =luas site x (100-KDB)% 

=11012 x 40% =4404 m2 

Kemungkinan jumlah lantai = jumlah kebutuhan ruang 

luas lahan yang boleh dibangun 

=8070,4 : 6607 =1,22 m2 
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Luasan total bangunan jika disusun secara horizontal= 8070,4 m2. 

Pada bangunan ini termasuk dengan lahan parkir. Dengan jumlah 

analisa diatas, maka direncanakan bangunan akan dibuat 1-2 lantai.  

5.7. Organisasi Ruang 

Berdasarkan pengelompokkan ruang yang telah dilakukan, maka 

akan timbul organisasi ruang yang akan mennjukkan keterkaitan antar 

ruang pada beauty skin centre sesuai dengan kebutuhan ruangnya . 

pembagian zona ruang yaitu zona publik ( kegiatan umum), zona privat ( 

kegiatan utama), zona semi publik ( penunjang), dan zona servis.  Berikut 

merupakan organisasi ruang pada beauty skin centre : 

 

 

5.8. Sirkulasi Ruang 

Berikut ini adalah Sirkulasi ruang bagi beberapa pengguna bangunan 

sesuai dengan kebutuhannya : 

1. Sikulasi Ruang Pengunjung Perawatan Kecantikan 
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sirkulasi ruang pengunjung perawatan Kecantikan  

 

2. Sirkulasi Ruang Pengunjung Perawatan Tubuh 

 

Sirkulasi Ruang Pengunjung Perawatan Tubuh 

c.  Sirkulasi Pengunjung Body Slimming 

 

Sirkulasi Ruang Pengunjung Body Slimming 

 

e. Sirkulasi Pengunjung Kebugaran  
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Sirkulasi Ruang Pengunjung Kebugaran  

 

e.Sirkulasi Pengelola 

 

Sirkulasi Ruang Pengelola  

 

 

5.9. Konsep Struktur Bangunan 

Sistem struktur merupakan suatu penggabungan berbagai elemen 

struktur secara tiga dimensi yang cukup rumit. Fungsi utama dari sistem 

struktur adalah untuk memikul secara aman dan efektif beban yang 

bekerja pada bangunan, serta menyalurkannya ke tanah melalui fondasi. 

Beban yang bekerja pada bangunan terdiri dari beban vertikal, 

horizontal, temperatur, perbedaan temperatur, dan getaran. 

 

a. Pondasi 
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Pondasi yang digunakan pada bangunan beauty skin centre ini 

adalah pondasi footplate. Pondasi foot plat dipergunakan pada 

kondisi tanah dengan daya dukung tanah (sigma) antara : 1,5 – 2,00 

kg/cm2. Pondasi foot plate atau Pondasi Cakar Ayam biasanya di 

terapkan di bangunan 2 lantai atau lebih, dimana kaki kaki beton 

dengan kelebaran tertentu di posisikan di bagian bagian struktur 

utama, dimana struktur utama ini yang menahan beban Vertikal yang 

kemudian disalurkan ke bagian bawah atau tanah keras, di ikat 

menjadi satu kesatuan penyalur beban dengan sloof beton. 

Bahan dari pondasi ini dari beton bertulang. Untuk 

menentukan dimensi dari pondasi ini dengan perhitungan konstruksi 

beton bertulang. Beton adalah campuran antara bahan pengikat 

Portland Cement (PC) dengan bahan tambahan atau pengisi yang 

terdiri dari pasir dan kerikil dengan perbandingan tertentu ditambah 

air secukupnya. 

Luas bidang pelat beton sebagai telapak kaki pondasi biasanya 

berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Telapak kaki yang 

berbentuk bujur sangkar biasanya terletak di bawah kolom bangunan 

bagian tengah.  
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Gambar 5.19. Pondasi footplate 

Sumber: Bambang P, 2010 

 

5.10. Konsep Kinerja Bangunan 

5.10.1. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan yang digunakan pada bangunan beauty 

skin centre di Kota Semarang ini menggunakan penghawaan alami dan 

buatan. Pemilihan penghawaan alami dan buatan ini didasarkan dengan 

kebutuhan dan penggunaan dari pelaku, aktivitas, dan kegunaan pada 

setiap ruang. Kenyamanan termal adalah suatu kondisi yang dialami 

oleh manusia akibat pengaruh dari lingkungannya. Kondisi tersebut 

antara lain dipengaruhi oleh suhu udara, kecepatan angin, dan 

kelembaban udara. 

Penghawaan alami adalah penghawaan yang berasal dari udara 

segar yang berada di luar ruangan.  

 
Gambar 5.23. Siklus ventilasi alami pada bangunan 

               Sumber: Septana Bagus Pribadi, 2013 

Udara yang ada di luar ruangan akan masuk kedalam bangunan 

melalui ventilasi alami yang ada. Udara yang masuk nantinya akan 

bertukar dengan udara dari ventilasi lain sehingga menimbulkan rasa 

sejuk ketika didalam ruangan. Pertukaran udara dalam ruangan juga 

akan menimbulkan dampak yang baik yaitu menjadikan ruangan yang 

sehat , kering dan tidak lembab. 

https://septanabp.files.wordpress.com/2013/06/arsitektur.jpg
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Gambar 5.24. Siklus angin 

 Sumber: Septana Bagus Pribadi, 201 

Berikut merupakan contoh penghawaan alami yang nantinya akan 

digunakan pada beauty skin centre : 

 
Gambar 5.25.  jendela penghawaan alami 

                 Sumber: Analisis,2015 

 

Didominasi pula dengan penghawaan buatan, yaitu 

penggunaan AC dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan 

AC dapat mempengaruhi suasana, kondisi, dan motivasi serta 

kenyamanan pengguna di dalam klinik kecantikan. Penghawaan 

buatan dengan sistem AC ( Air Conditioner ) secara central untuk 

menjaga kelembapan udara, menggurangi udara panas dan 

menetralisir racun. Penghawaan buatan terdiri dari dua jenis, yaitu : 

centralized air conditioning (terpusat) dan decentralized air 

conditioning (tidak terpusat) akan di aplikasikan pada beauty skin 

centre ini. 

5.10.2. Sistem Pencahayaan 

Sistem Pencahayaan yang digunakan pada bangunan Beauty 

Skin Centre di Kota Semarang ini menggunakan pencahayaan alami 

dan buatan. Pemilihan sistem pencahayaan alami dan buatan ini 

https://septanabp.files.wordpress.com/2013/06/gambar-14.jpg
https://septanabp.files.wordpress.com/2013/06/gambar-14.jpg
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didasarkan dengan kebutuhan dan penggunaan dari pelaku 

,aktivitas, dan kegunaan pada setiap ruang. 

Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk 

mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan 

berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang 

baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang 

dikerjakannya secara jelas dan cepat. 

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang 

berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak 

keuntungan, selain menghemat energi listrik juga dapat membunuh 

kuman. Pencahayaan alami merupakan upaya hemat energi dan 

ramah lingkungan, selain itu cahaya matahari yang masuk ke dalam 

ruang juga membuat ruang menjadi sehat dan tidak lembab. 

Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang 

diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca 

sekurang-kurangnya 1/6 dari pada luas lantai. 

Sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif 

dibanding dengan penggunaan pencahayaan buatan, selain karena 

intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami menghasilkan 

panas terutama saat siang hari. Pencahayaan alami dalam sebuah 

bangunan akan mengurangi penggunaan cahaya buatan, sehingga 

dapat menghemat konsumsi energi dan mengurangi tingkat polusi. 

Tujuan digunakannya pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan 

cahaya berkualitas yang efisien serta meminimalkan silau dan 

berlebihnya rasio tingkat terang. Selain itu cahaya alami dalam 

sebuah bangunan juga dapat memberikan suasana yang lebih 

menyenangkan dan membawa efek positif lainnya dalam psikologi 

manusia. 
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Gambar 5.26 .Pantulan Cahaya Matahari Langsung  
Sumber: Teguh Prihanto,2011 

 

 

Gambar 5.27.Pantulan Cahaya Matahari 

Sumber: Teguh Prihanto, 2011 

 

Pencahayaan alami yang digunakan sebagian besar 

menggunakan kekuatan sinar matahari. Namun apabila jumlah 

matahari yang masuk terlalu banyak maka akan mengganggu 

kenyamanan dari ruangan dan pengguna ruangan itu sendiri. 

 

Gambar 5.27.Pantulan Cahaya Matahari 

Sumber: Teguh Prihanto, 2011 

 

Cahaya matahari langsung 

Cahaya langit ( pantulan matahari) 

http://2.bp.blogspot.com/-zbI_niFrAxY/TiCvTxBQu_I/AAAAAAAABSs/XPCdX70tZ34/s1600/image258.gif
http://1.bp.blogspot.com/-PMhxRYj_cLY/TiCvTpbErEI/AAAAAAAABSk/K5ZBa2Og1dI/s1600/image259.gif
http://2.bp.blogspot.com/-zbI_niFrAxY/TiCvTxBQu_I/AAAAAAAABSs/XPCdX70tZ34/s1600/image258.gif
http://1.bp.blogspot.com/-PMhxRYj_cLY/TiCvTpbErEI/AAAAAAAABSk/K5ZBa2Og1dI/s1600/image259.gif
http://2.bp.blogspot.com/-zbI_niFrAxY/TiCvTxBQu_I/AAAAAAAABSs/XPCdX70tZ34/s1600/image258.gif
http://1.bp.blogspot.com/-PMhxRYj_cLY/TiCvTpbErEI/AAAAAAAABSk/K5ZBa2Og1dI/s1600/image259.gif
http://2.bp.blogspot.com/-zbI_niFrAxY/TiCvTxBQu_I/AAAAAAAABSs/XPCdX70tZ34/s1600/image258.gif
http://1.bp.blogspot.com/-PMhxRYj_cLY/TiCvTpbErEI/AAAAAAAABSk/K5ZBa2Og1dI/s1600/image259.gif
http://2.bp.blogspot.com/-zbI_niFrAxY/TiCvTxBQu_I/AAAAAAAABSs/XPCdX70tZ34/s1600/image258.gif
http://1.bp.blogspot.com/-PMhxRYj_cLY/TiCvTpbErEI/AAAAAAAABSk/K5ZBa2Og1dI/s1600/image259.gif
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Dalam beauty skin centre ini tidak semua ruangan dapat 

diterapkan pencahayaan alami. Hanya ruang publik seperti ruang tunggu 

yang cocok untuk dipasang pencahayaan alami.  

Pencahayaan buatan adalah adalah pencahayaan yang dihasilkan 

oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat 

diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami 

atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Pencahayaan buatan 

dalam ruangan terbagi menjadi pencahayaan utama (general lighting ), 

pencahayaan khusus ( accent Lighting), pencahayaan tambahan (Task 

Lighting ), dan pencahayaan yang bersifat dekoratif ( decorative lighting). 

Agar mengahasilkan pencahayaan yang sempurna maka ketiga macam 

pencahayaan tersebut akan diaplikasikan pada beauty skin centre ini. 

Pada area konsultasi, gudang obat, dan back office pencahayaan yang 

diaplikasikan yaitu pencahayaan yang cool dengan menggunakan warna 

putih, sedangkan pencahayaan pada area lobby, sitting group, dan 

treatment pencahayaan yang diaplikasikan yaitu pencahayaan yang warm 

berwarna kuning dengan menampilkan unsur estetis. Beberapa contoh 

pencahayaan buatan yang digunakan pada beauty skin centre ini adalah : 

  

Gambar 5.28. perletakan lampu ruangan 
Sumber : Analisis,2015 
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Gambar 5.29. Penggunaan Pencahayaan Buatan 
Sumber: Analisis,2015 

Penggunaan lampu merupakan hal yang sangat penting pada 

perencanaan sebuah bangunan dan ruangan. Namun ketika lampu tersebut 

diterapkan pada ruangan tertentu, perlu adanya inovasi salah satunya pada 

beauty skin centre ini. Lampu yang digunakan juga sekaligus merangkap sebagai 

hiasan ruangan yang mencerminkan konsep dari bangunan ini yaitu feminisme 

yang lebih mendekatkan karakter wanita. Lampu yang digunakan dapat 

difungsikan sebagai penghangat dan penenang ruangan sesuai dengan kegunaan 

ruangan pada beauty skin centre. 

 

5.10.3. Sistem pengkondisian udara 

Pada beauty skin centre ini menggunakan sistem 

pengkondisian udara langsung ( direct cooling ) dan tidak langsung 

(Indirect cooling). Sistem tata udara langsung ini udara diturunkan 

suhunya oleh refrigeran dan disalurkan ke dalam ruangan tanpa 

saluran udara ( ducting). Jenis yang umum digunakan adalah AC 

Window dengan kapasitas antara 0.5-2 pk, AC Split Unit dengan 

kapasitas 0,5-3 pk, dan AC Package Unit dengan kapasitas sampai 10 

pk. Sedangkan sistem tata udara tidak langsung refrigeran yang 

digunakan bukan freon tetapi air es dengan suhu 5 derajat celcius. 
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5.10.4. Sistem Akustik 

Untuk mengurangi kebisingan, dalam perencanaan dan 

perancangan penggunaan bahan-bahan dan material yang mampu 

membantu mengurangi kebisingan sangat dibutuhkan. Sistem 

pencegahan yang digunakan salah satunya adalah memasang 

bahan atau material yang dapat menyerap bunyi yang diterapkan 

pada dinding, lantai, atau bahkan di plafon. Contoh dari material 

yang dapat menyerap bunyi adalah penggunaan parquet pada 

lantai, selain kegunaannya yang dapat menyerap kebisingan, 

parquet juga mempunyai tampilan yang cukup menarik sehingga 

ketika suatu ruangan yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi 

seperti contohnya ruang senam menggunakan lantai berbahan 

parquet maka kesannya akan lebih terlihat elegan ,klasik dan lebih 

menarik. Selain menggunakan bahan atau material yang dapat 

menahan kebisingan , yang perlu diperhatikan lagi adalah 

peletakan dari ruangan itu sendiri agar cukup terhindar dari area 

yang berpotensi kebisingannya lebih tinggi. Cara lain dalam 

meredam kebisingan adalah penggunaan sound proofing juga 

merupakan terobosan baru dalam menekan bunyi bising dari luar.  

Sound proof / peredam suara adalah suatu system yang 

dipergunakan  dalam suatu tata ruang yang tidak hanya berfungsi 

untuk menahan suara ke luar ruangan (insulation) sehingga suara 

tidak bocor keluar, melainkan juga berfungsi untuk menambah 

kualitas (Accoustical) kenyamanan pendengaran terhadap gema, 

dengung, dan bising yang dihasilkan oleh suara di dalam ruangan. 

Beberapa peredam suara yang digunakan dalam beauty 

skin centre untuk meredam bunyi dalam ruangan adalah : 
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Gambar 5.30. Penerapan parquet pada ruang senam 
Sumber : Analisis 

Tabel 5.19. jenis peredam suara 

Nama Peredam 
suara 

Pengertian Peredam Suara Perletakan 
Peredam Suara 

 

Peredam Suara Green Wool merupakan 
peredam suara pengganti Rockwool, green 
wool biasanya digunakan bersama dengan 
material penghalang suara untuk 
mendapatkan nilai STC yang lebih baik.  
Peredam Suara Green wool sangat cocok di 
aplikasikan untuk melengkapi sistem peredam 
suara. Peredam Suara Green wool ini 
merupakan material yang ramah lingkungan 
dan tidak menyebabkan iritasi ataupun gatal, 
Green wool terbuat dari serat fiber polyester 
karena berbahan dasar fiber. 
 

Pada Ruang 
Meditasi, Ruang 
Yoga dan Ruang 
Senam 

 

Peredam Suara Rockwool adalah produk serat 
mineral ringan yang dirancang efektif untuk 
isolasi ekonomi terhadap panas, dan api 
perlindungan akustik bangunan, dan laut 
industry. terdiri dari panjang, serat halus pintal 
dari batuan alam cair terikat dengan 
thermosetting resin.  

Digunakan pada 
ruangan spa 

 

Parket merupakan bahan lantai yang 
digunakan untuk peredam suara dan memiliki 
nilai artistik yang tinggi dan terbuat dari kayu. 

Digunakan pada 
ruangan spa, 
lobby 

 

5.10.5. Sistem komunikasi 

Untuk dapat berfungsinya sistem telekomunikasi didalam 

beauty skin centre, diperlukan saluran telepon dari Telkom, yang 

mempunyai fasilitas hubungan keluar lokal (dalam kota), hubungan 

http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-Suara-Greenwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-rockwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-Suara-Greenwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-rockwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-Suara-Greenwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-rockwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-Suara-Greenwool.gif
http://peredamsuara.co.id/wp-content/uploads/2014/04/Peredam-rockwool.gif
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keluar interlokal ( DDD- Domestic Direct Dialing) atau hubungan 

keluar international ( IDD- International Direct Dialing). 

Sistem dalam bangunan dimuali dari saluran Telkom ke 

fasilitas PABX ( Private Automatic Branch Exchange ), selanjutnya 

dihubungkan ke kotak hubung induk ( MDF- Main Distribution 

Frame ). Melalui kabel distribusi (DC- Distribution Cable) jaringan 

telepon disebarkan ke kotak terminal ( JB- Junction Box) yang ada 

pada tiap-tiap lantai bangunan. Dari kotak terminal ini jaringan 

telepon diteruskan ke setiap pesawat telepon.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Skema sistem Komunikasi terpilih 

 

5.10.6. Sistem Jaringan Listrik 

Listrik yang digunakan dalam beauty skin centre ini 

menggunakan jaringan listrik yang berasal dari PLN maupun 

cadangan listrik (genset – generator set) yang disiapkan ketika 

pasok daya listrik yang berasal dari PLN terganggu. Pada panel 

distribusi daya listrik umumnya dibagi dalam kelompok : daya 

listrik untuk stop kontak, daya listrik untuk penerangan dan daya 

listrik untuk perlengkapan/peralatan bangunan ( lemari es ). 

Jika aliran listrik PLN terhenti, maka pasokan daya listrik 

diambil dari pembangkit listrik cadangan ( genset- generator set), 

yang digerakkan dengan bantuan mesin diesel. Genset diletakkan 

TELKOM 

Telephone 
Fax 
internet 
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dalam ruangan yang kedap suara, agar suara yang ditimbulkan 

oleh mesin diesel tidak mengganggu aktivitas dalam bangunan. 

                               

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Skema jaringan listrik terpilih 

5.10.7. Jaringan komputer/data/multimedia 

Dalam beauty skin centre ini dimudahkan dengan adanya server 

komputer antara lain : untuk keperluan ruang kerja dengan 

penggunaan komputer personal ( PC- Personal Computer), untuk 

layanan jaringan lokal (LAN-Local Area Network ) dengan beberapa 

terminal dan orinter , untuk facsimile, untuk dihubungkan ke pesawat 

telepon ataupun untuk pengendalian lingkungsn dan keselamatan. 

Selanjutnya dengan bantuan modem , V-Set atau microwave, sistem 

komputer/data/multimedia pada suatu bangunan dihubungkan 

dengan jaringan eksternal melalui provider atau fasilitas satelit. 

5.10.8. Sistem pemadam kebakaran 

Pada sistem pemadam kebakaran, yang menjadi  prioritas 

utama adalah ketersediaan cadangan air untuk pencegahan dan 

pengendalian kebakaran. Sprinkler dan hidran membutuhkan 

cadangan air yang diperhitungkan untuk jangka waktu selama 30 

menit. Selang waktu ini diambil dengan asumsi bahwa jika api belum 

juga padam,maka petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi. 

Untuk sistem penanganan kebakaran, Beauty Skin Centre ini 

menggunakan sistem pemadam kebakaran hidran, springkle dan 
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a. Hidran bangunan ( kotak hidran- Box Hydrant) 

 Sistem pemadam kebakaran ini menggunakan air sebagai 

bahan pemadam api. Sistem hydrant memiliki beberapa 

perangkat inti dan perangkat pendukung yang berdiri sendiri. 

Lokasi dan jumlah hidran dalam bangunan diperlukan untuk 

menentukan kapasitas pompa yang digunakan untuk 

menyemprotkan air. Hidran perlu ditempatkan pada jarak 35 

meter satu dengan lainnya, karena panjang selang kebakaran 

dalam otak hidran adalah 30 meter. Hidran/ selang kebakaran 

diletakkan di tempat yang mudah terjangkau relatif aman dan 

pada umumnya diletakkan pada pintu darurat.  

 
Gambar 5.31.Pemadam kebakaran hydrant 
Sumber: A. Loekmantara, 2012  
 

b. Sistem PAR- Fire Extinghuiser 

Fire Extinguisher atau lebih dikenal dengan nama APAR 

(Alat Pemadam Api Ringan) merupakan alat pemadam api yang 

pemakaiannya dilakukan secara manual  dan langsung 

diarahkan  pada posisi dimana api berada. Apar biasanya 

ditempatkan di tempat-tempat strategis yang dissuaikan dengan 

peraturan Dinas Pemadam Kebakaran. 

http://2.bp.blogspot.com/-iyaTSVUHlbI/U3vL1wTGHiI/AAAAAAAAAFA/7U6NwZhqzm4/s1600/DSC04111.JPG
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Gambar 5.3. Skema sistem pemadam kebakaran terpilih 

 

5.10.9. Sistem Jaringan Air Bersih 

Beauty skin centre ini menggunakan jaringan sistem air bersih 

down feed system. Dalam sistem ini air ditampung dahulu di tangki 

bawah ( ground tank) yang biasanya dipasang di atas pipa atau di 

lantai tertinggi bangunan. Disini air didistribusikan ke seluruh 

bangunan. Sistem tangki air ini cukup efisien diterapkan karena : 

a. Selama airnya digunakan , perubahan tekanan yang terjadi 

pada alat plumbing hampir tidak berarti 

b. Sistem pompa yang menaikkan air ke tangki atas bekerja 

secara otomatis dengan cara sangat sederhana sehingga 

kesulitan dapat ditekan 

c. Perawatan tangki sangat sederhana dibandingkan dengan 

tangki tekan 
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Gambar 5.32.Sistem down feed 
Sumber:upnjatim, 2015 
 

 

 

 

Gambar 5.4. Skema sistem jaringan air bersih terpilih 

5.10.10. Sistem Jaringan Air Kotor 

Dalam bangunan ini menggunakan sistem pembuangan air 

kotor two pipe system yang memisahkan pembuangan air kotor 

yang padat dan cair. Limbah padat seperti tinja dibuang melalui 

soil stack dan limbah cair yang merupakan limbah selain tinja 

melalui waste stack. Kemudian hasil pembuangan itu disalurkan ke 

house drain , lalu menuju ke house sewer untuk menghindarkan 

bau. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Skema jaringan air kotor terpilih 

PDAM Ruang Hydrant Box Pompa  Ground 
Resevoir 

Tangki minum atas atap 

Limbah Padat 

Limbah Cair 

Soil stack 

Waste Stack 

House 
Drain 

House 
sewer 



 

Beauty Skin Centre dengan Penekanan Desain Post Modern 
Aliran Feminisme 190 
 

 

5.10.11. Sistem penangkal petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan dalam beauty skin 

centre ini adalah sistem Faraday. Sistem ini dipilih karena sistem 

faraday memiliki jangkauan perlindungan yang jauh lebih luas 

daripada sistem franklin. Penangkal petir sistem faraday adalah 

sebuah jalur rangkaian kabel tembaga yang difungsikan sebagai 

jalan atau aliran bagi petir menuju ke permukaan bumi atau 

ground, sehingga petir tidak akan merusak benda-benda yang 

dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir sistem 

faraday : Batang penangkal petir sistem faraday, Kabel konduktor 

penangkal petir sistem faraday, tempat pembumian untuk 

penangkal petir sistem faraday. 

 
Gambar 5.33. Penangkal petir faraday 
Sumber:Sutriyono, 2012 

 

 

 

Gambar 5.6. Skema sistem penangkal petir terpilih 
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