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W i s m a T a m u
Lokasi : Jl.Keledokan, Yogyakarta

2 Luas Tapak : 1.830 m
2 Luas Lantai : 320 m (multi massa, 1 lantai)

S I T E P L A N

LATAR BELAKANG PROYEK
Seringnya Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
mengadakan acara seminar atau reuni 
alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
dengan mengundang tokoh-tokoh 
pembicara seminar ataupun alumni 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta 
kegiatan lainnya, maka perlu adanya sarana 
penunjang kegiatan tersebut yaitu berupa 
wisma tamu.

Wiama tamu ini yang nantinya dapat 
menjadi tempat menginap bagi para tamu 
yang berkunjung ke Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Fasilitas ini diharapkan dapat 
mepermudah kegiatan para tamu yang 
berkaitan dengan kegiatan kampus maupun 
universitas.

DESKRIPSI PROYEK
Wisma tamu merupakan fasilitas penunjang 
kegiatan yang disediakan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta untuk mengakomodasi kegiatan 
menginap para tamu yang berkunjung ke 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Sebagai sarana penginapan yang mendukung 
kegiatan aktifitas Unifersitas Atma Jaya 
Yogyakarta,  wisma tamu ini dilengkapi dengan 
cafe untuk memenuhi kebutuhan makan dan 
minum. Selain itu untuk menunjang kebutuhan 
ruang dari pengguna wisma yang lebih 
ditujukan ke tokoh pembicara seminar makan 
wisma tamu dilengkapi dengan ruang rapat, 
ruang diskusi, dan perpustakaan kecil. 



KONSEP BENTUK
Yogyakarta sebagai salah satu kota 
dengan warisan arsitektur indis yang 
kental dengan adanya beberapa 
kawasan dengan bangunan bergaya 
arsitektur khas belanda. Maka dari itu 
karakter arsitektur indis dapat menjadi 
salah satu pengenalan identitas 
yogyakarta sekaligus untuk 
mempertahankan identitas kota.

Gaya arsitektur yang diadaptasi adalah 
gaya arsitektur indis yang lebih sederhana 
dan tetap melihat lingkungan sekitar. 
Pengaplikasian penebalan dinding dan 
kolom menjadi kareakter arsitektur indis 
yang ditonjolkan. Atapnya menyesuaikan 
gaya arsitektur jawa, yaitu atap limasan.

KONSEP RUANG
Wisma tamu dikelompokan menjadi 3 
massa. pengelompokan massa dilakukan 
berdasarkan pembagian jenis kegiatan 
tamu wisma. Massa pertama merupakan 
massa komersial yang terdiri dari ruang 
yang bersifat publik seperti lobi, cafe, 
perpustakaan, dan ruang rapat. Massa 
kedua dan ketiga merupakan kumpulan 
ruang yang bersifat privat yaitu massa 
residensial ynag terdiri dari ruang tidur. 
Massa tiga juga terdiri dari ruang servis 
seperti ruang pengelola, pantri, dan 
ruang binatu.

Massa ditata secara radial dengan dengan 
kolam sebagai pusat radialnya. Penataan 
massa secara radial bertujuan untuk 
mempermudah pencapian antar massa 
bangunan serta mendekatkan jarak antar 
ruang.



TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

DENAH RESIDENSIAL 

DETAIL ARSITEKTUR

KOLOM
penyelesain kolom bagian atas 
dengan penambahan detil profil 

DINDING
Permainan penebalan 

dinding, sehingga ada 

bagian dinding yang 

lebih masauk dan lebih 

kluar.

P e m i l i h a n  j e n d e a  

dengan desain lis yang 

banyak

STRUKTUR
Penerapan sistem struktur 

dengan pengapl i kas ian 

konsul beton pada bidang 

yang kantilever.

Konsul didesain dengan 

penerapan profil pda badian 

ujung-ujungnya

karakter arsitektur indis di munculkan dalam desain arsitektur :
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S a l o n , S p a & Y o g a
Lokasi : Jl. Prawirotaman, Yogyakarta

2 Luas Tapak : 910 m
2 Luas Lantai : 403 m (multi massa, 1-3 lantai)

LATAR BELAKANG PROYEK
Di era mdern saat dengan berbagai aktivitas dan permasalahan yang ada 
membuat manusia memiliki takanan dalam menjalani kesehariannya. Hal 
ini menyebabkan manusia membutuhkan waktu tertentu untuk melakukan 
aktifitas yang berbeada dari rutinitas sehari-hari. kegiatan penyegaran 
jasamani dan rohani dapat menjadi pilihan kegiatan baru. Sehingga fasilitas 
salon, spa, dan yoga dapat mengakomodasi kegiatia tersebut.Maka 
diperlukan sebuah sarana yang dapat memanjakan tubuh tubuh dan 
pikiran , sehingga membuatnya menjadi lebih rileks. Ketiga jenis perawatan 
jasmani dan rohani ini akan di akomodasi dalam satu bangunan yang 
diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan dan tinggkat stres 
masyarakaat modern.

DESKRIPSI PROYEK
Salon, spa, dan yoga merupakan  fasilitas kecantikan dan kebugaran yang di 
tujukan bagi masyarakat untuk beralih sejenak dari rutinitas sehari-hari guna 
mendapatkan kesegaran jasmai dan rohani dengan segala fasilitas dan pelayanan 
perawatan yang disediakan. 

Salon mengakomodasi kegiatan perawatan rambut, kuku tangan dan kaki, serta 
perawatan wajah. Sedangkan spa mengakomodasi kegitan perawatan tubuh 
llengkap dengan bak rendam dan ruang sauna. Yoga sebagai perawatan 
kebugaran yang mengakomodasi kegitan kebugaran jasmani dan rohani. untuk 
menunjang seluruh kegiatan maka di sediakan juga sebuah cafe untuk 
mengakomodasi geiatan menunggu antrian, mekan, dan minum.

Kesegaran jasmani dan rohani tidak hanya diciptakan dari ketersediaan fasilitas dan 
pelayanan melainkan darai ruang perawatan itu sendiri. Maka suasana ruang 
sangat penting untuk meendukung tercapainya kesegaran jasmani dan rohani 
pelanggan.

S I T E P L A N



KONSEP TATA RUANG 
Konsep tata ruang dari desain salon ini disusun berdasarkan pembagian zona sesuai dengan masing-masing fungsi ruang agar tetap dalam aturan konsep modern yaitu form 
follow function. Zona ruang dibagi menjadi tiga zona yaitu zona servis, zona relaksasi, dan zona inti. 

Zona servis (Rg. Pengelola, Rg. Karyawan, gudang, mushola, dan toilet), zona relaksasi (Rg. Perawatan rambut, Rg. Konsultasi dokter, Rg. Facial, dan Rg. Spa) dan zona inti (Rg. 
Reservasi dan Rg. Yoga). Susunan tata ruangnya merupakan gabungan bentuk-bentuk lingkaran yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk lengkung sesuai 
dengan kebutuhan ruang yang diperlukan serta ukuran bentuk dan orientasi tapak. Bentuk-bentuk lengkung yang tercipta memberi kesan lebih santai dan tidak kaku, sebagai 
penerapan dari fungsi bangunan yang merupakan fasilitas relaksasi. Pada beberapa bagian ruang yang berhadapan dengan sisi tapak  dibiarkan menyudut agar tetap memiliki 
orientasi yang baik pada tapak.



Pada bagian bawah masa bangunan sedikit dicoak sehingga 

menimbulkan bentuk seperti tumpuan yang memberi kesan melayang 

pada bangunan. 

Mass ini merupkan massa inti yang terdiri dari 2 ruang yaitu lobi dan ruang 

yoga dengan bentuk lingkaran. Untuk membedakan ruang maka ruang 

pada bagian atas dibuat lebih besar. Fungsi yoga diletakan pada lantai 2. 

Lobi pada lantai 1 dibuat sangat tinggi sehingga membuat ruang roga 

berada lebih tinggi dua massa lainnya. Hal ini menyesuaikan sengan 

tingkat relaksasi yang ditwarkan

Massa 3 dibuat menanjak mengikuti fungsi ruang. Semakin tinggi ruang 

semakin tinggi tingkat pelayanan perawatan  yang ditawarkan. Kolom-

kolom penopang dibagian depan yaitu pada bagian menanjak memberi 

kesan melayang. Memperkuat kesan modern

KONSEP BENTUK 

TAMPAK UTARA

TAMPAK SELATAN



DETAIL ARSITEKTUR

Penggunaan material kaca menguatkan konsep  modern yang diusung. Terutama pada ruang reservasi yang berupa tabung kaca, memberi kesan ruangan luas tanpa batas. Serta  

memberi kesan melayang bagi ruang yoga di atasnya. Kolom-kolom penyangga massa inti ini juga menambah kesan bangunan lebih modern yang merupakan kolom baja. 

Penggunaan batu alam tempel pada beberapa bagian bangunan merupakan cara agar bangunan  dapat menyatu dengan bangunann disekitarnya.

Kesan rileks secara visul didapat melalui taman kantilever di sepanjang massa 3 (massa relaksasi) yang dapat dinikmati saat sedang melakukan perawatan. Dan juga terdapat pergola 

yang dapat ditumbuhi tanaman rambat yang memberi kesan asri dari segi eksterior bangunan. Ruang yoga pun diapit dua roof garden yaitu dari massa 1(massa servis) dan massa 3 

(massa relaksasi) untuk memberi nuansa yang segar dan asri ketika sedang melakukan yoga.



S I T E P L A N
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B a l a i
L a t i h a n
K e r j a
Lokasi : Jl. Magelang km 15,2, Catur 

Harjo, Sleman
2 

Luas Tapak : 5.000 m
2

Luas Lantai : 4.350 m  (massa tunggal, 3 
lantai)

DESKRIPSI PROYEK 
Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan 
instanasi pemerintah yang memberikan 
fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga 
kerja dengan masa pendidikan kuang lebih 
selama 45 hari hingga 60 hari per 
periodenya yang diharapkan mampu 
melahirkan lulusan yang kompeten dan siap 
kerja.

Dengan menyediakan 7 jenis latihan 
lengkap dengan ruang kelas dan ruang 
prakteknya.

LATAR BELAKANG PROYEK
Globalisasi ekonomi dan perdagangan, 
telah memacu perubahan struktur ekonomi 
dan industri yang secara otomatis akan 
mempengaruhi struktur kebutuhan tenaga 
kerja baik jenis maupun kualifikasinya yang 
cenderung pada kompetensi yang semakin 
tinggi agar mampu bersaing di pasar 
nasional, regional dan internasional. 

Balai Latihan Kerja (BLK) yang tergolong 
dalam instansi pendidikan dan pelatihan 
yang menyiapkan tenaga kerja yang 
memiliki kualitas kerja yang baik sehingga 
siap terjun ke dunia kerja baik secara mandiri 
maupun instansi. 



MASSA 1 MASSA 2 MASSA 3



KONSEP

DENAH LANTAI 1 DENAH LANTAI 2 DENAH LANTAI 3



PERSPEKTIF 
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B i r d P a r k
Lokasi :Jl.Ring Road Utara, Yogyakarta
Luas Tapak : 3000 m2
Luas Lantai :(multi massa, 1-2  lantai)

DESKRIPSI PROYEK 
Taman burung (Bird Prak) merupakan salah satu 
bentuk sarana konservasi terhadap kelestarian 
burung dimana, taman burung membantu 
memelihara dan meningkatkan 
keanekaragaman serta nilai dari burung itu 
sendiri. Selain sebagai sarana konservasi bird 
park juga berfungsi sebagai sarana rekreasi, 
edukasi dan bermain. 

Dalam kasus ini, burung yang diwadahi adalah 
burung yang ada di nusantara dengan konsep 
hidup seperti di alam bebas. Indonesia adalah 
negara berurutan ke 4 dunia di dalam hal 
jumlah spesies yang berkisar 1400 jenis spesies, 
dan berada diurutan ke dua setelah Berasil 
dalam hal keragaman. 

LATAR BELAKANG PROYEK
Menghadapi krisis keragaman hayati terutama 
unggas di kota-kota besar di Indonesia, termasuk 
Yogykarta, maka perlu dibuat sebuah tempat yang 
dapat menjaga kelangsungan keragaman unggas 
yaitu sebuah taman konservasi. Untuk lebih 
memanfaatkan kumpulan unggas ini maka taman 
konservasi burung ini dibuat terbuka untuk umum. 
Sehingga tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat 
rekreasi segaligus pengenalan terhadap jenis-jenis 
unggas. 

Tempat konsevasi yang menawarkan fasilitas edukasi 
dan rekreasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
landmark kota dan mampu menarik kunjungan 
wisatawan nusantara maupun asing, meskipun 
secara khusus diprioritaskan untuk sarana pendidikan 
dan rekreasi warga kota yogyakarta dan sekitarnya 



Akses pemandangan utama dari arah jalan ringroad 
utara. Akses pemandangna kedalam site menentukan 
peletakan massa bangunan 

Peletakan masa bangunan menimbulkan pembagian 
blok pada site. Bagian publik berdekatan denga bagian 
entrance.

Masa bangunan yang dapat diakses 
secara publik diletakan pada bagian 
yang mudak dilihat, sedangkan massa 
bangunan yang bersiffat privat 
diletakan pada bagian yang tidak 
mudah dilihat. 

 Akses menuju site yang hanya satu arah 
sehingga membutuhkan ruang yang 
cukup lebar untuk manufer kendaraan. 
Area parkir sebagian disediakan di 
bawah site (basement) untuk memenuhi 
kebutuha parkir pengunjung.

1

2 

34

S I T E P L A N



Lingkaran menjadi pilihan 
ruang yang flaksibel baik untuk  
bentuk denah maupun 
gubahan massanya. Hal ini 
menyesuaikan dengan sifat 
burung yang diwadahi yaitu 
burung kicau.

Dirancang beberapa masa lingkaran 
sebagai pengelompokan jenis 
burung, dengan tetap memiliki 
hubungan ruang sehingga berada 
pada masa yang sama 

Sifat jaring yang menyaring 
padangan dengan lubang-
lubang memungkinkan angin 
leluasa masuk dan ke luar 
massa. Begitu pula dengan 
sinar matahari 

 Massa dibuat bersudut 
memberikan kesan kaku. 
Mendukung karakter burung 
predator

 Kandang diberi pelingkup yang 
solid sebagai proteksi terhadap 
pengunjung 

Dinding proteksi bersifat 
transparan sehingga 
memungkinkan sinar matahari 
tetap masuk ke kandang dan 
tetap dapat terlihat dari luar

Bentuk bersudut memberi 
ketegasan bentuk massa. 
memberi kesan anggun.

Untuk memperoleh pandangan dari luar, 
massa bangunan dilingkupi dengan jaring. 
Sinar matahari dan angin leluasa masik 
kedalam massa 

Sangkar Burung Kicau (dome)

Sangkar Burung Hias (Lorry) 

Sangkar Burung Predator



Overstack dari atap memantu menyaring sinar 
matahari yang mauk ke dalam bangunan. 
Sehingga sinar matahari yang masuk tidak 
optimal 

Bangunan dibuat semi outdoor untuk 
mendapatkan hembusan angin yang maksimal 
Selain itu untuk menghilangkan kesan eksklusif, 

Setengah lingkaran menjadi 
pilihan ruang dengan 
pangguang diletakan pada as 
lingkaran sebagi pusat yang 
akan dilihat penonton 

Masa dibuat berundak agar 
pandangan tidak terhalangi 
ke arah pangung oleh 
penonton di depannya 

Daya tampung yang besar 
membutuhkan sirkulasi udara yang 
baik ketika penonton sedang penuh. 
Sehingga massa dibuat semi terbuka 
Memungkinkan juga sinar matahati 
dengan leluasa. 

Arena Pertunjukan

Toko Souvenir & Cafe

Tampak Selatan

Tampak Utara



PERSPEKTIF
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Perpustakaan
&

B i o s k o p
Lokasi : Jl. Ring Road Utara, Sleman

2 
Luas Tapak : 14.888 m

2Luas Lantai : 10.590 m  (massa tunggal, 3  
lantai)

LATAR BELAKANG PROYEK
Yogyakarta yang metupakan kota pelajar karena 
Yogyakarta memiliki banyak universitas dan 
mahasiswa yang datang dari penjuru daerah di 
Indonesia. Untuk mendukung kegiatan belajar 
mahasiswa maka pepustakaan menjadi fasilitas 
yang tepat.

Selain fasilitas edukasi pelru juga disediakan fasilitas 
hiburan sebagai sarana rekreasi bagi para 
mahasiswa. Fasilitas hiburan yang dapat 
berhubungan baik dengan perbustakaan adalah 
bioskop. Pengunjung bioskop tidak melakukan 
banyak kegiatan yang dapat menimbulkan 
kebisingan sehingga tidak mengganggu kegiatan 
di perpustakaan.

DESKRIPSI PROYEK
Bangunan merupakan bangunan mix use yang 
mewadahi fungsi hiburan dan fungsi edukasi. Fungsi 
hiburan yaitu gedung bioskop dan fungsi edukasi yaitu 
perpustakaan. Kedua fasilitas ini berada dalam satu 
gedung dengan harus tetap memenuhi kebutuhan 
masing-masing ruang dan saling mendukung fungsi.

Ruang pada gedung bioskop dirancang memenuhi 
kebutuhan untuk menunggu dengan menyediakan 
ruang tunggu. Serta memenuhi kebutuhan makan dan 
minum dengan menyediakan stand food and 
baverage. Sedangkan gedung bioskop dirancang untuk 
umum baik anak-anak maupun dewasa. 



TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

TAMPAK KANAN

TAMPAK KIRI



PERSPEKTIF 



S T U D I O T U G A S A K H I R

H o t e l R e s o r
Lokasi : Nglanggeran, Gunungkidul

2 
Luas Tapak : 30.385 m

2
Luas Lantai : 6.215,99 m  (multi massa, 1 lantai)

LATAR BELAKANG PENEKANAN STUDI
 KESINAMBUNGAN RUANG

MENINGKATKAN NILAI BUDAYA LOKAL

Menyelaraskan rancangan antara ruang luar dan ruang 
dalam sehingga ruang luar dan ruang dalam memiliki kualitas 
ruang yang sama. Adaptasi gaya arsitektur naturalisme 
menjadi pendegatan rancangan arsitektur yang tanggap 
pada kesinambungan ruang.

Bangunan harus mampu mencirikan wilayah tempat 
bangunan tersebut berdiri agar identitas dan citra kawasan 
tidak hilang. Sehingga, bangunan yang baik adalah  yang 
berorientasi dengan lingkungan sekitarnya, memperhatikan 
nilai-nilai budaya lokal dan kondisi alam sekitar.

LATAR BELAKANG PROYEK
KEBUTUHAN AKAN REKREASI DAN RELAKSASI

KAWASAN WISATA BERKEMBANG

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN YANG MENINGKAT

MINIMNYA JUMLAH AKOMODASI PENGINAPAN

Gaya hidup modern yang serba sibuk dan cepat dengan 
berbagai tekanan yang ada telah menyita banyak waktu bagi 
masyarakat kota

Gunungkidul adalah salah satu kawasan di Yogyakarta yang 
memiliki potensi yang sedang dikembangkan. Salah satunya 
adalah Deasa Nglanggeran.

Selama 12 tahun terakhir tercatat 54.482 wisatawan yang 
mengunjungi kawasan Desa Wisata Ngglanggeran

Desa Wisata Nglanggeran Menyediakan 29 homestay  
dengan kapasitas 100 orang.  

1

2

1

3

4

2

1

1

2



RUMUSAN MASALAH
Bagaimana wujud rancangan Hotel Resor di Gunungkidul yang mampu menampilkan kesinambungan suasana ruang luar dan ruang dalam dengan pendekatan arsitektur 
naturalisme yang tetap berorientasi pada nilai-nilai budaya lokal? 



KONSEP ARSITEKTUR NATURALISME KONSEP SISTEM NILAI BUDAYA

WARNA

Selaras lingkungan sekitar
Ÿ Warna coklat mengimbangi lingkungan yang 

didominasi warna hijau
Ÿ Warna kehijauan menyelaraskan lingkungan tapak
Ÿ Warana kream menyelaraskan warna batu sehingga 

terlihat memiliki warna yang senada
Ÿ Biru diwujudkan dalam bentuk kolam renang yang 

merupakan unsur air, mengingatkan pada embung 
nglanggeran

Ÿ Warna pedestrian dan lantai bangunan adalah abu-
abu. Warna ruang dalam dan ruang luar yang sama 
menciptakan kesinambungan ruang

WARNA   

Warna Cermin Nilai Budaya

Penyelarasan dengan warna-warna lingkungan sekitar 
mencermikan rasa hormat pada lingkungan yang bearti 

bersyukur kepada alam

Ÿ Hijau - Pepohonan
Ÿ Krem - Tanah
Ÿ Abu-abu - Batuan Gunung

BENTUK

Gubahan Massa Adosi - Lingkungan Sekitar
Ÿ Dinding memiliki bentuk yang miring sebagai 

lambang garis dinamis yang menyelaraskan bnetuk 
bukit.

Ÿ Bentuk atap yang mengerucut keatas mengadopsi 
bentuk kunung api purba. jurainya yang hampir 
Menyentuh tanah mengesankan bangunan lahir 
dari alam

Ÿ Perbedaan ketinggian antara tanah dan lantai 
mengingatkan bangunan berad apada lahan 
berkonturm

BENTUK

Adopsi Lingkungan Sekitar - Cermin Nilai budaya
Ÿ Pengadopsian lingkungan sekitar kebentuk 

arsitektural merupakan perwujudan rasa hormat 
dengan lingkungan yang bearti bersyukur kepada 
alam

Ÿ Detail penyelesaian arsitektur mewakilli wujud fisik 
dari sebuah sistem nilai budaya yang berhubungan 
dengan karya manusia



MATERIAL & TEKSTUR

Material luar = Material dalam

Material luar = Material dalam

Ÿ Massa cottage didominasi oleh material batu alam 
karena gunungkidul memiliki topografi berupa 
batuan.

Ÿ Beberapa bagian interior yang mengaplikasikan 
material luar adalah Backdrop lampu bermaterial 
batu alam, kolom bed yang dilapisi batu alam, dan 
backdrop bed bermaterial batu alam

Ÿ Material transparan (kaca) dapat memutus batasan 
ruang dalan dan ruang luar sehingga memberikan 
kesan ruang yang berkesinambungan

Ÿ Jendel a dipasang 20 cm dari lantai hingga 
mencapai plafond mengarah ke view

MATERIAL & TEKSTUR

Material & tekstur - cermin nilai budaya

Pelapisan pelingkup dengan batu alam dan pemilihan 
atap sirap menunjukan ketahanan bangunan untuk 
melindungi manusia didalamnya yang merupakan 
makna dari hakikat manusia yang harus berjuang 

dalam berkehidupan

Ÿ Pelingkup dinding menggunakan konstruksi 
dinding bata yang dilapisi dengan batu alam 
eksterior sehingga lapisan bata tidak langsung 
terkena panas maupun hujan.

Ÿ Pemilihan atap sirap dilakukan untuk mengatasi 
masalah angin yang terkadang kencang. Atap 
sirap dipasang dengan cara dipaku pada rangka 
atap sehingga aman terhadap angin.

DIMENSI & PROPORSI

Skala megah - Fungsi Komersial

Skala intim - Fungsi hunian

Ruang dengan langit-langit yang tinggi 
menyelaraskan bentuk bangunan dengan topografi 
setempat. Mengingatkan  pada gunung dan 
perbukitan

Bangunan dengan langit-langit rendah 
menciptakan suasana ruang yang akrab dan 
intim.sehingga mengesankan bangunan tumbuh dan 
lahir dari alam

KONSEP ARSITEKTUR NATURALISME KONSEP SISTEM NILAI BUDAYA



PERSPEKTIF EKSTERIOR



PERSPEKTIF INTERIOR



RUMAHKU
DES KU

“a house is much more than building. It is
the social context of family-life-the place

where man loves and shares with who
are closest to him. “

/5
(PEDRO ARRUPE S.J)

A
1

Ilustrasi

K e l u a r g a  k e c i l  ( a y a h ,  i b u ,
dan 2 anak) yang baru pindah dan
menetap di  daerah perkotaan.
Mereka membawa serta nenek (ibu
dari suami) untuk tinggal bersama.
Keterbatasan lahan d i  daerah
perkotaan merupakan salah satu
p e r m a s a l a h a n  y a n g  h a r u s
d ipecahkan.  Rumah urban in i
diharapkan dapat menampung
kegiatan penghuninya mela lu i
pengolahan tata ruang dalam.
Se la in  i tu  Rumah Urban juga
dirancang agar tidak hanya menjadi
house namun juga menjadi home.





ATAP JALUSI
Penggunaan jalusi pada bagian belakang berfungsi 
untuk mengatur pencahayaan alami yang mengarah 
tangga dan void. Intensitas cahaya dapat diatur 
dengan tuas sederhana seperti tali penarik untuk 
memutar ruas-ruas jalusi. Dibawah jalusi ini telah 
dipasang kaca agar air tidak masuk ketika hujan.

RUANG REKREASI PRIVAT
Terletak di lantai 3. Ruang ini digunakan keluarga 
untuk bersantai. Rumput alami digunakan sebagai 
elemen penutup lantai.

TERALIS BAMBU
Elemen arsitektur ini memiliki untuk membatasi ruang 
jemur. Bambu dipasang vertikal dengan jarak 30 cm. 
Pemasangan ini bertujuan agar ruang jemur tetap 
mendapatkan cahaya matahari dan angin.

STEP STONE
Step stone dipasang di dalam ruangan yang 
menghubungkan pintu masuk utama ke pintu 
taman belakang melewati ruang keluarga. Dengan 
demikian dapat membawa suasana asri ruang luar 
ke ruang dalam

HALAMAN BELAKANG
Merupakan area yang dapat menampung kegiatan 
rekreasi, seperti bersantai dan berkebun. Desain lahan 
dibuat berundakundak sebagai representasi bentuk 
terasiring yang identik dengan desa.

LANTAI PARKET
Material ini dapat meningkatkan suasana hangat di 
dalam rumah, sehingga keakraban dapat semakin 
terjalin.

GENTENG METAL
Pemilihan genteng metal merupakan alternatif 

penutup atap yang memiliki bobot ringan, sehingga 
dapat mengurangi beban struktur pada bangunan

JALUSI SINTETIS
Penggunaan jalusi pada bagian depan berfungsi 

untuk mengatur pencahayaan alami yang mengarah 
pada kamar tidur utama. Intensitas cahaya dapat 
diatur dengan tuas sederhan  Seperti tali penarik 

untuk memutar ruas-ruas jalusi.

PAPAN KALSI
Kelebihan penggunaan papan kalsi antara lain 

pemasangan yang mudah dan cepat serta lebih 
ringan. Selain itu juga harga yang relatif lebih murah 

dibandingkan dengan pasangan bata.

TANGGA
Tangga didesain dengan memberikan kesan ringan 

dan melayang. Selain itu juga diberikan sedikit ruang 
sebagai void. Hal ini memungkinkan cahaya masuk 
dari jalusi atas hingga lantai 1. Material yang dipilih 

untuk tangga yaitu kayu.

ROSTER PARALON
Melalui elemen arsitektur ini pencahayaan dan 
penghawaan alami tetap dapat dirasakan oleh 

penghuni bangunan, namun tetap dapat 
mempertahankan fungsi ruang yang bersifat 
privat. Paralon yang digunakan yaitu paralon 
bekas dengan berbagai ukuran dan disusun 

sedemikian rupa membentuk mosaik yang unik.

TAPAK

AREA TERBANGUN

ZONA PUBLIK

ZONA PRIVAT










