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ABSTRAK 
PBP Sinar Perak merupakan perguruan yang didirikan oleh Ir. Djoko, ilmu 

yang diajarkan adalah ilmu keluarga turun temurun, dan pada perkembangannya 
diajarkan pada masyarakat umum. Maksud dan tujuan untuk membantu 
masyarakat guna menjaga kesehatan, bajk itu rohani maupun jasmani. Dan 
kebutuhan akan ruang latihan yang dapat menjaga privatisasi saat melakukan 
aktjvitas pelatihan. 

Permasalahan umum yang ada saat ini adalah fungsi ruang latihan 
sekarang belum dapat menjaga privasi ruang latihan pada tiap-tiap tatarannya. 
Dan fakta serta harapan aspel/pelatih mengharapkan akan adanya suatu ruang 
latihan yang dapat memfasilitasi sekaligus menjaga privasi latihan pada tiap 
tatarannya. Dan kebutuhan ruang latihan khusus guna menjaga kerahasiaan 
jurus dan ilmunya. Permasalahan khususnya adalah bagaimana merancang 
sebuah ruang latihan privat yang hirarki sesuai dengan makna ilmu beladiri PBP 
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tercapainya kegiatan pelatihan. Site daerah pegunungan membantu proses 
penyembuhan anggotanya sekaligus sebagai salah satu terapi kesehatan. 

Dalam menganalisa data yang didapat di lapangan peneliti menganalisa 
dan membandingkan dengan standar yang telah ada dan apabila standar 
tersebut tidak ada, maka dilakukan pendekatan dengan melakukan analisa 
kebutuhan ruang sesuai aktivitas perguruan PBP Sinar Perak. Dan peletakan 
ruang ikut menentukan hasil latihan yang maksimal. Ruang privat latihan khusus 
ditempatkan di tempat agak jauh dari aktivitas lain dengan barier yang dapat 
memberikan suasana yang tenang. 

Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan berdasarkan atas 
hasil analisa kegiatan PBP Sinar Perak, dan zoning ruang satu dan lainnya 
berdasarkan atas sifat ruang apakah publik, semi privat, privat maupun sangat 
privat. Segregasi selain dapat dibangun oleh barier dinding masif dan tanaman 
dapat juga dibuat dengan perbedaan ketinggian lantai yang satu dengan 
lainnya. Hasil dari olah data di atas diambil sebuah kesimpulan dan saran sebagai 
konsep perencanaan dan perancangan bangunan PBP Sjnar Perak Yogyakarta. 
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