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PENGEMBANGAN DESAIN
 

Pengembangan desain merupakan tahap akhir untuk memberikan gambaran 

tentang proses pereneanaan dan paraneangan dari awal sampai akhir 

5.1 GAMBAR SITUASI 

Gbr 5.1 
Situasi 

Letak site berada di kawasan hutan eangkringan sehingga batasan site di 

sekitarnya sebagian besar juga masih berupa kawasan hutan.hanya batas barat saja yang 

berupa Kali Kuning dan utara adalah pemukiman penduduk.Dida~am site ini banyak 

terdapat kontur yang level ketinggian berkisar 50 em. Masa bangunan lebih banyak 

diletakkan pada tanah yang datar.Vegetasi yang ada di sekitarnya tetap di biarkan tumbuh 

seeara alami namun ada beberapa yang ditata. Bentuk masa sederhana dan masa yang ada 

semuanya menyebar. Semua masa bangunan di hubungkan dengan jalan yang bisa di 

lalui kendaraan bermotor, ada pula yang dihubungkan dengan jalan setapak. Hal ini di 

rasa ada dialog antara bangunan dengan lingkungan sekitar sehingga kesan menyatu 

65 
FASILITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEPAKBOLA PSS SLEMAN DI YOGYAKARTA
TUGAS AKHIR-MUSTAIN-92340084. 

~. 
-

I 



dengan alam bias tercapai. Vegetasi yang ada disekitarnya tetap dibiarkan tumbuh seperti 

adanya namun ada beberapa yang di tata. Bentuk masa sederhana dengan bentuk linier 

mengelilingi area lapangan sepak bola. Jumlah masa semuanya menyebar mengingat 

kondisi kontur tanah yang cukup miring kelandaiannya. Antar masa bangunan sebagai 

penghubung jalan di beri jalan penghubung dengan adanya jalan didalam lingkungan site. 

Jalan setapak di ciptakan hanya sebagai area track jogging bagi para atlet sepak bola. Di 

sekitar jalan setapak di beri tanaman peneduh agar para atlet dapat merasakan kesejukan 

di dalam berlatih. Kesan menyatu dengan alam dapat tercapai dalam rancangan ini. 

Bentuk atap bangunan ada yang berupa dak namun sederhana,ada yang beratap 

limasan dan pelana. Seperti halnya bangunan pada unit indoor training yang 

menggunakan bentuk atap dak. Atap ini penerapan dari bentuk bangunan sekitarnya. 

5.2 SITE PLAN 

Gbr 5.2
 
Site plan
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5.2.1 Spesif....kasi Proyek 

Luas Site: ± 4,3 Ha 

Luas Bangunan : ± 9691,5 m2 
( Belum termasuk jalan didalam site) 

5.2.2 Perencanaan Tapak 

Penataan tapak direneanakan sesuai dengan konsep dari pereneanaan. Sirkulasi 

antar masa bangunan yang sesuai dengan kondisi vegetasi dan topografi yang ada 

dikawasan hutan eangkringan. Dengan demikian fasilitas pendidikan dan pelatihan 

sepakbola dapat merasakan menyatu dengan alam meskipun berada didalam bangunan. 

Sebagian vegetasi masih sangat dipertahankan dan hanya sebagian yang di tata. Sebagian 

vegetasi masih dipertahankan dengan baik seperti alaminya, hanya beberapa yang di tata 

seperti hal nya pada jalan didalam lingkungan site serta pada jalan setapak area track 
'I 

jogging agar aspek kesegaran dapat di rasakan bagi para atlet maupun para pengunjung. 

5.2.3 Vegetasi 

Mengingat letak kawasan fasilitas pendidikan dan pelatihan berada di kawasan 

hutan eangkringan maka penataan vegetasi sangatlah penting. Vegetasi yang dominan 

yang ada di hutan eangkrinan seperti kapuk,beringin, sengon dan akasia tetap 

dipertahankan keberadaannya. Vegetasi sebagian ditata tetapi banyak juga yang tetap di 

biarkan tumbuh alami. Untuk vegetasi yang ditata ada pada area tepi jalan diberikan 

pohon palem dengan system Hnier mengikuti jalan yang ada didalam site. Juga terdapat 

pohon palcIIl Ji pilltu masuk site guna menambah kcindahDll loknsi fnsilitns pendidikan 

setapak track jogging agar suasana kcsegamll dopot di msakan oleh para atlet yang 

sedang berlatih. 

5.2.4 Kontur dan Landscape 

Pada dasarnya kontur tetap dipertahankan sebagai mana alaminya kawasan hutan 

cangringan. Penggunaan cut and fill di pakai untuk area lapangan sepak bola dan 

lapangan keeil di sekitar masa bangunan unit asrama, area parkir. Hanya sarana 

pedestrian yang mengikuti kondisi kontur yang ada yang mana di gunakan sebagai area 

latihan fisik di luar bangunan. Sungai Kali kuning yang ada di sekitar site di manfaatkan 
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sebagai view yang menarik sambil berlari-Iari di area track jogging mengolah fisik sambi! 

menikmati pemandangan disekitar sungai. Kondisi kontur yang dipertahankan ada juga 

pada jalan setapak dari masa bangunan indoor training menuju lapangan sepakbola 

dengan vegetasi peneduh sebagai barrier sinar matahari. 

5.2.5 Gubahan Masa 

Masa terdiri dari 4 buah masa di lengkapi dengan area parkir bagi para 

pengunjung dan masa pos penjaga. Ke empat masa tersebut mempunyai jarak yang cukup 

jauh antar masa bangunan mengingat kondisi kontur dan masa bangunan di letakkan pada 

kondisi tanah yang rata. 

Gubahan masa menggunakan pola linier mengikuti arab jalan dalam site, namun 

pada dasarnya semua masa mengarah ke area lapangan sepak bola agar pandangan 

menjadi luas. 

5.2.6 Sirkulasi 

Dntuk sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi kendaraan dan sirkulasi 

pejalan kaki. 

1.	 Sirkulasi Kendaraan 

Dntuk sirkulasi kendaraan di area fasilitas pendidikan dan pelatihan sepak 

bola pada dasarnya dapat di lalui kendaraan bermotor, mengingat jarak antar 

bangunan yang sangat jauh. Namun hanya digunakan oleh para pengguna 

fasilitas, seperti atlet pengelola dan yang lainnya. Bagi para pengunjung tidak 

diperkenankan masuk lebih dalam dan hanya sampai pada area parkir saja untuk 

mcnghindnri polusi udara dan polusi kebisingan. 

Fasilitas p~IlCliuik.a11 dan pelatihan sepak hola mcnggunakan sirkulasi 

pedestrian Lroloar sebagai sirkulasi pejalan kaki menuju lcmpallalihan scpak. bulu 

dan unit-unit bangunan dari tempat parkir. Di sekitar pedestrian di tanami vegetasi 

berupa pohon palem agar suasana keteduhan dan keindahan dapat tercipta dan di 

nikmati oleh para pejalan kaki. Sarana pedestrian juga diciptakan sebagai jalan 

setapak di sekitar tepian kali kuning tetapi hanya digunakan sebagai area berlatih 

lari bagi para atlet, dan jalan setapak dar masa bangunan unit indoor training 

menuju lapangan sepak bola. 
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5.3DENAH 

5.3.1 Denah Lantai 1 unit Asram Atlet 

Gbr 5.3
 
Denah lantai 1 unit asrama atlet
 

Denah lantai satu unit asrama ini berukuran 42 m x 22 m, terdiri atas 10 buah 

TUang tidur atlet, pelatih dan mang tidur tamu beserta kamar mandi/we, masing-masing di 

gunakan unluk. 2 orang,lobby, nJ8ng tamu, mung makan. ruang loundry, dapur dan 

terdapat selasar pOOa ruang tidur atlet. Uenah ini eukup memanjang karena pertimbangan 

kondisi kontur tanah dan pertimbangan ruang-ruang tidur atlet yang begitu hanyak 

sehingga di reneanakan denah dengan bentuk memanjang. Pada mang makan di sediakan 

juga kamar mandi/we atau lavatory agar para atlet tidak jauh-jauh untuk menuju kamar 

ked!. Ruane dnpur dilelak.k.an dengan ruang makan agar ilkses pelllyanan rnakan atlet 

dapat eepat tersaji. Ruang londry di eiptakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian atlet 

yang selalu berganti pakaian setiap habis melakukan latihan maupun bertanding yang 

jadwalnya begitu padat di liga IndoIl~sia. 
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5.3.2 Denah Lantai 2 Unit Asrama 

Pada denah lantai 2 unit asrama terdapat ruang tidur atlet yang beIjumlah 10 

ruang masing-masing di isi dua orang. Juga dilengkapi kamar mandi didalam. Ruang

ruang lain diantaranya ruang pertemuan, ruang baca, ruang santai, ruang duduk untuk 

memandang view kearah lapangan sepak bola serta terdapat mushola sebagai tempat 

menunaikan ibadah. Di ruang santai terdapat kamar mandi/wc dan lavatory serta tempat 

berwudlu. Di buat dua lantai karena pertimbangan kebutuhan ruang yang banyak 

terutama ruang tidur atlet dan kondisi kontur site yang sangat mendominan. Pada lantai 

dua ini juga terdapat selasar sebagai tempat duduk-duduk juga bagi para atlet sambi! 

menikmati pemandangan di luar bangunan. Pada bagian be1akan ruang tidur atlet terdapat 

balkon yang berfungsi sama sebagai tempat duduk sambi! menikmati pemandangan di 

sekitar bangunan. 

Gbr 5.4
 
Denah lantai 2 unit asrama atlet
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5.4TAMPAK 

5.4.1 Tampak Depan Unit Asrama 

,'''''=<'-''''''"'''''''''''-''''''''''''''''''.-.=0''''''' __ 

.- -- -- -- --- --- ----- - - - -----1 ; Pada tampak depan di lapisi l 
I Menggunakan atap genteng i Pada entrance terdapat tangga I tekstur batu alam setinggi I I 
i berbentuk pelana dengan I untuk membedakan I meter agar berkesan alarni I 
I seperti halnya atap ketinggian antara ruang luar 

1 _ I 

I kampong yang lebih mudah I ! dengan lantai didalamnya i 
, dan biaya yang murah I ~ -- - - --4' - _. - - _..- J ~. 
L , .I
 

I ; 
~
 

~ .,. 
--------,

I Tedapat selasar, dan I 
I shanding wltuk I 
I menghindari I 
I matahari langsung 
1

I 
.. 

r-----------

Bukaan pintu danjendela I 
Icbar agar sirkulasi udara I 
dan sinar masuk dengan I 

I
1 

baik I
I 
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5.4.2 Tampak Belakang Unit Asrama 

...--' """" ....." =:rJ ......, r>I'OO ,.,...- """" ",,'" """'" =... ~~ ..,.. "''''i 

Atap pelana tampak lebih lebar 
mengikuti bentang dari denah yang 
lebih lebar dari atap tampak depan I 
bangunan, dan atap menggunakan ! 

i genteng. I 
I -"'- -- >- ~~~" 1'~~' ,-~. '- --' 

I 

~ ~ 
Tampak belakang unit asrama 
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5.4.3 Tampak Samping Kiri dan Kanan Unit Asrama Atlet 

Bukaan cukup lebar untuk sirkulasi 
udara dan sinar masuk sehingga 

~'-" ..~~.~~~~! 

; Ada permainan 

kelembaban dapat di atasi shading untuk 
i I ! menghindari sinar 

~ .~ .-. - -. - ~" _. . .... ..~ ,~ «. ,,'" -~ ,.. ~ i matahari langsung 
! 

Tampak samp~ kiri dan kanan unit asrama atlet' 
r IlIlm:Il It'NA!I Ul"Il IUiIo1lI __ wm;I'i _ lHI!U __ ~ ma=~1Ir1ft:J -w 

Padll tllmpak sisi kiri dan kanan dinding bangunan unit I 
nsrumll diberi lapisan batu alnm dengan tinggi 1 meter. I 
Terdapatjuga shading untuk menghindari sinar matahari 
dengan warna dinding hijau sebagai lambing kesejukan I 
dan warna dasar PSS Sleman I 

J 
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5.4.4 Potongan A-A dan Potongan B-B Unit Asrama Atlet 

Gbr5.8 I ,I ,~otongan A-A dan potongan B-B rit asrama 
,. .m __I I I ,
I Menggunakan kuda kuda I I ~ ,I kayu dan gunungan I ~. ~e;;;; ;n~ - - -:
I sebagai pertimbangan ,
I agar biaya yang murah I I I jendela 220 em i 

1- ...L ... _ ••• __' 
I , 
1 -. ! 

I r--------- ....  lI Dakuntuk teras depanlebih 
I I rendah dari dak dalam I 

I bangunan I• l .... __ '- .... __1~'"---------'" I 
I Ada perbedaan ketinggian I
 
t dinding pada lantai dua, I
 
! Ketinggian dinding pada I
 
~ lantai satu adalah 3,5 meter I
 
l dan pada lantai dua 3 meter I
 
r.,"' ......... ...'l
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5.5 Denah Unit Kesehatan 

%l"iif~~ ~,E!~~ u~.£;:; ~:1trgg;j ~'2r:f:-l.llil i};S.iKi2i 8!EIi~E.~ ifif.-d~10j [,}S;;:;8d ~8ill.;;:f@ ~~ ~~~ 

~ Denah unit kesehatan terdiri dari ruang tunggu, ruang Dokter dan 
~ Asisten, ruang obat, ruang Periksa, ruang rekarn medik, ruang ambulan, I 
~ 3 ruang rawat inap masing-masing untuk dua orang, Laboratorium, 
I karnar mandi/wc+lavatory serta teras dan gudang. Denah ini memiliki I 
.., ukuran 24.50 m x 12.50 m. Pada denah ini memiliki luas bangunan 
I 267,6 m2 (Belum termasuk selasar dan teras depan) Untuk ruang rawat ~ 

inap dipisahkan dari kegiatan pelayanan agar terhindar dari kebisingan ~ 

I kegiatan ke~a para d0kt:er dan .suster yang ~i hubungk~ dengan sebuah Iil 
. selasar, selam ltu agar slrkulasl udara dan smar matahan dapat masuk I 

,. dengan baik. 
~ ~mtm ~~;~~ EQ18~ ~~i;i ~~~~~ ~\~j ~ fS..~n &M'lJi\K! ~ Jt 

I 
I 

Gbr 5.9
 
Denah unit kesehatan
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5.5.1 Tampak Depan dan Belakang Unit Kesehatan 

Gbr 5.10
 
Tampak depan dan tampak belakang
 

Unit kesehatan
 

~ P:: t=p;;ep:""un~es:;aU:;er~:;at:as , 

I sekitar site. Pada sampig kanan terdapat ruang 

m depan sebagai entrance dan membedakan lj 
ketinggian dengan lantai yang ada didalam. r, 

~ Terdapat selasar sebagai ruang penghubung dan ~ 
~ agar sirkulasi udara dapat masuk serta sinar dapat 

masuk terutama untuk ruang rawat inap. Pada ~ 
~ dinding tampak depan dilapisi batu alam sebagai 

kesan alam agar sesuai dengan lingkungan I 
ambulan yang terbuka sekaligus sebagai garasi. ~ 

~~~mrsm.ll!llSil6rtmlm:!lrarll;mmE!il'ii.l!l!Zl!:iMi~ ,
 

D r,Z'~!,i.-; 17Ol~~ ~ ~ ~ , 

~ Tampak belakang unit . 
f:i kesehatan dinding dilapisi ~ 

Fj 

~ 

batu alam dengan tinggi 1 
meter. Terdapat shading I 
sebagai pelindung sinar 

a matahari agar tidakjatuh ~ 
langsung serta sebagai 

i pelindung dari percikan air I 
m huian ill 
DJlm~lllIIIiil!lIlfmii:!!iltmmllllll!ll!i5!lllild 

1
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5.5.2 Tampak Samping Kanan dan Kiri Unit Kesehatan 

~== = = = r=m -= =~,: = ~",mr,~ ~ 

~ Atap pelana menyesuaikan lingkungan 
I bangunan sekitar dan mengesankan 
I elemen pegunungan 

It
 
\
 

\ 
\ lI-"-.<H~l5'iIlEI:I_~~ml:iJilliIR>i:Cillll'l:Dil:lllllJl::lll_ 

! Pada tampak samping kiri bangunan I 
\ ! unit kesehatan pada dinding-dindingnya I 

. di lapisi batu alamo Dengan tinggi 1,5 I 
\ ! meter. ____ .I 

t:IZD:lIlillZClQlllll!;llIl!:l:Sll~""",,\~ 

I\ 
I\ 

Gbr 5.11
 
Tampak samping kanan dan samping kiri unit kesehatan
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5.5.3 Potongan A-A dan Potongan B-B Unit Kesehatan 

I Pada potongan B-B yang terlihat dalam 
i potongan adalah ruang rawat inap dan kamar 
I mandilwc+lavatori 

i 

;---------~--------~,,
r---------------~ 

,,

, I Pada gambar Potongan A-A ,, I Menggunakan kuda-kuda dari kayu. ;, Ketinggian dinding. Pada selasar atap I , lebih rendah. Terlihat pada potongan I 
adalah ruang rawat inap,tcras, ruang I 

I periksa, ruang rekam medik dan garasi I , ________________ II ambulan J 

, •, I , I,
, I 

Gbr 5.12
 
Potongan A-A dan potongan B-B unit kesehatan
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5.6 Denah Unit Indoor Training dan Lapangan Sepak Bola 

=~==~~'~~~'==_~M=_~~~_~_~~__ ~=_= __ 

Pada denah Unit Indoor training terdapat ruang Indoor training, ruang 
kebugaran,Hall, ruang ke1as, ruang loker, ruang sauna, ruang duduk, ruang 
pijat, ruang santai ruang ganti yang beIjumlah 9 kamar, ruang bilas, 
kamar mandilwc dan lavatory, ko1am renang serta teras. Denah ini 
terdapat ko1am renang yang ada di bagian be1akang. Denah ini memiliki 

i ukuran 34.50 m x 28.50 m. Mempunyai luas bangunan 8010,6 termasuk I 

I denah outdoor training. i1 _ 

Gbr ~.13
 

Denah unit Indoor training
 
dan lapangan sepakbola
 

A-----------------~-----~ 

------------------------1
 

; Lapangan sepak bola memiliki ukuran 100 m x 73 m. I 
I Dengan lebar gawang 4,15 m serta tinggi gawang 2,60 m. I 
I Diameter lingkaran di tengah berjari-jari 9 m I

I 
I 
I 

I 
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5.6.1 Tampak Depan dan Tampak Belakang Unit Indoor Training 

J~~~--~~=~~~~~~~~~~~ 

. Pada tampak depan Unit indoor training
!

I

I

dinding di lapisi elemen alam batu kali 
sehingga kesan naturalnya dapat di 
rasakan. Menggunakan atap genteng dan 
bukaan-bukaan yang agak tinggi Ulltuk 
mengbindari benturan saat berlatih di 
dalam ruang indoor training. Terlihat 
perbedaan ketinggian dengan ruang luar 
dengan adanya anak tangga. Pada atap dak 
di berikan sponengan agar terlihat ada 
permainan bentuk. Dengan bentuk atap 
yang sederhana. I 

I~~~-~-~-~~----~---

!_----------------~ .. ,,,,
 

Gbr 5.14
 
Tampak Depan dan Tampak Belakang
 

Unit Indoor Training
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5.6.2 Tampak Samping Kanan dan Samping Kiri Unit Indoor training 

Gbr 5.1s.. 
Tampak Samping Kanan dall'Sernping Kiri 

Unit Indoor training , , , '.-- ...... ------------, 
Pada tampak samping kiri 
tidak jauh berbeda dengan 
tampak samping kanan hanya 
sai sedikit adanva bukaan _______ -+-  _. - .- '. - - - ~ - -, 

: Pada tampak samping kanan adanya : 
I bukaan yang banyak tetapi keeil dan I 

yaitu pada ruang kebugaran 

I eukup tinggi karena didalamnya terdapat I 

: ruang ganti bagi para atlet yang akan : 
I berenang ataupun sesudah berenang. I 

I Dinding dilapisi batu alam yang I 

I mengesankan bemuansa alami. : 
I 
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5.6.3 Potongan A-A dan Potongan B-B Unit indoor training 

,~-~--=-=~~===~~~~~=~==~ 

.	 Pada potongan A-A terlihat atap yang menggunakan dak ' 
yaitu pada ruang Hall. Terdapat perbedaan ketinggian 
antara Hall dengan ruang yang menuju kolam renang 
serta yang menuju ruang loker di bedakan dengan anak 
tangga. Tinggi dinding 3.5 meter dan pada kolam 
renang mempunyai kedalaman 2,5 meter. 

..,.....,,-

Gbr 5.16 \ 
Potongan A-A dan Potongan B-B Unit indoor training \ 

\ 
: - P~d~p~t~g:n-B~B ~er7ih~t ~t; ;e~~~aka;k~~k~d~ - -; 
I kayu yaitu pada ruang kebugaran dan ruang indoor training. I 

I Terdapat atap dak diantaranya pada ruang sauna dan ruang I 
I loker serta ruang ganti atlet. Terdapat perbedaan ketinggian I 

I antara ruang loker dengan ruang ganti karena mengikuti : 
I kontur yang ada. I 

1 ------------------ 
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5.7 Denah dan Potongan Unit Pengelola 

Pada denah unit Pengelola terdapat Hall, ruang tamu, ruang pelatih, l 

ruang slemania, ruang pengelola seluruh bidang, ruang pengurus 
harian, ruang pertemuan, ruang dokumentasi,ruang persiapan, ruang 
marchandish, mushola, kamar mandilwc dan lavatory, Ukuran denah 

: unit ini 22.00 m x 15 m dengan luas bangunan 274,8 m2
, i 

--------------l----------------' 
I 

I 
I 

/. 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

..•.•....... 
, ' 

~Potongan A-A terlihat ketinggian 
dinding 3 meter dengan kuda-kuda ~--~-~--~-------~ 

Pada potongan B-B ketinggiankayu. Ruang-ruang yang terpotong 
dinding ada yang mencapai 6 meter. adalah hall, kamar mandi/wc dan 

_ Menggunakan kuda-kuda kayu. L 
h~laman tenp"ah. I 

Ruang yang terpotong adalah ruang 
pertemuan hall dan teras 

------~----------
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;, Gbr 5.17 
j)ennh dan Potongan Unit Pcngcloln 

; 
..; 

~- ~ , 



5.7.1 Tampak Depan, Belakang, Samping Kanan dan Samping Kiri Unit Pengelola 

!	 Pada tampak samping kanan adanya 
1	 ruang yang menjorok agar sirkulasi 

udara dan cahaya dapat masuk. 
Terdapat pula bukaan pada dinding 
yang tinggi. 

~_ <~,l..	 __ • _. __, _ •• , ••, _ 

r -- _. ~ .~ ~ ,-, _. - .,~ ~~ ~~ 

Pada tampak samping kiri ! 
terlihat dinding lebih tinggi 
karena pada ruangan 
tersebut membutuhkan 
cahaya dan sirkulasi udara 
yangcukup. 

" .....Gbr5.18 ..... 
Tampak Depan, Belakang, Samping Kanah~an Samping Kiri 

Unit Pengelola ..... ... 
-_._------------,
~-------~----~---~ 

Pada tampak belakang elemen alam 
yang di tampilkan pada dinding adalah 
penggunaan material batu bata tanpa di 
beri plesteran sehingga tampak tekstur 
batanya. Bukaan lebih lebar agar 
pencahayaan dan sirkulasi udara dapat 

i Tampak depan unit pengelola I 

I elemen bata di tampilkan. Pada I 
I bagian atas terdapat bukaan agar I 

: sirkulasi udara dan sinar dapat ! 

I masuk kedalam ruangan hall. i 

masuk dengan baik. Pada atap	 .. ---------------i 

menggunakan genten biasa dengan
 
bentuk atap pelana
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~.....~.. 

- -----~-~----

5.8 Rencana Pondasi dan Rencana Balok Unit Asrama Atlet 

Menggunakan pondasi batu kali dan pondasi foot 
1 plat karena bangunan unit asrama atlet ini terdiri 
: dari dua lantai agar kuat menahan beban dari 
I atas. I
1 J 

Gbr 5.19 
Rencana ~dasi dan Rencana Balok Unit Asrama Atlet 

~ 

r-----------------i Rencana balok untuk unit asrama : 
I menggunakan kolom 35/30,25/20 dan I 

I sloof sebagai pengikat kolom. I 

1- __ -------------
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5.9 Perspektif Interior dan eksterior 

....,., ...". ...... .,.,..'"' .""" ...- ,....., ...". ,...., ...". <=0 """" ....,., ..".... -., 

Pada perspektif interior ruang tidur Pada perspektif eksterior di ; 
atlet elemen alam yang di tampilkan sarana track jogging I 
tampilkan kesan alam dengan atlet yang memanfaatkan elemen i 

I pelapis dinding dari batu alamo ~ alam yang ada di sekitar tepian I 
i ~ _ "_ ~ _.. "" "" ..... ~ ... ~ ,.~ ~ ......_. ! 

• 
sungai kali kuning. I 

i i 

I.._~~---~•.--~---I 

• 

'i;'; 

••••• 
,t-~-. : 

"J:, .•
',,' """,.~",;\ " :.,.. 

• 

.. 
."J 

~.U.IO• • , f10UI lUll 

,. 

.,.. 

• Ubr 5.20 
: Perspektif Interior dan eksterior 
T 

Pada Perspektifruang sauna elemen
 
alam yang di tampilkan adalah elemen
 
batu alam sebagai pelapis kolom dan
 
kayu sebagai pelapis dinding serta
 
tempat tidur dari elemen alam kayu I
 

_________________ J 
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