
01   MOTIVASI PERANCANGAN

PERUBAHAN GAYA HIDUP MASYARAKAT INDONESIA

ntuk memenuhi gaya hidup di kota-kota besar u,memeksa orang bekerja lebih keras ,beban 
pekerjaan membuat masyarakat lelah baik 

pikiran maupun fisik .dengan begitu mereka harus 
mampu menjaga kesehatan mereka agar dalam kondisi 
yang selalu prima .kesehatan merupakan salah satu ang 
banyak di perbincangkan dikehidupan sekarang ini 
,membuat masyarakat perkotaan menjadi lebih peduli 
terhadap kesehatan mereka .salah satu agar menjaga 
agar kesehatan mereka selalu prima dengan cara berolah 
raga ,dan olahraga tidak cuma menjadikan badan kita 
menjadi prima manfaat lainya adalah dapat melawan 
penyakit,memompa jantung agar lebih baik,menurunkan 
berat badan ,dan membantu mencairkan stres anda,

  
  

PERKEMABANGAN FITNES CENTER DI 
JOGJAKARTA

ogjakarta memiliki prospek yang sangat 

Jbagus di bisnis ini ,dengan semboyan 
Jogjakarta sebagai kota pelajar ,masyarakat 

d e n g a n  k e b a n y a k a n  s e b a g a i  p e l a j a r  d a n 
mahasiswa,yang sangat sibuk dengan rutinitas di 
setiap harinya salah satunya memilih tempat fitness 
seagai  tempat melepas kepenatan ,dengan 
berolahrahraga untuk menjaga kesehartan mereka, 
bagi sebagian orang masuk tempat fitnes  demi 
menjaga penampilan ,merupakan keharusan untuk 
sebagai infestasi kesehatan bagi diri sendiri. Di 
Jogjakarta fitness center semakin beragam dan 
menyediakan fasilitas demi memberi kenyamana bagi 

KLUB ADE RAI (KLAR) YOGYAKARTA

LAR Yogyakarta berdiri pada tahun 2004 ,yang 

Kberada di jalan Ki Mangunsarkoro Yogyakarta 
yang di kelola olah Yhudistira dan keluarga 

,sebuah tempat yang penuh dengan alat berat ,tidak 
terlalu luas ,namun memberukan kehangatan bagi 
yang datang,Merencanakan penerimaan member 
, p e r e n c a n a a n  p e m b u a t a n  p r o g r a m  l a t i a n 
,perencanaan sarana dan pra sarana ,perencanaan 
angaran dan perencanaan jadwal kerja mengacu pada 
manajemen Klub Ade Rai

02   SITE  DAN LOKASI

 Klub Ade Rai (KLAR) memmiliki luas tanah 14m x 
39m dan di sebelahnya terdapat lahan kosog milik klub 
aderai 11mx 18m total tanah tersebut 744m2. 
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BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

angunan ramah lingkungan atau green bulding dijadikan tren dunia ,terutama bagi dunia Barsitektur ,bangunan ramah linkungan berperan penting dalam menahan laju pemanasan global 
dengan membenah iklim global.Green arsitektur di definisikan sebagai yang mengambarkan 

tentang ekonomi,hemat energy,ramah linkungan dan dapat di kembangkan pembangunan 
berkesinambungan green arsitektur praktek membuat struktur dan mengunakan proses yang bertanggung 
jawab terhadap linkungan dan sumber daya yang efisien dari tapak untuk desain, konstruksi, operasi, 
pemeliharaan, renovasi, dan dekonstruksi Praktek ini memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik 
keprihatinan ekonomi, utilitas, daya tahan, dan kenyamanan. 

04  KONSSEP DESAIN

Bangunan Hemat energi / Conserving energy
ncaman bahaya pemanasan global membuat 

As e j u m l a h  p e n g e m b a n g  m u l a i  s a d a r 
memperhatikan aspek l ingkungan. I tu 

sebabnya pada saat   membuat bangunan  mulai 
m e n e r a p k a n  k o n s e p  h i j a u  d a n  r a m a h 
lingkungan.pembangunan bangunan hemet energy dan 
ramah linkungan harus murah ,mudah dan berdampak 
luas ,perkembangan kota hijau(green city),property hijau  
( g r e e n  p r o p e r t y ) , b a n g u n a n  h i j a u  ( g r e e n 
bulding)kantor/sekolah hijau (gren school/office),hingga 
pemakaian produk hijau (green product) terus dilakaukan 
untuk mengurangi pemanasan global dan krisis ekonomi 
global.

 ada jutaan pengiriman kontainer kosong 
mengotori pelabuhan dunia. Kontainer yang 
tidak lagi digunakan untuk mengirim barang, 
adalah bahan utama untuk rumah kontainer. Ini 
adalah kehidupan kedua untuk wadah tersebut, 
yang menyebabkan pengurangan konsumsi 
energy dan selanjutnya penurunan emisi rumah 
kaca. Karena kita tidak akan menggunakan 
sumber daya baru bila kita membeli rumah 
kontainer, kita akan membeli sebuah rumah 
yang terbuat dari bahan daur ulang.

PENGGUNAAN BAHAN DAUR ULANG ATAU 
BERKELANJUTAN

Kecepatan Konstruksi  Bangunan
Hanya perlu membuat lubang
 jendela dan pintu tambahkan 

isolasi dan lantai kontruksi 
waktu 25% lebih pendek

KELEBIHAN
 BAHAN

 BANGUNAN 
KONTAINER

Desain Fleksibel atau Mudah di 
Upgrade

kontainer bersifat modular maka 
dapat ditumpuk di atas satu sama 

lain atau berdampingan dan 

Kuat  dan Tahan  Lama
Kontainer terbuat dari struktur baja 
kaku mereka memiliki struktur yang  

kokoh  persegi dan membuat 
mereka mudah untuk  disusun 

,Kontainer  telah dibuat dari besi 
baja dan unsure lainnya yang 

berguna untuk menahan unsur-unsur 

Mudah Relokasi atau 
Mudah diangkut

Rumah kontainer dapat relative 
mudah diangkut ke tempat lain.

Biaya Konstruksi Container 
Total biaya rumah kontainer  

diperkirakan akan jauh lebih rendah 
daripada biaya bangunan biasa

1. Container 20 feet Kondisi 80%             
Rp. 18.500.000

2. Container 20 feet Kondisi 60%             
Rp. 16.000.000

3. Container 40 feet Kondisi 80%             
Rp. 26.000.000

4. Container 40 feet Kondisi 60%             
Rp. 24.500.000

Perlindungan dan Ramah 
Lingkungan

Dengan kontainer didaur ulang 
dampak negatif dari aktivitas manusia 
terhadap lingkungan berkurang, tidak 
perlu memotong banyak   pohon atau 
menghabiskan banyak energi untuk 

membangun bangunan.

03   BANGUNAN AWAL CLUB ADE RAI 
YOGYAKARTA

Tampak bangunan hanya seperti rumah 
sederhana tidak menunjukan bangunan 
sebagai tempat fitnes.

Café jadi satu dengan ruang front ofice 
dan sebagai jalan utama masuk ke tempat 
fitnes dan aerobik menjadikan kurang 
nyaman.

Ruang fitnes terlalu sempit ada beberapa 
alat yang sirkulasinya kurang ,cahaya yang 
masuk tidak ada ,siang dan malam hari 
lampu dan Ac harus hidup.

Ruang aerobik jadi satu dengan 
beberapa alat fitnes,bila ada aerobik alat 
harus di pingirkan.

Gambar : kamar mandi /shower/tempat 
ganti
tempat  gan t i  sanga t  sempi t  dan 
jumlhahnya kurang ,kamar mandi hanya 
satu buah.
Gambar: ruang saunaRuang sauna hanya 
ada satu harus berganian hari :senin, 
rabo, jumat digunakan laki-laki, hari 
: se l asa  , kam is , sab tu  d i gunakan 
perempuan,ruang sauna tidak di hidupkan 
terus menerus hanya jam tertentu.

Faktor-Faktor Pengaruh dalam 
Rancangan Bangunan Hemat Energi

Ÿ Pengaruh iklim tropis
Iklim tropis berada di sepanjang katulistiwa sampai kira-kira 15dajat tLU dan 15 
drajat LS. Berada diiklim ini akan mengalami curah hujan yang tinggi, temperatur 
udara yangumumnya berkisar antara 23drajat – 32drajat C dengan tingkat 
kelembaban udara yang tinggi yaitu berkisar 75 – 90%.

Ÿ Pengaruh kualitas lingkungan
Lingkungan sekitar bangunan seperti kualitas udara, tanah, dan air menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan rancangan serta keberhasilan 
sebuah rancangan bangunan hemat energi. Udara yang telah tercemar tidak lagi 
dapat diandalkan sebagai sumber penghawaan alami. Demikian juga dengan 
bidang permukaan di sekeliling bangunan yang memantulkan cahaya matahari 
yang diterimanya merupakan sumber panas dan silau nomor dua setelah sinar 
matahari. 

Ÿ Denah bangunan dan volume ruangan
Merancang bentuk denah bangunan perlu didasarkan pada analisa fungsi yang 
mengacupada pelaku dan aktifitas yang akan berlangsung dalam ruangan 
tersebut. Jenis aktivitas akan menentukan kebutuhan terhadap perabot dan 
alatyang diperlukan sehingga dapat diketahui luas ruang yang dibutuhkan agar 
aktivitas dapat dilakukan dengan leluasa. 

Ÿ Jendela dan ventilasi
Jendela dan ventilasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah 
bangunan,khususnya terkait dengan pencahayaan dan penghawaan alami. 
Untuk bangunan di daerah tropis seperti Indonesia, keberadaan jendela baik dari 
segi ukuran, jumlah dan penempatan harus direncanakan dengan baik. Luas 
jendela sebaiknya berkisar antara 15-20% dari luas lantai ruangan. 

 Konfigurasi massa bangunan
Tatanan lingkungan yang teratur dengan jarak antar bangunan yang cukup akan 
memberikan kesempatan angin untuk dapat bersirkulasi dengan baik. Skala 
bangunan dan proporsi ruang terbuka harus memperhatikan koefisien dasar 
bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) yang berkisar 40-70 persen ruang 
terbangun berbanding 30-60 pers en ruang terbuka hijau 

Bahan selubung bangunan
Menggunakan bahan-bahan yang mempunyai nilai hambatan hantaran panas yang 
cukup besar dan mempunyai kemampuan memantulkan panas yang baik akan 
sangat membantumengurangi penggunaan alat pendingin ruang (AC) di siang hari.

FITNES CENTER  & GYM Ÿ MEMBUTUHKAN 
RUANGANTERLALU 
BESAR YANG NYAMAN

Ÿ SIRKULASI YANG CUKUP
Ÿ SIRKULASI UDARA YANG 

Ÿ BUKAAN 
Ÿ GUBAHAN MASSA

Ÿ MERANCANG BANGUNAN 
FITNES CENTRE 
DENGANSIRKULASI YANG 
CUKUP DAN NYAMAN

Ÿ MERANCANG BANGUNAN 
DENGAN MENGUNAKA 
KONTAINER BEKAS 
SEBAGAI SELUBUNG 
BANGUNAN

Ÿ MERANCANG SEBUAH 
BANGUNAN ENGAN 
PENEKANAN HEMAT 
ENERGI DAN RAMAH 
LINKUNGAN

KONTAINER BEKAS Ÿ PENEMPATAN YANG PAS
Ÿ BNTUK PERSEGI 

PANJANG

Ÿ STRUKTUR
Ÿ FINISING

HEMAT ENERGI Ÿ  BAHAN BANGUNAN 
TERBATAS

Ÿ  LETAK SITE MENHADAP 
MATAHARI

Ÿ BAHAN BANGUNAN 
LOKAL

Ÿ SIRKULASI UDARA  DAN 
CAHAYA YANG CUKUP

VARIABEL KRITERIA ARSITEKTUR PROBLEM
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Penganalan Alat Fitnes
 Pada suatu ruangan fitnes didalamnya ditemui alat-alat fitnes dengan 
fungsi yang berbeda.untuk menjaga stamina biasanya alat yang di gunakan 
treadmil atau speda statis ,serta yang lain untuk pembentukan ototyang 
dimiliki .berikut ini alat yang ada di tempat fitnes.

Cabel 
crossover 

Pembentukan 
dada, 
tangan.punggung

Leg curl-Leg 
Extention 

Pembentukan otot 
khaki depan dan 
belakan

Butterfly pembentukan otot 
dada

Bench press 
flat 

membentuk otot 
dada

NAMA FUNGSIGAMBAR

LEG PRESS Pembentukan otot 
kaki

Lat pull 
down  

Pembentukan otot 
punggung

Lat Rowing pembentukan 
ototpunggung

Bench press 
decline

membentuk otot 
dada

NAMA FUNGSIGAMBAR

PENGERTIAN FITNES CENTER
 Fitnes centre adalah salah satu tempat kebugaran yang sedang berkembang 
saat ini ,baik dari remaja sampai lansia tertarik ke tempat ini ,karena ditempat ini 
mereka bisa berolahraga dengan nyaman dan tidak memerlukan waktu banyak 
serta bisa di sesuaikan dengan waktu mereka

FASILITAS FITNES CENTER
Ÿ alat-alat latihan beban
Ÿ alat cardio (treadmil,stationari bike)
Ÿ Ruang Aerobik
Ÿ Kamarmandi panas dingin
Ÿ sauna
Ÿ Ruang konsultasi
Ÿ Front ofice
Ÿ lobby
Ÿ Ruang pelatih
Ÿ café diet
Ÿ toilet
Ÿ gudang

PRILAKU PENGGUNA
penguna tempat fitnes  mempunyai karakter individu yang berbeda beda berdasarkan 
pengamatan hasil survey pada beberapa tempat gym atau fitnes ada 3prilaku:
a.Individual
  Prilaku ini cenderung tidak memperdulikan keadaan sekitar dan jarang berinteraksi 

antara pengguna satu dengan pengguna yang lainya,setiap individu hanya fokus dan ber 
konsentrasi pada latihan dan tidak perlu tindakan sosialisasi

b.Kelompok
 Prilaku ini dapat diliha dari beberapa kumpulan orang yang datang ke tempar gym 

secara bersamaan dengan tujuan yang sama ,sambil sesekali berinteraksi dengan 
pengguna lainya .

c. Prilaku sesuai keperluan 

 Un tuk  40  -45  o rang  harus 
berdasarkan pada besaran ruang 
dengan luar minimal 200m2.sarana 
yang di contoh gambar disamping 
, t inggi  lampu untuk ruang 3m 
.mengingat susunan alat mempunyai 
2 baris optimal maka besaran nya 
mempunyai luas kurang lebuh 6 m x 
15 mkalau tidak kemampuan untuk 
menguasai selama latihan akan hilang

TATA URUTAN PRILAKU PENGGUNA FITNES
 Tata urutan prilaku seseorang dala fitnes  berpengaruh pada layout ruangan 
sendiri .ada yang 100% benar-benar berolah raga dan ada yang 50% olahraga  
sisanya digunakan untuk bersosialisasi di tempat tersebut.tata urutan datang ke 
gym adalah:

  Datang --> ganti baju--> ruangan fitnes--> olahraga -->   
sauna--> kamarmandi --> café -->   pulang  

   

RUANG KONDISI DAN RUANG FITNES

NAMA FUNGSIGAMBAR

Dipping/leg 
raise/chinnin
g 

Pembentukan otot 
perut,lengan,pung
gung

 Bench 
press incline 

Pembentukan otot 
dada

treadmil cardio

Speda statis cardio

05  TRANSFORMASI DESAIN`̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀

TRANSFORMASI DESAIN DENAH

TRANSFORMASI DESAIN BENTUK

TAMPAK BARAT

TAMPAK TIMUR

TAMPAK BARAT

TAMPAK SELATAN

DENAH LT 3 DENAH LT 4

DENAH LT 2DENAH LT 1

RUANG FITNESS

RUANG PENGELOLA

TOKO OLAHRAGA

GUDANG

RUANG AEROBIK

RUANG SAUNA

RFRONT OFICE

CAFÉ

KAMAR MANDI 

CAFÉ CAFÉ
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“NEW CLUB ADE RAI YOGYAKARTA’’

FITNES AREA

PARKIR DAN PNITU MASUK RAM RUANG FITNES VIEW KELUAR

Dengan di redisain nya club ade rai yogyakarta akan di redisain dengan penekan bangunan hemat energi dan ramah 
linkungan,dapat memberikan fasilitas yang lebih baik pagi pengunjungnya dan dapat memberikan pendapatan yang lebih 
bagi pemiliknya

CAFÉ
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