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Detail Selubung Bangunan 

sesuai Tema

Bentuk bangunan education center dan foodcourt terinspirasi dari bentuk gelombang air. Dimana garis garis gelombang tersebut ditransformasikan sehingga membentuk denah dan fasad. Hal ini merupakan salah 
satu yang memperkuat konsep riverside pada bangunan yang berdiri di pinggir sungai.
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Pada rancangan ini, pemanfaatan barang bekas tidak hanya dikembangkan melalui karya-
karya yang dipamerkan di education center saja. Barang bekas berupa kayu yang masih layak 
pakai, dicat ulang dan digunakan kembali untuk railang ramp dan hunian maupun pagar 
tepian sungai.

Menggunakan material genteng dan dimiringkan ke barat 
untuk menghindari terik matahari dari barat.

Shading yang mengelilingi area bukaan sebagai 
perlindungan dari cahaya matahari dan estetika untuk 
muka bangunan

Material dinding yang dingin berupa batu bata yang 
di plester.

Bukaan berupa jendela yang berfungsi sebagai 
pencahayaan alami dan untuk melihat pemandangan 
sekitar.
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Detail Interior sesuai Tema

Rumah yang minimalis dapat dimanfaatkan 
sebaik mungkin jika layout ruang ditata dengan 
baik. Seperti pada lantai 1 hunian ini. pemisah 
antara ruang tamu dan ruang keluarga adalah 
gorden. Sehingga jika tidak ada tamu, gorden 
bisa dibuka dan ruang keluarga bisa jadi satu 
dengan ruang tamu. 

R. Keluarga

R. Tamu

Pemilihan jenis tangga juga berpengaruh pada 
keesiensian ruang. Tangga yang dipakai pada 
rancangan ini adalah tangga putar sehingga 
hanya membutuhkan ruang tangga yang tidak 
begitu luas.
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Dinding batu bata plester yang 
dinishing kemudian diberi motif 
pada sisi dekat tempat tidur 
untuk menambah kenyamanan 
saat istirahat.

View pemandangan 
ke utara/ dapat 
melihat gunung 
merapi dan bukaan 
untuk kamar yang 
berada di selatan, 
view menghadap ke 
embung 
Tambakboyo.

Lantai dilapasi dengan parquet 
sebagai estetika dan 
kenyamanan pengguna.

Ruang kelas yang luas, nyaman, dan terang mampu 
mendukung kegiatan warga berupa workshop. Pada ruangan 
ini difasilitasi 82 bangku yang tersedia untuk peserta 
workshop utamanya untuk warga dan bisa juga non warga 
jika kuota pada saat kegiatan berlangsung masih ada.
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Ini merupakan ruang pameran yang menampilkan hasil 
karya workshop pemanfaatan barang bekas. Barang-
barang tersebut berupa miniatur, pot atau vas bunga, 
bingkai foto, tas, dan lain-lain. Selain dipamerkan, 
barang-barang tersebut juga dapat dibeli oleh 
pengunjung.

Dinding 
bertekstur

Yang 
dipamerkan

Pencahayaan 
alami dari 
bentuk bukaan 
pada fasad

bingkai dan 
lukisan
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Area foodcourt yang merupakan area semi terbuka 
dengan penghawaan alami dan pergola diatasnya.

Tanpa adanya dinding, 
sehingga langsung 
terhubung ke selasar taman

Pergola untuk kesejukan
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Detail Arsitektur sesuai 

Tema

1,5 m 1,5 m1 m

Mundur

Menurut Peraturan Perundang Undangan, bangunan yang berada di 
tepian sungai bertanggul dan berada di daerah perkotaan harus memiliki 
sempadan 3 meter. Berdasarkan peraturan tersebut, perancangan 
hunian Tambakboyo ini memiliki total sempadan 4 meter dengan rincian 
1 meter untuk RTH, 1,5 meter untuk jalan kendaraan, dan 1,5 meter untuk 
pedestrian.

Taman

R. Keluarga

Dapur

Toilet R. Cuci
R. Tamu

Hunian Lantai 1 Hunian Lantai 2

R. Tidur
R. Jemur

Munggah

Pada perancangan ini terdapat 
dua tipe hunian, yaitu tipe 36 
dan tipe 42. Namun keduanya 
memiliki layout ruang yang 
sama, yaitu seperti gambar 
diatas.
Hunian ini memiliki konsep 
munggah, yaitu lebih dari satu 
lantai. Pada rancangan ini 
terdapat dua lantai dengan 
kamar tidur berada di lantai 
dua.

Selasar

Balkon

Madhep Kali

Konsep yang ketiga adalah Madhep Kali. Dimana rancangan hunian ini dihadapkan ke sungai sesuai dengan jalur sungai yang 
mengalir dari utara ke selatan. 

Bukaan yang cukup mampu memenuhi kebutuhan konsep ini. Yaitu pintu sebagai akses langsung menuju ke tepian sungai dan 
jendala sebagai media untuk memperlihatkan view sungai dari dalam bangunan.

Selain itu, desain landskapnya dilengkapi dengan pagar yang berfungsi sebagai pembatas, pengaman, dan keindahan visual 
bagi penggunanya.

Orientasi bangunan menghadap ke sungai/ utara. Namun atap bangunan didesain menjadi atap miring dengan orientasi menghadap ke barat. Hal ini bertujuan untuk 
mengurangi masuknya sinar matahari langsung dari arah barat.
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