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NASKAH PUBLIKASI ILMIAH 

PUSAT KEBUGARAN IBU BAYI DAN BALITA DI SURAKARTA 

TOTOK BUDIARTO - D 300 080 031 

Teknik Arsitektur 

Abstrak 

Kebugaran jasmani secara definisi adalah kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang 

berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang 

serta untuk keperluan mendadak. Pusat kebugaran adalah salah satu tempat yang 

menyediakan dan menjalankan program-program latihan kebugaran jasmani, yang 

tidak saja secara langsung memberikan manfaat secara langsung seperti 

peningkatan kebugaran dan kesehatan jasmani, tetapi juga memberikan keleluasaan 

untuk mengekpresikan segala kebutuhan seperti sosialisasi, aktualisasi, pemanfaatan 

waktu luang, bisnis dan sebagainya. Menjaga kebugaran bayi dan balita sangatlah 

penting karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi dan balita tersebut baik 

pertumbuhan fisik ataupun kecerdasan otak. Untuk menjaga kebugaran bayi dan 

balita tersebut perlu adanya fasilitas – fasilitas yang dapat memadai untuk menjaga 

kebugaran bayi dan balita.  Tidak hanya untuk menjaga kebugaran bagi bayi dan 

balita tetapi juga untuk menjaga ibu sebelum dan pasca melahirkan sangatlah 

penting. Karena dalam masa kandungan, seluruh  kegiatan yang dilakukan sang ibu 

dapat mempengaruhi kecerdasan bayi..Perancangan disini ditujukan untuk 

memusatkan kegiatan-kegiatan kebugaran tersebut ke dalam suatu tempat, sehingga 

akan lebih mudah untuk ibu sebelum dan pasca melahirkan, bayi dan balita dalam 

menjaga kebugaran yang terletak di Surakarta. 

 

Kata kunci : Kebugaran, bayi, ibu 

 



 
 

Pendahuluan 

Latar Belakang 

Aktivitas kebugaran merupakan salah satu bentuk dari perilaku kesehatan 

yang kini mulai banyak bermunculan. Hal tersebut juga disebabkan karena semakin 

bertambahnya jumlah pusat kebugaran yang ada. Dalam melakukan suatu aktivitas 

kebugaran didasari akan kemauan untuk mencapai suatu kondisi tubuh yang sehat dan 

bugar. Namun pada perkembangannya kini pusat kebugaran juga memiliki pola 

pemanfaatan yang bervariasi selain sebagai salah satu bentuk perilaku kesehatan. 

Baby Spa memiliki manfaat bagi tumbuh kembang bayi antara lain, membantu 

sirkulasi dan perkembangan saraf, membantu mengatasi masalah tidur pada bayi, 

membantu menambah nafsu makan, merangsang sistem sensorik, menstimulasi 

pertumbuhan hormon, membuat bayi menjadi lebih rileks serta meningkatkan IQ. 

Dalam Baby Spa memiliki fasilitas- fasilitas seperti baby swimming (berenang) yang 

memiliki manfaat untuk mendeteksi kelainan sejak dini.  Berenang juga sangat baik 

untuk melatih kaki dan tangan, serta membantu jantung menguatkan jantung, paru-

paru, dan sistem pernapasan. Baby Spa dari sudut pandang Fisiotherapy Pediatric 

sangat diperlukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak,, ada 4 aspek yang 

bisa dioptimalkan melalui baby spa yaitu perkembangan motorik kasar, motorik 

halus, personal social, dan Bahasa. 

Selain baby swiming juga fasilitas yang dapat membuat si kecil tenang yaitu 

massage baby (pijat bayi). Beberapa manfaat positif pijat bagi bayi yaitu menigkatkan 

berat badan, meningkatkan pertumbuhan dan banyak manfaat yang lain . Pijat yang 

sama pentingnya dengan asupan vitamin dan mineral bagi bayi ini harus dilakukan 

dengan teknik yang benar sesuai dengan fase pertumbuhan anak.  

Tidak hanya untuk menjaga kesehatan bagi bayi dan balita tetapi juga untuk 

menjaga ibu sebelum dan pasca melahirkan sangatlah penting. Ibu hamil perlu adanya 

relaksasi untuk menghilangkan rasa stress, karena stress akan mempengaruhi 

kesehatan kandungan. Selain itu perlu adanya senam hamil karena untuk menjaga 



 
 

kesehatan kandungan ibu. Tidak hanya senam hamil yang bernafaat untuk menjaga 

kebugaran bagi ibu yang sedang mengandung, yoga juga bermanfaat bagi kebugaran 

ibu dan anak yang masih dalam kandungan.  Pasca melahirkan seorang ibu perlu 

adanya relaksasi karena kadang seorang ibu menjadi traumatik pasca melahirkan. 

Di Surakarta sudah terdapat tempat untuk menjaga kebugaran bagi balita dan 

balita yaitu di Nismara. Nismara terletak di jl. RM. Said no.  167, Surakarta. Nismara 

menyediakan fasilitas yang cukup lengkap untuk menjaga kebugaran bayi dan balita. 

Akan tetapi di Nismara belum ada fasilitas untuk menjaga kebugaran bagi ibu hamil 

dan ibu pasca melahirkan.  

Surakarta juga memiliki beberapa rumah sakit yang menunjang untuk 

pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang terletak di Surakarta antara lain adalah 

Rumah Sakit YARSIS, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta, 

Rumah Sakit Dr. Moewardi, PKU Muhammadiyah. Rumah sakit di Surakarta sudah 

memiliki tempat untuk peyananan penunjang bagi kesehatan bayi. Tetapi fasilitas 

tersebut kurang memenuhi pelayanan kesehatan bagi bayi karena fasilitas yang di 

sediakan hanya sekedar pijat bayi dan senam untuk ibu hamil.. Di Rumah sakit 

ruangan pijat bayi terletak di ruangan fisioterapi tepatnya di klinik tumbuh kembang 

anak, klinik Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

Perancangan disini ditujukan untuk memusatkan kegiatan-kegiatan kebugaran 

tersebut ke dalam suatu tempat, sehingga akan lebih mudah untuk ibu sebelum dan 

pasca melahirkan, bayi dan balita dalam menjaga kebugaran. 

Tujuan 

a. Merencanakan wadah khusus yang dapat menampung sebuah kegiatan 

terpadu yang berhubungan dengan kebugaran bagi bayi dan balita bahkan 

untuk ibu hamil agar tetap terjaga kesehatannya. 



 
 

b. Merencanakan konsep tampilan bangunan baik interior dan eksterior yang 

representatif untuk bayi dan balita sehingga dapat merangsang tumbuh 

kembang bayi dan balita 

 

Tinjauan Pustaka 

Kebugaran 

Kebugaran jasmani secara definisi adalah kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti 

dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang serta untuk 

keperluan mendadak. Kebugaran jasmani adalah Physical Fitness. Physic artinya 

kondisi fisik dan fitness artinya kecocokan, keserasian serta secara lebih jauh lagi 

kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi, menjaga keseimbangan tubuh dalam 

keadaan stres berat termasuk kerja fisik. 

Kebugaran jasmani dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kebugaran jasmani 

yang statis, dinamis dan keterampilan motorik. Kebugaran jasmani statis artinya 

ketidakadaan atau keadaan terbebas dari kecacatan atau penyakit. Sedangkan, 

kebugaran jasmani dinamis atau fungsional artinya kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan fisik yang berat. Sementara itu kebugaran jasmani keterampilan motorik 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan koordinasi yang kompleks. 

Pusat kebugaran 

Pusat kebugaran adalah salah satu tempat yang menyediakan dan menjalankan 

program-program latihan kebugaran jasmani, yang tidak saja secara langsung 

memberikan manfaat secara langsung seperti peningkatan kebugaran dan kesehatan 

jasmani, tetapi juga memberikan keleluasaan untuk mengekpresikan segala kebutuhan 

seperti sosialisasi, aktualisasi, pemanfaatan waktu luang, bisnis dan sebagainya. 

Menurut Giriwijoyo (2004:36) berpendapat bahwa pusat kebugaran adalah suatu 

kegiatan dalam ruang dengan menawarkan kegiatan olahraga dari yang tanpa alat, 



 
 

sampai yang menggunakan alat-alat yang mahal dan canggih. Kemudian Hanafi 

(1997:9) menjelaskan bahwa pusat kebugaran adalah tempat olahraga dalam ruang 

yang menawarkan berbagai program latihan kebugaran dengan fasilitas dan peralatan 

mutahir. Pusat kebugaran biasanya diperuntukan orang dewasa. Akan tetapi disini 

pusat kebugaran ditujukan kepada ibu hamil, bayi dan balita. 

1. Kebugaran bagi Ibu Hamil dan Menyusui 

a. Pijat untuk ibu hamil 

Jenis pijatan disesuaikan dengan perubahan tubuh Anda. Misalnya, karena 

Anda sering pegal di bahu, punggung, dan tungkai, maka bagian tersebut 

dipijat intensif. Posisi pun khusus, misalnya berbaring miring diganjal 

bantal atau duduk. Teknik pemijatan perlahan, berirama dan terkendali. 

Kombinasi antara memutar, menekan, mengusap dan menggosok. 

b. Senam untuk ibu hamil 

Senam hamil ialah suatu bentuk latihan guna memperkuat dan 

mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, ligament-ligament, 

otot dasar panggul yang berhubungan dengan proses persalinan (FK 

Unpad, 1998). Masa-masa kehamilan adalah masa-masa yang menentukan 

bagi seorang perempuan,semua wanita ingin sekali bayi dalam kandungan 

sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. 

c. Yoga untuk ibu hamil 

Yoga yang dirancang khusus untuk ibu hamil (prenatal yoga) akan 

meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh Anda. Selain itu, yoga juga 

dapat melenturkan tubuh sehingga nyeri sendi yang sering dirasakan ibu 

hamil bisa berkurang. Teknik pernapasan yang diajarkan dalam yoga, juga 

bisa membuat Anda merasa relaks dan fokus selama hamil. 

 

 

 



 
 

2. Kebugaran untuk Bayi dan Balita 

a. Berenang 

Berenang bersama bayi menjadi momen yang  menyenangkan untuk anak 

dan orangtua. Selain mendebarkan, berenang bersama bayi juga 

meningkatkan bonding (jalinan kasih sayang antara orangtua dan bayinya) 

orangtua-anak. Aktivitas berenang melatih perkembangan fisik dan mental 

anak. Anak tidak hanya tumbuh lebih bugar dan kuat, namun juga 

membantu anak untuk lebih bernafsu makan dan lebih nyenyak tidur. Bayi 

pada tahun pertama mengalami perkembangan otak yang tinggi, setiap 

gerakan akan merangsang perkembangan otak, menguatkan saraf dan 

membuat kerja otak semakin efisien. Olahraga rutin turut punya andil 

besar dalam mendukung tumbuh kembangnya dan dengan air 

memungkinkan otot bayi bergerak bebas. 

b. Berendam 

Tahap kedua adalah berendam, berendam dengan air hangat mempunyai  

beberapa manfaat antara lain sebagai berikut : 

 Membersihkan badan 

 Membuka pori-pori kulit. 

 Meredakan stres. 

 Melancarkan peredaran darah. 

 Mengatasi insomnia. 

c. Pijat 

Fungsi massage atau pijat bayi dan anak tidak hanya sekedar relaksasi 

ataupun rekreasi, massage juga bukanlah suatu kegiatan eksklusif yang 

membutuhkan biaya mahal. Sebenarnya massage merupakan aktivitas 

yang penting dan seharusnya sudah menjadi bagian integral dari definisi 

sehat itu sendiri. Ketika aktivitas massage dilakukan secara rutin dan 

menjadi kebiasaan, manfaat yang didapat tidak hanya optimalisasi tumbuh 

kembang anak di sektor fisik saja namun juga mental dan emosional. 



 
 

Makna dalam Arsitektur 

1. Makna Representasi  

a. Makna presentasional (presentational meaning) 

Biasanya representasi tidak berupa verbal, tetapi berupa ikon. Melalui 

representative internal, orang memisahkan objek dari konteksnya, 

menghayati tekstur, warna, bentuk dan atribut lainnya 

b. Makna referensial (referensial meaning) 

Tingkat paling dasar pemaknaan dalam kategori referensial mengenali 

kegunaan suatu objek (selain itu arsitek dapat mengkomunikasikan nilai 

dari berbagai kegunaan).  

2. Makna Responsif 

a. Makna afektif 

Apabila representasi seseorang terbentuk, maka salah satu respons internal 

yang bekerja adalah makna afektif.. Makna afektif adalah makna yang 

didasarkan pada pengalaman.  

b. Makna evaluative 

Makna ini timbul sebagai respons terhadap representasi ataupun makna 

afektif yang berkaitan dengan perasaaan dan emosi seketika. Disini 

kegunaan dan nilai seseorang menjadi hal yang pokok.  

c. Makna preskriptif 

Setelah melihat situasi, orang dipengaruhi oleh representasi tersebut, 

mengevaluasinya dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. Respons ini 

disebut makna prekriptif. Ini berarti sesuatu dibuat sedemikian rupa 

melalui tatanan massa dan ruang agar misalnya terasa nyaman.  

 

 

 



 
 

Metode Penelitian 

a. Metode Studi Literatur 

  Studi literature yaitu dengan mempelajari, memahami literature dan 

pencarian sumber-sunber dari studi pustaka sebagai pedoman untuk 

memperkuat teori-teori untuk mendukung analisa yang dibuat dalam 

rangka penyusunan Tugas Akhir ini. 

b. Metode Observasi 

  Observasi yaitu dengan pengamatan secara langsung ke tempat yang 

berhubungan dengan pusat kebugaran ibu dan bayi, kemudian 

mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait. 

 

Analisis dan Konsep  

1.  Analisa dan konsep tampilan arsitektur 

 Bangunan yang di rencanakan adalah pusat kebugaran ibu, bayi dan balita 

dengan logo kasih sayang ibu kepada buah hati merupakan sebuah gagasan awal 

perancangan untuk membuat lansekap dari Pusat Kebugaran Ibu, Bayi dan Balita. 

Bangunan adalah wadah untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu,bayi dan balita 

maka perwujudan bangunan harus representatif dan komunikatif.   

a) Representatif 

Bangunan adalah wadah untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi ibu,bayi 

dan balita maka perwujudan bangunan harus representatif.  Untuk 

representatif bangunan tersebut tidak hanya tergantung dari bentuk tetapi 

lebih berupa ikon,orang lebih menghayati dari bentuk tekstur warna dan 

atribut lainnya. Selain itu yang lebih di perhatikan dalam perancangan 



 
 

sebuah bangunan dari aspek fungsi bangunan itu sendiri. Tampilan 

representative melalui : 

1) Fungsi utama bangunan adalah tempat untuk menjaga kebugaran 

ibu,bayi dan balita. Sehingga dalam bangunan tersebut harus memiliki 

fasilitas- fasilitas yang lengkap untuk menunjang kebugaran baik ibu 

hamil maupun pasca melahirkan dan juga bayi yang sedang tumbuh 

kembang. 

2) Fungsi dari ruangan - ruangan yang ada dalam ruangan tersebut jelas. 

Pemisahan antara ruang - ruangan utama dengan ruangan penunjang 

lainnya. 

3) Desain interior dari setiap ruangan harus sesuai dengan psikologis 

pelaku. terlihat berbeda antara tempat antara ruangan treatment ibu 

hamil dan ruangan balita, seperti warna. 

4) Penataan ruang dan sirkulasi agar pengguna bangunan tersebut merasa 

nyaman. Sirkulasi dalam bangunan tersebut harus cukup luas karena 

pemakai dari bangunan tersebut adalah balita yag hiperaktif dan ibu 

hamil. 

b) Karakter penampilan bangunan : 

1) Karakter komunikatif, representatif dan informative dengan 

pengolahan tampak melalui : 

i. Perubahan ketinggian pada lantai 

ii. Pengolahan sisi tampak sebagai titik orientasi 

2) Karakter ceria, aman dan dominan dengan pengolahan tampak : 

i. Menarik perhatian  

ii. Penerapan tekstur alami 

iii. Dominasi bentuk, warna, skala dan tekstur 

c) Peletakan massa bangunan 

Untuk peletakan massa bangunan, orientasi massa lebih cenderung ke arah 

jalan raya karena sebagai titik tangkap dari arah jalan. Bangunan terletah 



 
 

jauh dari keramaian karena keramaian dapat menggangu aktifitas yang ada 

dalam pusat kebugaran. Untuk area parkir terletak di depan bagunan dan 

dekat dengan jalan raya untuk memudahkan jalur sirkulasi.  

 

2. Analisa struktur dan konstruksi 

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan maka struktur yang dipakai pada 

bangunan Pusat Kebugaran Ibu, bayi dan Balita adalah sebagai berikut : 

a. Dinding 

Bahan dinding yang digunakan adalah pasangan batu bata, karena dalam 

sistem struktur ini dinding sebagai dinding pengisi. 

b. Kolom 

Merupakan Load Transfer atau penyalur beban dari balok atau dinding di 

atasnya diteruskan ke sub struktur bangunan. Kolom menggunakan beton 

bertulang. 

c. Balok 

Untuk balok sendiri menggunakan beton bertulang karena balok 

menumpu plat lantai. 

d. Bahan yang digunakan pada sub struktur  

Bahan yang digunakan pada sub struktur adalah beton bertulang dan 

pasangan batu kali dan foot plat. 

 

3. Analisis dan konsep interior dan pengkondisian ruang 

1) Warna 

Konsep warna disesuaikan dengan fungsi karakter ruang, untuk tempat 

bayi dan balita permainan warna sangat dibutuhkan karena warna dapat 

menstimulasi atau merangsang kecerdasan bagi bayi dan balita.  



 
 

Sedangkan untuk treatment ibu hamil cenderung menggunakan warna 

yang natural karena ibu hamil memerlukan suasana yang tenang dan 

nyaman karena psikologi ibu hamil mempengaruhi anak yang ada dalam 

kandungan. 

2) Tekstur 

Sama halnya dengan warna, tekstur juga dapat merangsang tumbuh 

kembang kecerdasan otak bayi sehingga perancangan untuk setiap ruang 

perlu adanya tekstur pada dinding atau lantai.   

3) Bentuk 

Benda – benda yang ada dalam ruangan perawatan bayi dan balita 

menggunakan bentuk yang aman menghindari bentuk tajam karena sangat 

berbahaya ketika anak melakukan aktifitas.  

4) Lantai 

a) Area pedestrian menggunakan material paving block agar menjadi 

tempat resapan air. 

b) Area umum menggunakan material keramik dengan pemberian 

motif-motif agar lebih terlihat atraktif. 

c) Area bayi dan balita lantai harus dilapisi dengan bahan yang lembut 

atau empuk karena menjaga keamanan bayi dan balita ketika 

beraktifitas dan tidak berasal dari bahan yang licin karena balita 

sangat aktif dalam bergerak. 

d) Area private seperti kantor pengelola, menggunakan material 

keramik berwarna putih. 

4. Analisa sistem pencahayaan dan penghawaaan 

1. Analisa pencahayaan 

Konsep pencahayaan yang digunakan pada Pusat Kebugaran Ibu, Bayi dan 

Balita di Surakarta yaitu pencahayaan alami dan buatan.Untuk jendela 

menggunakan sistem doble glazz dan penggunaan shading untuk 



 
 

meminimalisir panas. Sistem double glazz yitu menggunakan 2 buah kaca 

dalam I jendela untuk meminimalisir panas matahari agar tidak masuk ke 

dalam ruangan sehingga yang ada dalam ruangan hanya cahaya matahari. 

2. Analisa Penghawaan 

a) AC Central 

Digunakan pada hampir di semua ruangan yang tidak menggunakan AC 

central adalah cafeteria dan ruang control 

b) Exhaust Fan 

Digunakan di restaurant dan ruang control. 

5. Analisa sistem utilitas 

1. Sistem Plumbing 

1) Jaringan Air Bersih  

a) Untuk kegiatan rutin pantry, KM/WC dan lavatory, tempat wudlu baik 

untuk pegawai maupun pengunjung. 

b) Untuk kegiatan  pemadam kebakaran ( hydrant ). 

c) Untuk kegiatan service, pembersihan bangunan dan pemeliharaan 

halaman/taman. 

 

2) Jaringan air kotor  

Sistem yang digunakan pada jaringan air kotor bangunan Pusat 

Kebugaran Ibu, Bayi dan Balita adalah sistem pipa ganda (Double Slack 

System) yaitu pemisahan Black water dan Grey water. 

2. Sistem Sampah 

Sistem pembuangan sampah dengan cara mengumpulkan sampah 

pembuangan sampah melalui shaf sampah yang dilengkapi lubang hawa, 

dilapisi balm kedap suara dan pintu berpegas yang mampu menutup sendiri. 

Pembuangan sampah melalui shat ini memanfaatkan gaya gravitasi menuju 



 
 

bak penampungan Sampah sementara  kemudian diangkut menuju TPA 

(Tempat Pembungan Akhir).Sampah yang bisa didaur ulang terdiri dari 

sampan kaca, plastik, kertas, logam, tekstil dan elektronik. Sampah yang tidak 

bisa. didaur ulang seperti sampah sisa-sisa makanan (café dan dapur). 

3. Komunikasi dan Listrik 

1) Komunikasi 

a) Intern, menggunakan telepon PABX (Private Automatic Exchange) 

yang melayani komunikasi eksternal dan menghubungkan 

komunikasi dengan internet melalui operator. 

b) Ekstern, komunikasi pegawai didalam bangunan dengan pihak luar, 

menggunakan telepon dan fax. 

2) Listrik 

Sumber listrik utama pada bangunan Pusat Kebugaran Ibu, Bayi dan 

Balita di Surakarta berasal dari PLN. Dalam keadaan darurat disediakan 

Sumber listrik cadangan yang dapat bekerja secara otomatis bila arus 

listrik mengalami gangguan.   Generator pembangkit listrik dengan 

system Switch Transfer Automatic yaitu sumber listrik  utama PLN 

mati, maka generator akin bekerja secara otomatis. 

Simpulan  

Dibutuhkan wadah khusus yang dapat menampung sebuah kegiatan terpadu yang 

berhubungan dengan kebugaran bagi bayi dan balita bahkan untuk ibu hamil agar 

tetap terjaga kesehatannya khususnya di Surakarta.  

Saran  

Pemerintah lebih memperhatikan kesehatan ibu dan bayi mengingat jumlah kematian 

bayi yang cenderung tinggi dan kesehatan bayi yang kurang di perhatikan sehingga 

perlu adanya tempat atau program untuk pelayanan ibu dan bayi yang optimal. 
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