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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

 

3.1. Analisa Pendeketan Arsitektur 

3.1.1. Studi Aktivitas 

a. Studi Pelaku 

Pada apartemen ini pelakunya adalah pengguna yang secara 

langsung melakukan kegiatan di dalam bangunan ini. 

Pelakunya dapat dikelompokkan menjadi : 

 Kelompok Penghuni ,  

Penghuni unit apartemen adalah para mahasiswa dari 

kalangan menengah ke atas. Sedangkan untuk penghuni 

retail-retail fasilitas kepemudaan berasal dari pemuda-

pemuda dan mahasiswa yang ada di Yogyakarta.  

 Kelompok Pengelola,  

Pengelola pada apartemen ini terdiri dari pemilik 

bangunan atau pihak lain yang diberi wewenang untuk 

mengelola dan mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan apartemen dan memenuhi kebutuhan penghuni 

terhadap fasilitas yang diperlukan. Bisa juga merupakan 

suatu badan organisasi yang fungsional untuk mengelola 

apartemen dengan imbalan tertentu. Kelompok pengelola 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pengelola Apartemen 
Sumber : analisa pribadi 

- General Manager – mempunyai wewenang untuk 

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan apartemen. (1 orang) 

- Sekretaris – sebagai perantara pihak-pihak yang ingin 

berhubungan dengan General Manager. (1 orang) 

- Kepala Bagian Divisi – bertanggung jawab terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan 

yang bersifat teknis maupun non teknis. (3 orang) 
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- Staff Bagian Perawatan Bangunan – melakukan 

kegiatan kerja yang berkaitan dengan perawatan 

bangunan. (14 orang dengan 2 shift 6 jam kerja)  

- Staff Bagian Operasional Bangunan – melakukan 

kegiatan kerja yang berkaitan dengan operasional 

bangunan. (10 orang ) 

- Staff Bagian Tehnik – melakukan kegiatan kerja yang 

bersifat teknis bangunan. (6 orang). 

- Staff Bagian Administrasi & Keuangan – melakukan 

kegiatan kerja yang berkaitan dengan administrasi 

dan keuangan kantor. (4 orang) 

- Staff Bagian Pemasaran – melakukan kegiatan kerja 

yang berkaitan dengan periklanan bangunan. (4 

orang) 

- Staff Bagian Keamanan – bertanggung jawab 

terhadap keamanan di dalam maupun luar bangunan. 

(8 orang) 

 Kelompok Pengunjung 

Pelaku yang melakukan kegiatan berkunjung ke area unit 

apartemen maupun fasilitas yang ada di apartemen, baik 

untuk pengelola maupun penghuni. 

b. Studi Aktivitas dan Kebutuhan Ruang 
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Studi aktivitas dan kebutuhan ruang yang ada di bangunan 

apartemen mahasiswa ini mengacu pada studi banding 2 

apartemen yang sudah dibangun yaitu Student Park 

Apartment dan Student Castle Apartment. Namun ada 

beberapa penambahan sesuai dengan kebutuhan menurut 

analisa yang dirasa dapat memberikan nilai plus serta 

disesuaikan dengan judul Tugas Akhir ini yaitu Apartemen 

Berkarakter Kepemudaan pada perencanaan bangunan ini. 

Kelompok 
Aktivitas 

Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang 

Aktivitas 
Hunian 

Aktivitas intern (utama) 

 Aktivitas penghuni didalam 
unit hunian, seperti istirahat, 
bersantai, tidur, makan 
minum, belajar, menerima 
tamu, dsb 

 

 Ruang tidur 

 Tempat makan 

 Tempat belajar 

 Tempat nonton 
TV 

 Dapur / Pantry 

 Kamar Mandi / 
WC 

Aktivitas ekstern (penunjang) 

 Aktivitas penghuni di luar unit 
hunian, seperti belajar 
bersama, berolahraga, makan 
& minum, nongkrong, 
menjilidkan/ memfotokopi 
tugas kuliah, berbelanja, 
beribadah, melihat pameran, 
melaundry pakaian, mengikuti 
seminar, periksa kesehatan 
badan, perawatan diri, 
transaksi ATM banking  

 

 Lobby 

 Fasilitas 
hunian seperti  

- Ruang belajar 
bersama 

- Kolam renang 
- Fitness Gym, 
- Lap Futsal 
- Restoran, 
- Fotokopi, 
- Minimarket 
- Laundry 
- Sauna & spa 
- Mushola 
- Ballroom 
- Retail Usaha 
- Basecamp 

Komunitas 
- Tempat 

Pameran 
galeri 

- ATM Center 
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Aktivitas 
Pengelola  

 Kegiatan pemimpin 

 Kegiatan kesekretariatan 

 Kegiatan pemasaran 

 Kegiatan pertemuan antar 
karyawan  

 Kegiatan rapat  

 Kegiatan operasional 
bangunan 

 Kegiatan pengelolaan retail 
UMKM 

 Lobby  

 Ruang 
pimpinan 

 Ruang 
sekretaris 

 Ruang ruang 
kabag 

 Ruang staff 

 Ruang rapat 

 Gudang 

 Ruang LPB  

 Pantry 

 Lavatory  

Aktivitas 
Penunjang 
(ekstern)  

 Kegiatan belajar bersama 

 Kegiatan seminar 

 Kegiatan jual beli produk 
UMKM 

 Kegiatan pameran produk 
UMKM 

 Kegiatan makan minum 

 Kegiatan nongkrong / 
berkumpul 

 Kegiatan berolahraga 

 Kegiatan perawatan diri 

 Kegiatan berbelanja 

 Kegiatan pengecekan 
kesehatan & penanggulangan 
sakit 

 Kegiatan melaundrykan 
pakaian  

 Kegiatan memfotokopi & 
menjilid dokumen 

 Kegiatan transaksi ATM 
banking 

 Lobby  

 Ruang belajar 
bersama 

 Ballroom 

 Retail-retail 
usaha 

 Basecamp 
Komunitas 

 Ruang 
pameran 
produk 

 Restoran 

 Taman  

 Kolam renang 

 Fitness & gym 

 Lapangan 
Futsal 

 Sauna & spa 

 Minimarket 

 Miniklinik  

 Laundry 

 Fotokopi  

 ATM Center 

Aktivitas 
Pelayanan 
(service) 

 Kegiatan maintenance 
bangunan 

 Kegiatan pengamanan 
bangunan 

 Kegiatan pelayanan teknis 
bangunan 

 Kegiatan pelayanan lavatory 

 Kegiatan pelayanan parkir 
 

 Ruang 
cleaning 
service 

 Janitor 

 Ruang CCTV 

 Ruang Security 

 Ruang genset 

 Ruang pompa 

 Ruang panel 

 Ruang STP 

 Reservoir air 

 Lavatory  
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 Mushola 

 Area Parkir  
Tabel 3.1 Studi Aktivitas & Kebutuhan Ruang 

Sumber : analisa pribadi 

c. Hubungan Kelompok Ruang 

 
Bagan 3.2 Hubungan Kelompok Ruang 

Sumber : analisa pribadi 
 

Keterangan : 
   : erat 
   : tidak erat 

d. Sirkulasi 

 Sirkulasi Penghuni  

 
Bagan 3.3 Sirkulasi Aktivitas Ekstern Penghuni 

Sumber : analisa pribadi 

Aktivitas 
Servis 

Aktivitas 
Hunian 

Kelompok 
Kegiatan 

Pelengkap / 
Penunjang  

Kelompok 
Pengelola 
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Bagan 3.4 Sirkulasi Aktivitas Intern Penghuni type Studio 

Sumber : analisa pribadi 

 
Bagan 3.5 Sirkulasi Aktivitas Intern Penghuni type 1 Bedroom 

Sumber : analisa pribadi 

 
Bagan 3.6 Sirkulasi Aktivitas Intern Penghuni type 2 Bedroom 

Sumber : analisa pribadi 
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 Sirkulasi Pengelola 

Sirkulasi pengelola ini dibedakan dengan sirkulasi 

penghuni dikarenakan agar memberikan lebih banyak 

kenyamanan bagi penghuni, namun tetap memberikan 

pelayanan yang optimal. 

 
Bagan 3.7 Sirkulasi Pengelola 

Sumber : analisa pribadi 

 Sirkulasi Pengunjung / Tamu 

Sirkulasi pengunjung / tamu ini tidak boleh mengganggu 

kenyamanan penghuni apartemen yaitu dengan cara 

penghuni bisa menemui tamu di lobby, menjemput di 

lobby lalu ke kamar atau meminta security mengantar ke 

kamarnya. Tamu juga diharuskan meninggalkan dan 

mengenakan kartu pengunjung.  
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Bagan 3.8 Sirkulasi Pengunjung / Tamu 

Sumber : analisa pribadi 

 Sirkulasi Servis 

Sirkulasi servis tidak mengganggu sirkulasi penghuni dan 

harus effisien. Perletakan loading dock harus yang mudah 

dalam pencapaian oleh kendaraan pengangkut barang.  

 
Bagan 3.9 Sirkulasi Service 

Sumber : analisa pribadi 
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3.1.2. Studi Fasilitas 

a. Studi Pendekatan Kapasitas Bangunan 

Berikut adalah jumlah mahasiswa yang ada di perguruan 

tinggi di Yogyakarta dari tahun 2012-2016 

Tahun Jumlah Pertumbuhan 

2011 199236 - 

2012 205202 2.91% 

2013 211168 2.83% 

2014 223020 5.31% 

2015 236364 5.65% 

2016 241712 2.21% 
Tabel 3.2 Jumlah Pertumbuhan Mahasiswa di Yogyakarta 

Sumber : forlap.ristekdikti.co.id 

Dari tabel di atas diambil rata-rata pertumbuhan jumlah 

mahasiswa adalah jumlah presentase pertumbuhan sebesar 

25.38% dibagi 4 muncul pertumbuhan presentase rata-

ratanya adalah 3.78%  pada tiap tahunnya. Berikut jumlah 

mahasiswa yang ada di Yogyakarta untuk 20 tahun kedepan 

yaitu pada tahun 2036 adalah  

2016 2018 2020 2022 2024 

241712 256621 268561 281057 294134 

2026 2028 2030 2032 2034 

307820 322143 337131 352818 369234 

2036     

386414     

Tabel 3.3  Jumlah Pertumbuhan Mahasiswa di Yogyakarta tahun 2036 
Sumber : analisa pribadi 
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Dari jumlah perhitungan jumlah mahasiswa dari tahun ke 

tahun, pada tahun 2036 diperoleh 395083 mahasiswa. 

Menurut CEO Leads Property Indonesia Hendra Hartono, 

30% mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Yogyakarta, 

berasal dari luar Yogyakarta. Maka jumlah mahasiswa pada 

tahun 2036 yang berasal dari luar Yogyakarta adalah 

118591 mahasiswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

portal jogja student dengan segala pertimbangan, hanya ada 

17% mahasiswa dari luar Yogyakarta yang mampu tinggal di 

lingkungan apartemen. Maka jumlah kebutuhan apartemen 

untuk mahasiswa dari luar Yogyakarta pada tahun 2036 

sebesar 20160 hunian apartemen. 

Sedangkan apartemen untuk pasar mahasiswa yang ada di 

Yogyakarta saat ini adalah sebagai berikut 

Nama Apartemen Jumlah Unit 

Malioboro City Apartment 2220 

Vivo Apartment 810 

Student Park Apartment 223 

Student Castle Apartment 406 

Sahid Yogyakarta Lifestyle Apartment 542 

The H Residence 700  

Mataram City Apartment 368 

Jumlah Total 5269 

Tabel 3.4 Jumlah Apartemen di Yogyakarta pada tahun 2016 
Sumber : properti kompas 
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Jumlah apartemen untuk mahasiswa yang ada di Yogykarta 

tahun 2016 menurut properti kompas adalah 5011 unit. 

Menurut laporan Perkembangan Properti Komersial 

(PPKom) yang dilansir oleh Bank Indonesia pertumbuhan 

tiap tahunnya untuk tipe apartemen yang ada di Yogyakarta 

sebesar 6,26%. Berikut jumlah unit apartemen yang ada di 

Yogyakarta untuk 20 tahun kedepan yaitu pada tahun 2036 

adalah 

2016 2018 2020 2022 2024 

5269 5949 6717 7585 8564 

2026 2028 2030 2032 2034 

9670 10919 12328 13920 15718 

2036     

17747     

Tabel 3.5 Jumlah Pertumbuhan Apartemen di Yogyakarta 
Sumber : analisa pribadi 

Maka unit apartemen yang tersedia pada tahun 2036 yaitu 

sebesar 16878 unit. Dari data perhitungan diatas maka 

diperoleh kesimpulan unit apartemen yang dibutuhkan pada 

tahun 2036 sebesar 20160 unit – 17747 unit = 2413 unit. 

Pada bangunan apartemen ini direncanakan berkonstribusi 

sebesar 10% dari jumlah yang dibutuhkan yaitu sebesar 

241.3 dibulatkan menjadi 242 unit apartemen.  
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Menurut staff marketing PT Jogjakarta Artha Makmur 

Properti mengatakan bahwa untuk unit apartemen yang 

dibutuhkan mahasiswa di Yogyakarta sebagian besar tipe 

studio, dikarenakan mahasiswa yang ada di yogyakarta 

sebagian besar berada di kalangan menengah sampai ke 

menengah atas untuk kalangan atas hanya sebagian 

kecilnya saja.  

Untuk pendekatan tipe unit hunian pada apartemen ini 

menggunakan pendekatan dari studi banding apartemen 

yang sudah maupun hendak di bangun di Yogyakarta, 

berikut tabel perbandingannya : 

Nama 

Apartemen 

Studio 1 Bedroom 2 Bedroom 

Unit  % Unit  % Unit  % 

Malioboro City 

Apartment 
1620 74,8   543 25,2 

Vivo Apartment 625 77,1 140 17,2 45 5,7 

Student Park 

Apartment 
160 71,7 63 28,3   

Student Castle 

Apartment 
290 71,4 80 19,7 36 8,9 

Sahid 

Yogyakarta 

Lifestyle 

Apartment 

280 51,6 197 36,3 65 12,1 

The H 

Residence 
600 85,7 80 11,4 20 2,9 
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Mataram City 

Apartment 
167 100     

Total Rata-rata  76  16  8 

Tabel 3.6 Rekap Studi Banding Apartemen Mahasiswa di Yogyakarta 
Sumber : analisa pribadi 

 

Tipe Unit Persentase 
Rencana  

Total Unit = 226 unit 
Studio 76 % 76 % x 242 = 184 unit 

1 Bedroom 16 % 16 % x 242 = 38 unit 

2 Bedroom 8 % 8 % x 242 = 20 unit 

Tabel 3.7 Jumlah Tipe Unit Apartemen 
Sumber : analisa pribadi 

b. Studi Kebutuhan Ruang 

Menentukan besaran total ruang yang dibutuhkan dalam 

perencanaan dan perancangan apartemen ini menggunakan 

standar dari literatur sebagai berikut : 

 AN : Analisa 

 SB  : Studi Banding 

 DA  : Ernst Neufert’s Architect Data 

 TS  : Time Saver Standard 

 AS : Asumsi 

Sedangkan standar sirkulasi / flow area yang di gunakan 

adalah : 

 5% - 10% : Standar minimum sirkulasi 

 20%   : Standar Kebutuhan keleluasan sirkulasi 

 30%   : Tuntunan kenyamanan fisik 
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 40%   : Tuntutan kenyamanan psikologis 

 50%  : Tuntutan spesifik kegiatan 

 70%-100% : Terkait dengan banyak kegiatan 

(sumber : time saver standard for building type, 2nd 

edition) 

Jenis 
Ruang 

Kapasitas Standar Ruang 
Luas 
(m2) 

Sumber 

Tipe Studio 

Pantry 1 unit  
(1 orang) 

Kabinet bawah 
(kompor, washbak, 
refrigenator, kitchen 
set)  
0,6 x 1,5 = 0,9 m2 
Kabinet Atas (filtrek, 
rak piring) 
0,6 x 1,5 = 0,9 m2 

Sirkulasi 50% = 0,45  
Total luas = 1,35 ~ 2  

1.5 SB , AN 

KM WC  1 unit  
(1 orang) 

1 shower + kloset 
duduk + washtafel 
2,05 x 1,40 = 2,87 m2 

3  DA 

R Tidur 
+ R TV + 
Tempat 
Belajar 

1 unit 
(1 orang) 

1 single bed  
1,6 x 2 = 3,2 m2 
1 almari  
0,6 x 1,2 = 0,72 m2 
Meja kursi belajar 
1,2 x 1,4 = 1,68 m2 
2 Nakas 0,6 x 0,45 = 
0,27 m2 x 2 = 0,54 m2 
Credenza TV 0.45 x 
1.6 = .72 m2 
Sirkulasi 100% = 
12,28 m2 

12,3 SB , AN 

Jumlah 16.8  

Sirkulasi (30%) 5,04  

Total 
21.84~ 

22 
 

Tipe 1 Bedroom  

Ruang 
Tamu / 
Ruang 
TV 

1 unit  
(3 orang) 

1 sofa double 
1,80 x0,80 = 1,44 m2 
1 meja tamu  
0,60 x 0,80 = 0,48 
m2 

Credenza TV 

5.2 SB , AN 
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0,45 x 1,6 = 0,67 m2 
Sirkulasi 100% = 
3,31 m2 

Total luas = 5.2 m2 

Pantry & 
Tempat 
Makan 

1 unit  
(1 orang) 

Kabinet bawah 
(kompor, washbak, 
refrigenator, kitchen 
set)  
0,6 x 1,5 = 0,9 m2 
Kabinet Atas (filtrek, 
rak piring) 
0,6 x 1,5 = 0,9 m2 
Kabinet mini bar  
0,5 x 0,9 = 0,45 m2 
Sirkulasi 50% = 0,67  
Total luas = 2,02 ~ 2  

2 SB , AN 

KM WC  1 unit  
(1 orang) 

1 shower + kloset 
duduk + washtafel 
2,05 x 1,40 = 2,87 m2 

3  DA 

R Tidur 
+ R TV + 
Tempat 
Belajar 

1 unit 
(1 orang) 

1 single bed  
1,6 x 2 = 3,2 m2 
1 almari  
0,6 x 1,2 = 0,72 m2 
Meja kursi belajar 
1,2 x 1,4 = 1,68 m2 
2 Nakas 0,6 x 0,45 = 
0,27 m2 x 2 = 0,54 m2 
Credenza TV 0.45 x 
1.6 = .72 m2 
Sirkulasi 100% = 
12,28 m2 

12,3 SB , AN 

Jumlah 22.5  

Sirkulasi (30%) 6.75  

Total 
29.25 

~ 
30 

 

Tipe 2 Bedroom 

Ruang 
Tamu / 
Ruang 
TV 

1 unit  
(3 orang) 

1 sofa triple 
2.2x0,80 = 1,76 m2 
1 meja tamu  
0,60 x 0,80 = 0,48 
m2 

Credenza TV 
0,45 x 1,5 = 0,67 m2 
Sirkulasi 100% = 
2.91 m2 

Total luas = 5.82 m2 
~ 5.9 m2 

5.9 SB , AN 
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Pantry & 
Tempat 
Makan 

1 unit  
(1 orang) 

Kabinet bawah 
(kompor, washbak, 
refrigenator, kitchen 
set)  
0,6 x 1,5 = 0,9 m2 
Kabinet Atas (filtrek, 
rak piring) 
0,6 x 1,5 = 0,9 m2 
Kabinet mini bar  
0,5 x 0,9 = 0,45 m2 
Sirkulasi 50% = 0,67  
Total luas = 2,02 ~ 2 
m2  

2 SB , AN 

KM WC  1 unit  
(1 orang) 

1 shower + kloset 
duduk + washtafel 
2,05 x 1,65 = 3,4 m2 

3,6  DA 

R Tidur 
Utama 

1 unit 
(1 orang) 

1 single bed  
1,6 x 2 = 3,2 m2 
1 almari  
0,6 x 1,5 = 0,72 m2 
Meja kursi belajar 
1,4 x 1,5 = 2.1 m2 
2 Nakas 0,6 x 0,45 = 
0,27 m2 x 2 = 0,54 m2 
Credenza TV 
0,45 x 1,5 = 0,67 m2 

Sirkulasi 100% = 
7.23 m2 

14.5 SB , AN , 
DA 

R Tidur  1 unit 
(1 orang) 

1 single bed  
1,2x 2 = 2.4 m2 
1 almari  
0,6 x 1,2 = 0,72 m2 
Meja kursi belajar 
1,4 x 1,2 = 1,68 m2 
2 Nakas 0,6 x 0,45 = 
0,27 m2 x 2 = 0,54 m2 
Sirkulasi 100% = 
5.34 m2 

10.7  

Jumlah 36.7  

Sirkulasi (30%) 11.01  

Total 
47.71 
~ 48 

 

Tabel 3.8 Besaran Ruang Hunian 
Sumber : analisa pribadi 

Total luas hunian  = 

Tipe studio   : 184 unit x 22 m2 = 4048 m2 

Tipe 1 bedroom : 38 unit x 30 m2  = 1140 m2
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Tipe 2 bedroom  : 20 unit x 48 m2 = 960 m2 

Total hunian bersih yaitu 6148 m2 

Penggunaan lift, tangga darurat, dan koridor 20% dari total 

hunian adalah 1230 m2 

Total luas hunian adalah 7378 m2 

Jenis Ruang Kapasitas 
Standar 

Ruang (m2) 
Sumber Luas 

(m2) 

R General 
Manager 

1 unit 13,4 / orang DA 13,4 

R Sekretaris 1 orang 6,7 / orang DA 6,7 

R Rapat 2 unit @ 
14 orang 

18,91 / unit DA 37,82 

Pantry 1 unit 5,4 / orang DA 5,4 

Gudang 1 unit 6 / unit DA 6 

Lavatory 10 orang 2 / orang DA 20 

Jumlah 89,32 

Sirkulasi 20% 17,86 

Total Luas 107,18 

Divisi Non Tehnik 

R Kadiv Non 
Tehnik 

1 orang 9,3 / orang DA 9,3 

R Pemasaran 4 orang 4,5 / orang DA 18 

R Keuangan 2 orang 4,5 / orang DA 9 

R Administrasi 2 orang 4,5 / orang DA 9 

Gudang Arsip 1 unit 6 / orang AN 6 

Jumlah 51,3 

Sirkulasi 20% 10.26 

Total Luas 61.56 

Divisi Tehnik 

R Kadiv 
Tehnik 

1 orang 9,3 / orang DA 9,3 

R Teknisi  6 orang 3 / orang AN 18 

Gudang Alat 1 unit 9 / unit AN 9 

Jumlah 36,3 

Sirkulasi 20% 7,26 

Total Luas 43,56 

Divisi Keamanan 



81 
 

R Kepala 
Keamanan 

1 orang 9,3 / orang DA 9,3 

Pos Utama 4 orang 2,5 / orang DA 10 

Pos Jaga 2 orang 3 / orang SB 6 

R CCTV 1 unit 16 / unit SB 48 

Gudang Alat 1 unit 4 / unit AN 4 

Jumlah 77,3 

Sirkulasi 20% 15,46 

Total Luas 92,76 

Total Luas Ruang Aktivitas Pengelola 305.06 

Tabel 3.9 Besaran Ruang Fasilitas Pengelola 
Sumber : analisa pribadi 

Jenis Ruang Kapasitas 
Standar 

Ruang (m2) 
Sumber Luas 

(m2) 

Entrance Hall & Lobby 

Hall 40 orang 0,8 / orang DA 32 

R Tunggu 10 orang 2 / unit DA 20 

Resepsionis 2 orang 4 / orang SB 8 

Lavatory 2 unit 20 / unit DA 40 

Sirkulasi 30 % luas  30 

Total Luas Entrance Hall & Lobby 130 

Ballroom 

R Audience 200 orang 1,2 / orang DA 240 

Stage 10 orang 2 / unit DA 20 

Sirkulasi 20 % luas  52 

Total Luas Entrance Hall & Lobby 312 

Retail Usaha 10 unit 15 / unit SB 150 

Basecamp 
Komunitas 

10 unit 15 / unit SB 150 

Tempat 
Pameran 

1 unit 200 / unit SB 200 

Ruang Belajar 
Bersama 

1 unit  50 / unit SB 50 

Restoran & Cafe 

R Makan 100 orang 1,8 / orang DA 180 

Kasir 1 unit 2,5 / unit AN 2,5 

Dapur 

1 unit 10% R 
Makan = 

10% x 180 
= 18  

AN 18 

Gudang 1 unit 6 / unit AN 6 
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Lavatory 2 unit 3,2 / unit DA 6,4 

Bar 1 unit 15 / unit AN 15 

Sirkulasi 20% luas  72,58 

Total Luas Restoran & Cafe 435,48 

Fitness & Gym 

Hall 1 unit 20 / unit SB 20 

Kasir 1 unit 2,5 / unit AN 2,5 

R Latihan 1 unit 100 / unit SB 150 

R Ganti 4 unit 2.5 / unit  DA 10 

Lounge 10 orang 1,8 / unit DA 18 

Sirkulasi 20% luas  41,3 

Total Luas Fitness & Gym 247,8 

Minimarket 

R Penjualan 1 unit 80 / unit SB 80 

Kasir 1 unit 5 / unit SB 5 

Gudang 1 unit 20 / unit SB 20 

Sirkulasi 20% luas  21 

Total Luas Minimarket 126 

Apotek 1 unit  12 / unit SB 12 

Laundry 1 unit 12 / unit SB 12 

Fotokopi 1 unit 12 / unit SB 12 

ATM Center 

Mesin ATM 6 unit 1,5 / unit SB 9 

Sirkulasi 20% luas  1,8 

Total Luas ATM Center 10,8 

Total Luas Fasilitas Penunjang Indoor 1848 

Tabel 3.10 Besaran Ruang Fasilitas Penunjang Indoor 
Sumber : analisa pribadi 

Jenis Ruang Kapasitas 
Standar 

Ruang (m2) 
Sumber Luas 

(m2) 

Lap Futsal 1 unit 800 / unit SB 800 

Kolam Renang 

Kolam 
Renang 

1 unit (100 
orang) 

144 / unit TS 144 

Jacuzzi 4 orang 4 / unit SB 16 

Cabanas 4 orang 5 / orang SB 20 

R Ganti 4 unit 1,3 / unit DA 5,2 

R Bilas 8 orang 2 / orang DA 16 

R Jemur 30% luas DA 60,36 

Sirkulasi 20% luas  40,24 
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Total Luas Entrance Hall & Lobby 301,8 

Total Luas Fasilitas Penunjang Outdoor 1101.8 

Tabel 3.11 Besaran Ruang Fasilitas Penunjang Outdoor 
Sumber : analisa pribadi 

Jenis Ruang Kapasitas 
Standar 

Ruang (m2) 
Sumber Luas 

(m2) 

Ruang Mekanikal Elektrikal Bangunan 

R Genset 1 unit 40 / unit SB 40 

R Trafo 1 unit 18 / unit SB 18 

R MDP 1 unit 15 / unit SB 15 

R PABX 1 unit 12 / unit SB 12 

R Chiller 2 unit 10 / unit SB 10 

R Cooling 
Tower 

2 unit 5 / unit SB 5 

Ground Tank 2 unit 15 / unit SB 15 

Roof Tank 2 unit 25 / unit SB 25 

R Pompa 1 unit 20 / unit SB 20 

R Kontrol 1 unit 12 / unit SB 12 

R IPAL (STP) 

Water 
Treatment 

1 unit 24 / unit SB 24 

R Kontrol 
IPAL 

1 unit 6 / unit SB 6 

Penampung 
Sampah 

1 unit 20 / unit SB 20 

Jumlah 222 

Sirkulasi 20% 44,4 

Total Luas 266,4 

Ruang Perawatan Bangunan 

R Cleaning 
Service 

1 unit 
@12orang 

1,8 / orang DA 21,6 

Gudang Alat 1 unit 8 / unit SB 8 

Jumlah 29.6 

Sirkulasi 20% 5.92 

Total Luas 35.52 

Ruang Bongkar Muat Barang / Loading Dock 

R Bongkar 
Muat 

1 unit 20 / unit SB 20 

Gudang 
Barang 

1 unit 12 / unit SB 12 

Jumlah 32 
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Sirkulasi 20% 6.4 

Total Luas 38.4 

Total Luas Fasilitas Servis 340.32 

Tabel 3.12 Besaran Ruang Fasilitas Servis 
Sumber : analisa pribadi 

Untuk perhitungan parkir mobil pada apartemen ini diasumsikan 

sebanyak 40% dari jumlah penghuni unit apartemen. Mengingat adanya 

beberapa faktor yaitu  

 Dekatnya jarak kampus dengan lokasi apartemen 

 Di kecamatan depok rata-rata memiliki jalan yang tidak 

begitu lebar yaitu sekitar 6-10 meter dengan 2 jalur,  

 Menurut data survey dengan bidang pemasaran 

apartemen student castle, di sleman kebanyakan 

mahasiswa senang membawa motor daripada mobil. 

 Apabila 1 apartemen mempunyai 1 lahan parkir untuk 

mobil maka biaya unit hunian akan membengkak 2x lipat 

mengingat luasan antar unit apartemen dan parkir mobil 

tidak jauh berbeda. 

Jenis Ruang Kapasitas 
Standar 

Ruang (m2) 
Sumber Luas 

(m2) 

Parkir Penghuni Apartemen 

Parkir mobil 

Dengan 
asumsi 
jumlah 
kendaraan 
penghuni 
mobil dan 
motor 
40%:60% 
= 40% x 228 
=  92 

2,3 m x 4,5 
m / mobil = 
10,4 m2 / 

mobil 
 

DA , AS 
, SB 

956.8 

Parkir Motor 
20% x 228 = 
136 motor 

0,8 m x 1,8 
m / motor = 

DA, AS 
, SB 

195.84 
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1.44 m2 / 
motor 

Jumlah 1152.6 

Sirkulasi 100% 1152.6 

Total Luas 2305 

Parkir Penghuni Retail 

Parkir mobil 

Dengan 
asumsi 
jumlah 
kendaraan 
karyawan 
mobil dan 
motor 
10%:90% 
= 90% x 44 =  
4 

2,3 m x 4,5 
m / mobil = 
10,4 m2 / 

unit 
 

DA , SB 
, AS 

41.6 

Parkir Motor 

80% x 44 = 
40 

0,8 m x 1,8 
m / motor = 

1.44 m2 / 
motor 

DA , AS 
, SB 

57.6 

Jumlah 99.2 

Sirkulasi 100% 99.2 

Total Luas 198.4 

Parkir Pengelola 

Parkir mobil 

Dengan 
asumsi 
jumlah 
kendaraan 
karyawan 
mobil dan 
motor 
10%:90% 
= 10% x 79 =  
8 

2,3 m x 4,5 
m / mobil = 
10,4 m2 / 

unit 
 

DA , SB 
, AS 

83.2 

Parkir Motor 

90% x 79 = 
71 

0,8 m x 1,8 
m / motor = 

1.44 m2 / 
motor 

DA , AS 
, SB 

102.24 

Jumlah 185.44 

Sirkulasi 100% 185.44 

Total Luas 370.88 

Parkir Pengunjung 

Parkir mobil 

Dengan 
asumsi jika 
ada kegiatan 
yang 
menggunaka

2,3 m x 4,5 
m / mobil = 
10,4 m2 / 

unit 
 

DA , SB 
, AS 

624 
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n fasilitas 
ballroom dan 
pengunjung 
kegiatan 
Pameran 
diambil 20% 
dari 
kapasitas 
yaitu 20% x 
(200+100) = 
60 
 

Parkir Motor 

asumsi 10% 
luas parkir 
mobil 

0,8 m x 1,8 
m / motor = 

1.44 m2 / 
motor 

DA , AS 
, SB 

62.4 

Total Luas 686.4 

Tabel 3.13 Besaran Ruang Fasilitas Parkir Mobil & Motor 
Sumber : analisa pribadi 

Salah satu kriteria Greenship rating tools dari GBCI adalah 

adanya tempat parkir sepeda sebanyak 1 unit parkir per 20 

pengguna gedung hingga maksimal 100 unit parkir sepeda. 

Perhitungan jumlah parkir sepeda yaitu sebagai berikut 

jumlah penghuni unit apartemen  = 228 

jumlah penghuni retail = 44 

jumlah pengelola = 79 

maka (228+44+79) : 20 = 17.55 ~ 18 unit parkir 

Jenis Ruang Kapasitas 
Standar 

Ruang (m2) 
Sumber 

Luas 
(m2) 

Parkir Penghuni Apartemen 

Parkir Sepeda 18 sepeda 

0.6 m x 1.8 
m / sepeda 
= 1.08 m2 / 

sepeda 
 

DA , AS  19.44 

Total Luas Area Parkir Mobil, Motor, Sepeda 3580.1 

Tabel 3.14 Besaran Ruang Fasilitas Parkir Sepeda 
Sumber : analisa pribadi 
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No Kelompok Ruang Luas 

1 Total Luas Kegiatan Hunian 7378 m2 

2 Total Luas Kegiatan Pengelola 305.06 m2 

3 Total Luas Penunjang Indoor 1848 m2 

4 Total Luas Penunjang Outdoor 1101.8 m2 

5 Total Luas Kegiatan Servis 340.32 m2 

6 Total Luas Parkir 3580.1 m2 

Total Luas 14553.28 m2 
Tabel 3.15 Total Luas Besaran Ruang 

Sumber : analisa pribadi 

c. Studi Ruang Khusus 

Studi Ruang Khusus pada bangunan apartemen ini yaitu 

pada unit apartemennya yang penataan layoutnya 

berdasarkan tabel analisa besaran ruang, berikut layoutnya, 

 
Gambar 3.2 Layout Tipe Studio  

Sumber : analisa pribadi 
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Gambar 3.2 Layout Tipe 1 Bedroom 

Sumber : analisa pribadi 

 
Gambar 3.3 Layout Tipe 2 Bedroom 

Sumber : analisa pribadi 
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d. Studi Citra Arsitektural 

Apartemen ini merupakan suatu hunian yang difokuskan 

kepada para mahasiswa dan pemuda di Yogyakarta, 

sehingga mempengaruhi pada tersedianya fasilitas dan unit 

hunian apartemen yang dapat menyesuaikan dengan gaya 

hidup dan pola perilaku berpenghuni mereka. 

Citra arsirtekrual yang ingin di tampilkan pada apartemen ini 

adalah kesan yang sesuai dengan pendekatan kebiasaan 

dari penghung apartemen ini yaitu para pelajar dan pemuda. 

Bangunan ini diharapkan dapat menjadi suatu icon di daerah 

sekitarnya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar yang sesuai dengan tema desain pada bangunan ini 

yaitu green building. 

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur 

Untuk menentukan sistem struktur pada bangunan ini 

menggunakan struktur bangunan middle rise building karena 

mempunyai ketinggian maksimal 7 lantai sesuai dengan Perda 

RTRW Kabupaten Sleman. Kriteria struktur bangunan menurut 

James C. Sneyder dan Antony J. Catanse melalui bukunya, 

yang sudah di terjemahkan, Pengantar Arsitektur diantaranya 

adalah 
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 Kekuatan - Sebuah struktur harus memiliki kekuatan guna 

memikul beban yang dihasilkan oleh bangunan tersebut. 

 Keseimbangan - Struktur tersebut harus memiliki 

keseimbang, mampu berdiri sendiri dan bagian-bagiannya 

mampu saling mendukung. 

 Service-Ability - Selain berfungsi untuk menyalurkan beban 

juga berfungsi melayani kegiatan didalamnya. 

 Keamanan - Struktur yang digunakan oleh suatu bangunan 

mampu bertahan terhadap kekuatan gempa, beban 

bangunan, serta mampu bertahan dalam bahaya kebakaran. 

 Awet (Durability) - Sistem struktur bangunan mampu 

bertahan dalam jangka waktu sesuai perhitungan, salah satu 

faktor keawetan dari struktur adalah bahan yang digunakan. 

a. Studi Sistem Struktur Utama 

Untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang telah 

disebutkan di atas maka ada beberapa alternatif jenis sistem 

struktur utama yang sesuai dengan bangunan bertingkat 

sedang , antara lain, 

 Sistem Struktur Rangka Kaku dan Inti (rigid frame and 

core) 

Menurut Schueller, W rangka kaku bereaksi terhadap 

beban lateral terutama melalui lentur balok dan kolom 

ditambah dengan adanya struktur inti yang memberikan 
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ketahanan lateral bangunan semakin meningkat karena 

interaksi inti dan rangka. Pada sistem inti bangunan dapat 

memuat sistem sistem mekanis dan transportasi vertikal. 

 
Gambar 3.4 Struktur Rangka Kaku dan Inti 

Sumber: wolfgang, 2001 

 
Gambar 3.5 Pembebanan Lateral 

Sumber: google image 

 Sistem Dinding Geser (shear wall) 

Sistem ini terdiri dari unsur pengaku vertikal yang 

dirancang untuk menahan gaya lateral atau gaya gempa 

yang bekerja pada bangunan. Dalam aplikasi konstruksi 

di lapangan, shear wall ini sering ditempatkan di bagian 

ujung dalam fungsi ruang suatu bangunan, ataupun 

ditempatkan memanjang di tengah searah tinggi 

bangunan, yang mana akan berfungsi untuk menahan 
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beban angin ataupun beban gempa yang ditransfer 

melalui struktur portal atau struktur lantai. 

 
Gambar 3.6 Sistem Dinding Geser 

Sumber: engineersdaily 

Pemilihan bagian struktur ini sesuai dengan sistem 

struktur untuk bangunan bertingkat sedang (midle rise 

building). Bagian sistem struktur menurut letaknya dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu. 

b. Sub Structure 

Struktur yang ada di dalam permukaan tanah atau struktur 

bagian bawah bangunan seperti pondasi. Sub struktur 

sangat dipengaruhi oleh karakter tanah dan jenis tanah pada 

bangunan tersebut. 

 Pondasi tiang pancang adalah suatu konstruksi pondasi 

yang penyaluran gayanya melalui tiang. Pondasi tiang 

pancang mempunyai prinsip penyaluran gaya bebannya 

melalui tiang ke lapisan tanah bagian dalam dengan 
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dayang dukung yang besar. Kelebihan dan kekurangan 

pondasi tiang pancang sebagai berikut 

Kelebihan : 

 Dibuat dari sistem fabrikasi jadi mutu terjamin 

 Bias mencapai daya dukung tanah yang paling keras 

 Daya dukung tidak hanya dari ujung tiang, melainkan 

juga lekatan pada sekeliling tiang 

 Pada penggunaan tiang secara kelompok / grup (satu 

beban yang ditahan oleh dua atau lebih tiang) daya 

dukungnya sangat kuat. 

 Harga relatif murah dibandingkan dengan pondasi 

sumuran 

Kekurangan : 

 Untuk proyek yang masuk ke gang kecil, sulit 

dikerjakan karena faktor angkutan. 

 Sistem ini baru ada di kota besar dan sekitarnya 

 Untuk daerha dan penggunaan volumenya sedikit 

harganya relatif mahal. 

 Proses pembangunan menimbulkan getaran dan 

kebisingan 
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Gambar 3.7 Pondasi Tiang Pancang 

Sumber: www.kaskus.co.id 

Tiang pancang berdasarkan ukurannya terdapat 2 

macam yaitu ukuran minipile dan maxipile. 

 Minipile yaitu tiang pancang berukuran kecil biasanya 

digunakan pada bangunan bertingkat rendah dan 

tanah relatif baik. Ada beberapa ukuran dan bentuk 

pada tiang pancang minipile yaitu sebagai berikut, 

- Bentuk penampang segitiga dengan ukuran 28 

dan 32 mampu menopang beban 25 – 40 ton. 

 
Gambar 3.8 Minipile bentuk segitiga 

Sumber: tpancang.blogspot.com 
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- Bentuk penampang bujur sangkar dengan ukuran 

20 dan 25 mampu menopang beban 30 – 50 ton. 

 
Gambar 3.9 Minipile bentuk bujur sangkar 

Sumber: bj-pile.blogspot.com 

 Maxipile yaitu tiang pancang ini digunakan untuk 

menopang beban yang besar pada bangunan 

bertingkat tinggi. Bahkan untuk ukuran 50 dapat 

menopang beban sampai 500 ton. Tiang pancang ini 

mempunyai 2 bentuk yaitu bulat (spun pile) dan kotak 

(square pile). 

 
Gambar 3.10 maxipile bentuk bulat 

Sumber: bea-indonesia.org 
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 Pondasi Bore Pile adalah jenis pondasi yang mempunyai 

bentuk tabung yang penyaluran bebannya meneruskan 

beban struktur bangunan diatasnya dari permukaan 

tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya, pondasi 

ini mempunyai fungsi hampir sama dengan pondasi tiang 

pancang. Perbedaannya adalah cara pengerjaannya, 

pelaksanaan pondasi bore pile  diawali dengan 

pembuatan lubang dengan cara tanah di bor dahulu 

kemudian penginstalan besi tulangan ke dalam lubang 

yang dilanjutkan dengan pengecoran bor pile. 

 
Gambar 3.11 pondasi bor pile 

Sumber: proyeksipil.blogspot.com 

 Pondasi Rakit (raft) adalah plat beton kedap air yang 

diperkuat oleh balok beton terletak di bawah bangunan / 

seluruh luas bangunan, biasanya plat beton ini digunakan 

untuk lantai basement dengan cara merangkai menjadi 
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satu kesatuan dengan dinding basement. Syarat pondasi 

rakit antara lain  

- Apabila 50% luas bangunan terdiri dari pondasi plat 

setempat sehingga terjadi overlapping biasanya pada 

bangunan yang mempunyai tinggi lebih dari 8 lantai 

- Apabila tapak mempunyai daya dukung tanah lebih 

kecil dari 3 Kpa. 

- Apabila terdapat lantai basemen sebagai tempat 

parkir, ruang instalasi, dan sebagainya. 

 
Gambar 3.12 pondasi rakit 

Sumber: prima-mangiri.blogspot.co.id 

 Dinding Penahan (Retaining Wall) adalah suatu struktur / 

dinding yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari 

suatu timbunan tanah, sehingga tanah tersebut tidak 

bergerak atau longsor. Ada beberapa macam jenis 

dinding penahan antara lain, 
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- Dinding Gravitasi (gravity walls) – merupakan dinding 

penah yang sederhana terbuat dari batu belah, 

kekuatan dinding gravitasi sepenuhnya tergantung 

dari berat dinding itu sendiri. 

- Dinding Kantilever (cantilever walls) – merupakan 

jenis dinding penahan yang paling banyak digunakan 

karena keekonomisan dan kemudahan dalam 

pengerjaannya, biasanya terbuat dari beton bertulang. 

 
Gambar 3.13 dinding penahan 

Sumber: linkedin.com 

 Tie Beam merupakan struktur yang terdapat di bawah 

bangunan yang menggunakan pondasi dalam ataupun 

pondasi dangkal setempat. Tie Beam ini berbeda dengan  

sloof, mempunyai ukuran lebih besar daripada sloof 

terletak di atas tanah dan di atas pondasi dangkal 

setempat seperti footplat. Tie Beam ini mempunyai fungsi 
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sebagai sebuah pengaku antar pondasi sehingga tingkat 

kekakuan struktur bagian bawah meningkat. 

 
Gambar 3.14 Tie Beam 
Sumber: jasasipil.com 

c. Upper Structure  

Seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka 

tanah (SNI 2002). 

 Struktur Kolom  

merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang 

peranan penting dari suatu bangunan, sehingga 

keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis 

yang dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai 

yang bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) 

seluruh struktur (Sudarmoko, 1996).  
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Gambar 3.15  Konstruksi Kolom 

Sumber: pu.bantulkab.go.id 

Dalam buku struktur beton bertulang (Istimawan 

Dipohusodo, 1994), ada tiga jenis kolom beton bertulang 

yaitu : 

- Kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. 

Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi 

dengan batang tulangan pokok memanjang, yang 

pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat 

sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk 

memegang tulangan pokok memanjang agar tetap 

kokoh pada tempatnya. 

- Kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya 

sama dengan yang pertama hanya saja sebagai 

pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan 

spiral yang dililitkan keliling membentuk heliks 

menerus di sepanjang kolom. Fungsi dari tulangan 

spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk 
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menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, 

sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran 

seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen 

dan tegangan terwujud. 

- Struktur kolom komposit, merupakan komponen 

struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang 

dengan gelagar baja profil atau pipa, dengan atau 

tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. 

 

Gambar 3.16  Jenis Kolom 
Sumber: Dipohusodo, istimawan.1994. Struktur Beton Bertulang. 

Jakarta: Gramedia pustaka utama 

 
 Struktur Lantai  

merupakan permukaan horizontal yang mampu 

mendukung beban hidup (manusia, perabot, peralatan 

bergerak) dan beban mati (berat struktur lantai itu sendiri) 

yang ada di bangunan tersebut. Ada beberapa jenis 

sistem struktur lantai pada bangunan tinggi antara lain, 
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- Pelat Datar (Flat Plate) – pelat beton bertulang 

dengan tebal merata yang mentransfer beban secara 

langsung ke kolom tanpa bantuan balok.  

 

Gambar 3.17  Flat Plate 
Sumber: afwa, 2008. 

- Sistem Flat Slab – pelat lantai beton bertulang yang 

langsung ditumpu oleh kolom tanpa adanya balok. 

Untuk memperkuat kekuatan pelat terhadap gaya 

geser di sekitar kolom penumpu diberi penambahan 

kepala kolom (drop panel) 

 

Gambar 3.18  Flat Slab 
Sumber: afwa, 2008. 

- Sistem Lantai Grid (waffe system) – sistem ini 

mempunyai balok balok kecil yang saling bersilangan 
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dengan jarak yang relative rapat dan ketebalan plat 

diatasnya cenderung tipis. 

 
Gambar 3.19  Waffle System 

Sumber: afwa, 2008 

- Sistem Pelat dan Balok – sistem pelat lantai ini terdiri 

dari lantai yang menerus ditumpu oleh balok balok 

monolit. Sistem ini banyak di pakai untuk menunjang 

bentuk lantai yang tidak beraturan. 

 

Gambar 3.20  Pelat dan Balok 
Sumber: afwa, 2008 
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 Inti Bangunan (core)  

merupakan suatu sistem struktur untuk memenuhi 

kekakuan lateral yang diperlukan untuk bangunan tinggi, 

seperti beban angin dan beban gempa. 

Selain sebagai sistem struktur core pada bangunan juga 

bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi vertical 

pada bangunan tersebut seperti lift, tangga, shaft. 

 
Gambar 3.21  core bangunan 

Sumber: jimmy. 1989 

 

Gambar 3.22  core bangunan 
Sumber: ririn, 2016 
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 Dilatasi 

Sebuah pemisahan sistem struktur pada bangunan 

dikarenakan sesuatu hal memiliki sistem struktur yang 

berbeda atau bangunan mempunyai panjang melebihi 

standar bangunan. Yang berguna untuk menghindari 

kerusakan atau keretakan pada bangunan. Dilatasi 

bangunan biasanya diterapkan pada 

- Bangunan yang memilitik tinggi berbeda 

- Bangunan yang memiliki panjang lebih dari 30m 

- Bangunan yang berdiri di atas tanah yang kurang rata 

- Bangunan yang ada di daerah rawan gempa 

Dilatasi pada bangunan dibedakan menjadi  

 Dilatasi dengan dua kolom 

 
Gambar 3.23  Dilatasi Kolom 

Sumber: muchlisryanbekti.blogspot.co.id 

 Dilatasi dengan Kantilever 

 
Gambar 3.24  Dilatasi Kantilever 
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Sumber: buku panduan sistem bangunan tinggi 

 

 Dilatasi Balok Geber 

 
Gambar 3.25  Dilatasi Geber 

Sumber: muchlisryanbekti.blogspot.co.id 

 Dilatasi Konsol 

 
Gambar 3.26  Dilatasi Konsol 

Sumber: muchlisryanbekti.blogspot.co.id 

 Struktur Atap  

merupakan bagian paling atas dari suatu gedung, yang 

dapat melindungi gedung dan penghuninya secara fisik 

maupun non fisik.  Struktur atap terdiri dari rangka atap 

dan penopang rangka atap, rangka atap berfungsi 
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menahan beban dari penutup atap. Struktur atap bisanya 

terbuat dari balok kayu . baja yang disusun sedemikian 

rupa menjadi segitiga segitia / kuda-kuda. Pada 

umumnya struktur atap pada bangunan tinggi 

menggunakan struktur atap dari pelat beton yang 

biasanya dimanfaatkan untuk area mekanikal elektrikal 

dan bisa juga roof garden.  

 Atap dak beton – merupakan plat beton yang 

difungsikan sebagai penutup atap, memiliki ketebalan 

minimal yaitu 7 cm dengan tulangan beton 1 lapis 

jarak antar tulangannya adalah 2x tebal plat. 

 
Gambar 3.27  Penulangan Plat Dak Atap  

Sumber: struktur-rumah.com 

 Roof Garden – atap dari dak beton dimanfaatkan 

sebagai taman. Ada beberapa manfaat roof garden 

menurut koran arsitektur yaitu: 

- Keuntungan EKologi Dapat menciptakan iklim 

mikro yang sejuk . 
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- Sebagai penghambat laju air hujan . 

- sebagai pelindung atas atap, sehingga beton 

menjadi lebih tahan lama . 

- dapat mengurangi kebisingan perkotaan 

- Atap bangunan lebih tahan lama sehingga biaya 

perawatan lebih hemat.  

- Menambah ruang baru yang akan digunakan.  

- dan tentu saja dapat meningkatkan daya jual 

bangunan tersebut dan keindahan arsitektur 

3.2.2. Studi Sistem Enclosure Bangunan 

Sistem enclosure bangunan adalah suatu sistem pelingkup pada 

bangunan bisa juga diartikan sebagai pembatas antar ruang 

yang ada di dalam bangunan sehingga dapat dipahami 

keberadaanya dengan jelas dan mudah. Pemilihan Sistem 

enclosure berdasarkan pada fungsi bangunan ini adalah sebagai 

hunian / apartemen. 

a. Dinding  

Merupakan salah satu bagian elemen bangunan yang 

berfungsi sebagai membentuk atau memisahkan ruang. Studi 

enclosure pada bangunan apartemen untuk elemen dinding 

bisa menggunakan beberapa jenis material yaitu : 

 Dinding Batu Bata merupakan dinding yang terbuat dari 

batu bata yang berasal dari tanah liat yang dicetak lalu 
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kemudain dibakar sampai berwarna merah kemerahan. 

Pada umumnya batu bata mempunyai ukuran berkisar 22 

x 10,5 x 4,8 cm sampai 24 x 11,5 x  5,5cm 

 
Gambar 3.28  Batu bata  

Sumber: jasa sipil 

 Dinding Batako, batako terbuat dari pasir , semen dan air 

lalu di cetak dan di press. Pada umumnya batu batako 

mempunyai ukuran berkisar 10 x 20 x 40 cm  

 

Gambar 3.29  Batu Batako 
Sumber: batakopresssurabaya.blogspot.co.id 

 Bata Ringan (Hebel), terbuat dari komposisi pasir, 

semen, kapur, sedikit gypsum, air, dan alumunium 

pasta sebagai bahan pengembang. Pada umumnya 

pemasangan dengan batu bata hebel untuk 1 m2 
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membutuhkan sekitar 8 buah bata. Batu bata hebel 

mempunyai ukuran sekitar 60 cm, 20 cm, 8 cm -10 cm 

 
Gambar 3.30  Batu Hebel 
Sumber: architectaria.com 

 Dinding Beton Precast merupakan dinding yang terbuat dari 

beton yang sistem pembuatannya tidak di lokasi melainkan di 

pabrik dengan metode yang sudah di tentukan 

 
Gambar 3.31  Beton Precast 

Sumber: perencanaanstruktur.com 

 Cladding / Dinding Lembaran merupakan suatu 

elemen dinding eksterior yang dipasang diatas bahan 

material lain yang berfungsi sebagai menginfiltrasi 

efek cuaca akan tetapi tetap mempertimbangkan nilai 

estetika bangunan.  
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Gambar 3.32  Cladding 

Sumber: architectaria.com 

 Dinding Partisi merupakan dinding penyekat antar 

ruang yang terbuat dari bahan semi permanen seperti 

kalsiboard, gypsumboard, grc, dll. Sistem 

pemasangan partisi ini menggunakan rangka hollow 

atau metal furring 

 
Gambar 3.33  Partisi 

Sumber: padilah-gypsum.blogspot.co.id 

 Kusen, merupakan bagian dari elemen dinding yang 

berfungsi sebagai dasar peletakan daun pintu & 

jendela. Kusen pada umumnya terbuat dari kayu, 

alumunium, upvc 
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Gambar 3.34  Kusen UPVC 

Sumber: kusenupvc.org 

 Kaca, kaca pada apartemen ini nantinya digunakan 

pada beberapa daun pintu, daun jendela, dan partisi. 

Ada beberapa jenis kaca yang akan digunakan seperti 

kaca tempered, kaca laminate, kaca sistem double 

glass,  

 
Gambar 3.35  kaca sistem double glass 
Sumber: transframe.indonetwork.co.id 

 Penutup Lantai, merupakan suatu bahan penutup 

lantai yang berfungsi sebagai pembentuk karakter 

sebuah ruang. Jenis penutup lantai dibedakan 
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menjadi dua yaitu penutup lantai pada area basah dan 

pada area kering. Ada beberapa jenis bahan penutup 

lantai yang digunakan pada apartemen ini yaitu 

sebagai berikut 

- Keramik 

- Parket 

- Karpet 

- Plester Ekspos 

 
Gambar 3.36  Bahan Penutup Lantai 

Sumber:google image 

 Plafond , merupakan suatu elemen konstruksi yang 

berfungsi sebagai pembatas antara bagian atap / dak 

bangunan dengan ruang yang dibawahnya. Plafond 

biasanya juga difungsikan sebagai elemen interior 

untuk menambah kesan karakter ruang. Terdapat 
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beberapa jenis plafond yang digunakan pada 

apartemen ini yaitu,’ 

- Plafond Gypsumboard 

- Plafond Kalsiboard 

- Plafond PVC 

3.2.3. Sistem Utilitas 

Pemilihan sistem utilitas berdasarkan pada fungsi dan 

kebutuhan bangunan apartemen / hunian 

a. Sistem Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih dapat diperoleh dari PDAM atau sumur 

dalam (deep well) dengan kedalaman lebih dari 100 meter. 

Skema jaringan air bersih pada bangunan tinggi terdapat 2 

sistem pendistribusian, yaitu : 

 Down feed system – pada sistem ini air bersih dari PDAM 

atau deep well masuk ke dalam ground reservoir , 

kemudian air bersih tersebut dinaikkan dengan pompa ke 

roof tank, selanjutnya dialirkan secara gravitasi atau 

dengan pompa ke tiap lantai bangunanm. 

Kelebihan :  

- Sistem ini dapat menjamin ketersediaan air bersih 

walaupun aliran listrik padam 

- Kebutuhan air tiap lantai relatif sama karena tidak 

tergantung ketinggian bangunan. 
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Kekurangan : 

- Membutuhkan ruang untuk tangka penyimpanan air 

pada tiap atap bangunan 

- Penambahan beban pada atap bangunan. 

 
Gambar 3.37  Skema down feed system  

Sumber: slideplayer.info 

 Up feed system – pada sistem ini air bersih yang berasal 

dari PDAM atau deep well ditampung di ground reservoir 

kemudian didistribusikan ke tiap-tiap lantai bangunan 

melalui pompa. 

Kelebihan : 

- Untuk bangunan bertingkat rendah sistem ini sangat 

efektif 

Kekurangan :  

- Pendistribusian air bersih tidak berjalan apabila listrik 

padam 
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- Dibutuhkan lebih banyak pompa tekan yang bekerja 

secara otomatis 

 
Gambar 3.38  Skema up feed system  

Sumber: elisa.ugm.co.id 

Sumber air bersih ini selain diperoleh dari PDAM dan Deep 

Well juga berasal dari air hujan yang ditampung di bak 

penampungan. Kemudian setelah ditampung air hujan 

tersebut mengalami pengolahan sehingga menjadi air yang 

dapat digunakan dan kualitasnya setara dengan air bersih 

PDAM. Selain air hujan, sumber lain yang dapat digunakan 

adalah air limbah non kakus atau sering disebut grey water. 

Hasil pengolahan grey water dimanfaatkan untuk keperluan 

flushing kloset dan penyiraman tanaman. Untuk perhitungan 

kebutuhan air bersih pada apartemen adalah mengambil 

rata-rata pengeluarannya yaitu 120 liter untuk setiap orang 

per harinya.  (hasna,2008) 

Kebutuhan air  = Jumlah penghuni x 120 liter  
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   = 351 x 120 

   = 42120 liter 

Pembagian tangki yaitu 

Tangki atas  = 40% x 42120 liter  = 16848 liter 

Tangki bawah  = 60% x 42120 liter = 25272 liter 

Kebutuhan air untuk sistem hidran  

V = Q x t 

V  : volume air yang dibutuhkan (l) 

Q : debit aliran untuk hidran (l/m) 

T : waktu pasokan air simpanan (m) 

Hidran halaman membutuhkan pasokan air minimal 2400 

liter/meter dengan waktu 45 menit untuk mengalirkan maka 

perhitungannya : 

V = 2400 l/m x 45  = 108000 l/m 

Hidran halaman membutuhkan pasokan air minimal 400 

liter/meter dengan waktu 30 menit untuk mengalirkan maka 

perhitungannya : 

V = 400 l/m x 30  = 12000 l/m 

b. Sistem Jaringan Air Kotor 

Sistem jaringan air kotor dibagi menjadi dua cara yaitu 

pengolahan grey water dan pengolahan black water.  

 Grey water adalah air limbah non kakus seperti air 

limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti 
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mandi dan mencuci, sedangkan black water adalah air 

limbah dari kakus. Pengolahan air limbah grey water 

yaitu dengan cara diolah atau ditreatment melalui proses 

recycling atau sewage treatment plant (STP) yang hasil 

akhirnya dapat digunakan kembali untuk keperluan 

flusing kloset dan penyiraman tanaman.  

 

Bagan 3.10 Sistem Pengolahan Grey Water 
Sumber : analisa pribadi 

 Black Water adalah air limbah yang berasal dari 

buangan septictank. Sistem pengolahan black water 

dapat dilakukan dengan cara disalurkan dan diendapkan 

atau diurbani oleh bakteri.  

c. Sistem Listrik 

Sistem listrik ini terdapat beberapa sumber yaitu dari PLN , 

Genset dan Sola Panel. Sumber utama litrik yaitu dari PLN. 

Untuk pendistribusiannya yaitu sebagai berikut. Daya listrik 

dari PLN melalui jaringan kabel (Tegangan Menengah pada 
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umumnya) kemudian dipasok melalui trafo listrik pada setiap 

bangunan. Setelah itu dari Trafo dipasok ke LVMDP, selain 

dari trafo, LVMDP dipasok listrik dari genset dan solar panel. 

Kemudian dari LVMDP disebar ke beberapa sub panel 

diantaranya yaitu SDP listrik pada tiap lantai, rumah pompa, 

STP, Pengolahan Air. Apartemen ini pada tiap-tiap 

pemakaian unitnya menggunakan sistem presentase untuk 

pada sistem pembayaran listrik, air dan kebersihan sehingga 

tidak ada bargainser / meteran listrik pada tiap unitnya. Maka 

berikut diagram skematiknya. 

 
Bagan 3.11 Skema Jaringan Listrik 

Sumber : analisa pribadi 

Berikut ini analisa kebutuhan jaringan listrik : 

Pencahayaan ruang koridor  

Ptotal  = (daya x t x n2) x jumlah lantai 
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Daya  : standar pemakaian daya per 1 jam 

T  : waktu 

n2  : Jumlah hari dalam 1 bulan (hari) 

Ptotal = (1,25 kwh x 12 jam x 30 hari) x 7 lantai 

  = 3150 kwh / bulan 

Pencahayaan ruang kantor dan pengelola 

P total = (daya x t x n2) x luasan 

= (0,03 kwh x 10 jam x 30) x 2516,06 m2 

  = 22264,54 kwh/bulan 

Penggunaan Lift 

P total = (daya x t x n2) x luasan 

= (0,05 kwh x 24 jam x 30) x (3,55 m2 x 7) 

  = 894,6 kwh/bulan 

d. Sistem Penghawaan 

- Penghawaan alami dapat diperoleh dari sistem udara 

silang (cross ventilation). Yaitu dengan cara membuat 

bukaan / jendela pada dinding bangunan yang saling 

berhadapan, untuk pergantian udara kotor dan bersih. 
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Gambar 3.39  Cross Ventilation  

Sumber: cg5nb wordpress 

- Penghawaan Buatan dapat diperoleh dari penggunaan 

AC (Air Conditioner).  

- AC Split – AC split ini memiliki 2 mesin yaitu indoor 

dan outdoor. Mesin indoor untuk mengeluarkan 

udara dingin yang berisikan komponen evaporator. 

Sedangkan untuk mesin outdoor mengeluarkan 

udara panas yang berisikan kompesor, condenser, 

dan expantion valve. Dua mesin ini dihubungkan 

oleh suatu pipa tembaga. Jenis AC ini cocok untuk 

bangunan bertipe residensial seperti rumah tinggal, 

apartemen, villa. 
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Gambar 3.40  AC Split  

Sumber: bpte.co.id 

- AC Sentral – sistem AC ini memerlukan Menara 

pendingin (cooling tower) dan chiller yang diletakkan 

di luar bangunan. Untuk penggunaan di apartemen 

sistem ac central cocok diletakkan di ruang-ruang 

public, seperti koridor, hall, lobby, ballroom, serta 

kantor pengelola. Pada setiap lantai yang 

menggunakan sistem AC ini memerlukan sebuah 

ruang untuk AHU (Air Handling Unit) 

 
Gambar 3.41  AC Sentral  

Sumber: daikin 
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e. Studi Sistem Pemadam Kebakaran 

Pada apartemen ini terdapat penyebab kebakaran yaitu 

hubungan arus pendek listrik sehingga Sistem pemadam 

kebakarannya menggunakan pemadam api instalasi tetap 

dan bahan pemadamnya yaitu air yang mengandung 

pembentuk busa dikarenakan banyak terdapat alat / furniture 

yang terbuat dari bahan multiplek atau kayu dan sofa. Sistem 

deteksi awal bahaya yang secara otomatis memberikan 

alarm bahaya atau langsung mengaktifkan alat pemadam 

dibagi menjadi dua yaitu sistem otomatis dan sistem semi 

otomatis.  

 
Bagan 3.12 Skema Sistem Pemadam Kebakaran 

Sumber : utilitas bangunan 
 

Pada sistem otomatis penghuni hanya diperlukan untuk 

mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kebakaran. 

Sistem ini dibagi menjadi : 
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 Alat deteksi asam (smoke detector) 

Sebuah alat sensor yang akan memberikan alarm 

apabila terdapat asap di ruang tempat alat tersebut di 

pasang. 

 Alat deteksi nyala api (flame detector) 

Sebuah alat sensor yang dapat mendeteksi nyala api 

yang tidak terkendali. 

 Hidran Kebakaran 

Sebuah alat untuk memadamkan api dengan cara 

mengeluarkan air. Pemakaian hidran di tiap 800 m2. 

Hidran terdapat dua jenis yaitu 

- Kotak Hidran – berupa selang kebakaran yang 

memiliki diameter 1.5” – 2” terbuat dari bahan yang 

tahan panas. Hidran perlu ditempatkan pada tiap 

jarak 60 m karena panjang selang hidran hanya 30 

m.  

- Hidran halaman (pole hydrant) 

Berupa alat pemadam kebakaran yang terletak di 

halaman dengan katup pembuka berdiameter 4” 

untuk 2 kopling dan diameter 6” untuk 3 kopling. Alat 

tersebut mampu mengeluarkan air sebanyak 250 

galon per menit atau 950 liter per menit untuk setiap 

kopling hidran. 



125 
 

 Sprinkler 

Berupa alat yang bekerja bla suhu udara di ruangan 

mencapai 60-70o C. Penutup kaca pada sprinkler akan 

pecah dan mengeluarkan / menyemburkan air. Setiap 

sprinkler head dapat menjangkau sekitar 10-20 m2 

dengan ketinggian ruang 3 m. 

 Fire extinguisher 

Alat pemadam berupa tabung yang berisi zat kimia 

penempatan setiap 20-25 m. 

 

Gambar 3.42  Alat Pemadam Kebakaran pada Bangunan Tinggi  
Sumber: contractorfirehydrant.wordpress.com 

f. Studi Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan pada bangunan terdiiri 2 sistem yaitu 

 Sistem Bangunan Pintar (Intelligent System Building) 

Prinsip-prinsip dalam Intelligent System Building, yaitu : 
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- Mencegah orang asing untuk memasuki daerah 

tertentu 

- Memonitoring daerah-daerah yang diamankan 

- Card access control bagi penghuni apartemen 

 Penggunaan Building Management System (BMS) 

Suatu software system jaringan integrasi dimana yang 

dapat digunakan untuk mengintegrasikan seluruh sistem 

yang ada di apartemen. Adapun penerapan BMS pada 

apartemen, antara lain fire alarm system, Building 

Automated System (BAS), dan CCTV. 

g. Studi Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir merupakan sebuah jalur rangkaian kabel 

tembaga yang difungsikan sebagai aliran petir menuju ke 

permukaan tanah sehingga petir tidak akan merusak benda-

benda yang dilewatinnya. Sistem penangkal petir pada 

bangunan tinggi menggunakan sistem penangkal petir 

elektrostatis, yaitu penangkal petir yang berbasis sistem 

ESE (Early Sreamer Emision). Sistem ini mempunyai cara 

kerja dengan melepaskan ion dalam jumlah besar ke lapisan 

udara sebelum terjadinya sambaran petir. Berikut ada 

beberapa kelebihan menggunakan penangkal petir 

elektrostatis ini daripada menggunakan sistem penangkal 

petir konvensional. 



127 
 

 Penangkal petir konvensional 

- Banyak terdapat kabel  

- Daerah perlindungannya sebatas air terminal yang 

melekat pada bangunan 

- Membutuhkan biaya lebih mahal apabila diterapkan 

untuk perlindungan area yang luas 

- Banyak air terminal di atap bangunan 

- Bentuk penangkal petir mengganggu estetika 

bangunan 

- Bentuk ujung terminal yang runcing dan dalam 

jumlah banyak akan berbahaya bagi petugas 

pemeliharaan gedung  

 Penangkal petir elektrostatis 

- Sedikit membutuhkan komponen kabel 

- Area perlindungan luas yaitu sekitar 50-150 m 

- Biaya lebih murah apabila untuk area perlindungan 

yang luas 

- Hanya terdapat 1 terminal untuk radius tertentu 

- Perawatan dan pemasangan pada bangunan yang 

mudah dan bentuknya lebih modern sehingga tidak 

mengganggu estetika bangunan 

- Bias sebagai pencegah interferensi perangkat 

komunikasi penghuni. 
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Gambar 3.43 Penangkal Petir Elektrostatis  

Sumber: penangkalpetirevofranklin.wordpress.com 

h. Studi Sistem Pengolahan Sampah 

Sistem pengolahan sampah pada bangunan tinggi terbagi 

menjadi dua sistem yaitu sampah yang di tempat 

pembuangan akhir (TPA) dan pengolahan kembali oleh UKM 

yang membutuhkan. Pada umumnya pembuangan sampah 

pada bangunan tinggi menggunakan shaft sampah, yaitu 

sampah dari hunian di tiap tiap lantai di masukkan pada 

kantong sampah, selanjutnya dibuang melalui shaft sampah 

yang langsung sampai ke lantai paling bawah, dimana 

terdapat penampungan sampah. Shaft sampah ini 

mempunyai 3 lubang yaitu untuk sampah organik, sampah 

anorganik, dan sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) 

pembagian sampah ini di gunakan untuk melatih kebiasaan 

para penghuni akan kebersihna dalam apartemenen. 
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Bagan 3.13 Skema Pengolahan Sampah 
Sumber : analisa pribadi 

 
Gambar 3.44 Detail Shaft sampah & troli sampah  

Sumber: dokumen pribadi 

sampah

shaft sampah

penampungan sampah 
sementara

sampah 
organik

pemanfaatan 
pupuk 

kompos

sampah 
anorganik

vendor

limbah dan 
unuse

TPA
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i. Studi Sistem Sirkulasi Vertikal 

 Lift merupakan tempat penghubung antar lantai dan 

biasanya lift dipasang pada bangunan yang mempunyai 

ketinggian lebih dari 4 lantai. Penempatan lift harus 

dibagian yang mudah dicapai , mudah terlihat, dan tidak 

mengganggu dari segi arsitektur , agar mudah di 

gunakan dari ruangan ruangan sekitarnya. Konsep 

green building yang diterapkan pada desain bangunan 

dapat pula diterapkan pada sistem lift ini yang hemat 

energy, dengan fitur sensor gerak atau  sleep mode. Lift 

hanya akan beroperasi apabila ditemukan sensor gerak 

pada radius tertentu sertal lampu pada interior lift akan 

padam secara otomatis apabila lift tidak sedang 

beroperasi.  

Perhitungan Lift 

D  : standar kebutuhan gerak per orang 

Populasi Bangunan  = jumlah kamar x D (apartemen) 

    = 228 x 2 

    = 456 

pHC : standar presentase yang di handel 

Kapasitas yg dihandel= Phc (apartemen) x Populasi  

    = 10 % x 456 

    = 45.6 dibulatkan 46 
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Tabel 3.16 Standar Spesifikasi  Lift Apartemen 

Sumber : time saver 

Maka untuk apartemen lift bisa menggunakan  

Car capacity   : 2000 

Minimum car speed : 250 – 300 feet/min 

Car travel  : 126 – 200 (mak tinggi 60 m) 

 
Gambar 3.45 Diagram Round Trip Lift  

Sumber : time saver 

Untuk menentukan round trip dengan spesifikasi lift di 

atas maka didapat roundtripnya (RT) adalah 90  
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Tabel 3.17 Standar spesifikasi lift penumpang  

Sumber : time saver 

Dengan kapasitas 2000 lbs maka spesifikasi lift 

penumpang (p) adalah  

Maksimal kapasitas penumpang : 12 

Standar kapasitas penumpang : 10 

Menghitung  kapasitas yang akan diangkut 1x dalam 

pengangkutan (h) 

h  = 
300 𝑧 𝑝

𝑅𝑇
 

= 
300 𝑧 10

90
 

  = 33.33 

Menentukan jumlah lift (N) 

N  = 
𝐻𝑐

ℎ
 

  = 
46

33.33
 

  = 1.38 dibulatkan menjadi 2 lift 

 Tangga , pada bangunan apartemen ini tangga yang 

digunakan adalah tangga darurat yang berfungsi 
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sebagai alat sirkulasi vertikal pada saat darurat. Sistem 

tangga darurat disesuaikan dengan standar SNI pada 

pasal 115 yaitu: 

 Dilarang menggunakan tangga melingkar (tangga spiral) 

sebagai tangga kebakaran.  

 Tangga kebakaran dan bordes harus memiliki lebar 

minimal 1,20 m dan tidak boleh menjepit ke arah bawah.  

 Tangga kebakaran harus dilengkapi pegangan (hand 

rail) yang kuat setinggi 1,10 m dan mempunyai lebar 

injakan anak tangga minimal 28 cm dan tinggi maksimal 

anak tangga 20 cm.  

 Tangga kebakaran terbuka yang terletak diluar 

bangunan harus berjarak minimal 1 m dari bukaan 

dinding yang berdekatan dengan tangga kebakaran 

tersebut.  

 Jarak pencapaian ke tangga kebakaran dari setiap titik 

dalam ruang efektif, maksimal 25 m apabila tidak 

dilengkapi dengan spinkler dan maksimal 40 m apabila 

dilengkapi dengan spinkler. 

 Sirkulasi untuk difabel , ketentuan teknis tentang 

sirkulasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum no.30/prt/m/2006 sebagai berikut: 
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Variabel Sub Variabel Keterangan Gambar 

Lift  Jumlah lift 

 Dimensi 
lobby lift 

 Pintu lift 

 Tombol lift 

 >5 lantai 
minimal 1 
lift 

 Lebar 
185cm dan 
pangjang 
110cm 

 Minimal 
140cm x 
140cm 

 Memiliki 
indikator 
suara lebar 
minimal 
110 cm 

 Ketinggian 
minimal 
90cm dan 
maksimal 
130 cm 

Gambar 3.47 Lift 
Sumber : idris, 2006 

Tangga  Dimensi 
anak 
tangga 

 Derajat 
kemiringan 

 Tinggi 
pijakan 15-
19cm, 
lebar 
pijakan 27-
30cm 

 
Gambar 3.48 Tangga 
Sumber : idris, 2006 

Ramp  Tekstur 
lantai 

 Derajat 
kemiringan 

 Lebar jalur 

 Permukaan  

 Halus dan 
tidak licin 

 Interior 
maksimal 
7o  dan 
eksterior 6o 

 Minimum 
95cm 
tanpa 
pengaman, 
120 cm 
dengan 
tepi 
pengaman 

Gambar 3.49 Ramp  
Sumber : idris, 2006 
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Parkir  Jarak 
pencapaian 

 Sign 
system 

 Kemiringan 

 Dimensi 
area parkir 

 Jumlah 
parkir 

 Antara tempat parkir dan bangunan 
maksimum 60cm 

 Diberi penanda simbol khusus orang 
difabel 

 Memiliki kemiringan 2o 

 Parkir ganda memiliki lebar 620cm 
memiliki sirkulasi 120cm ditengah 

 Untuk 1-20 parkir umum maka di 
sediakan 1 untuk difabel 

Gambar 3.50 parkir  
Sumber : idris, 2006 

Tabel 3.18 Ketentuan Sirkulasi untuk Difabel 
Sumber : Peraturan Menteri PU no.30/prt/2006 (idris,2006) 

j. Studi Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan pada bangunan tinggi terdiri dari  

 Pencahayaan alami 

Merupakan pencahayaan yang bersumber dari matahari 

yang muncul dari pagi sampai petang melalui bukaan-

bukaan pada bangunan yang berupa jendela. 

Pencahayaan alami ini mempunyai kelebihan yaitu 

hemat biaya, karena tidak tergantung dengan energi 

listrik serta tidak perlu adanya maintenance, sedangkan 

kekurangan pada pencahayaan alami adalah sering 
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tidak konsistennya intensitas pencahayaan karena 

intensitas cahaya dari matahari tidak dalam kendali 

manusia. 

 
Gambar 3.51 Pencahayaan Alami pada bangunan  

Sumber: ecoandsustainable.com 

 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang 

memanfaatkan energi buatan dari manusia seperti 

contohnya lampu. Pencahayaan buatan sebagian besar 

digunakan pada waktu malam hari karena tidak adanya 

pencahayaan alami dari sinar matahari. Pencahayaan 

buatan dalam aplikasinya harus mempertimbangkan 

intensitas cahaya harus bersifat tetap / konsisten, 

merata tidak menyilaukan, tidak redup, dan sehat untuk 

mata. Sistem pencahayaaan buatan mempunyai 

kelebihan yaitu intensitas cahaya buatan lebih konsisten 

serta pilihan jenis dan warnanya lebih bervariasi 
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Gambar 3.52 Contoh Pencahayaan Buatan pada ruangan  

Sumber: rudydewanto 

k. Studi Sistem Pemanfaatan Teknologi 

 Smart Building 

- FTTB (Fiber Optic to the Building) merupakan suatu 

teknologi yang menggunakan kabel fiber optic yang 

langsung di aplikasikan di Gedung secara otomatis. 

Contoh penerapannya pada gedung adalah 

pemanfaatan sistem jaringan komunikasi, jaringan 

internet, sistem akses kontrol masuk tanpa kuci pada 

setiap pintu tertentu, penerapan pada lampu dengan 

sensorik, penerapan sistem kerja lift, serta sistem 

kerja monitoring keamanan melalui CCTV.  
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Gambar 3.53 Konsep sistem FTTB  

Sumber: Telkom Indonesia 

Sistem pendistribusian kabel fiber optik pada 

gambar diatas adalah kabel dari Central Office 

didistribusikan ke ODC yang ada dalam bangunan 

lalu dari ODC disalurkan ke tiap-tiap lantai yang 

menggunakan kabel fiber optik, untuk mesin ODP ini 

terdapat di setiap dua lantai. Kemudian dari ODP 

didistribusikan ke roset atau ke unit-unit yang 

menggunakan sistem ini 

 
Gambar 3.54 Konsep sistem FTTB  

Sumber: Telkom Indonesia 

Untuk sistem yang kedua diatas ini hampir sama 

cara kerjanya dengan sistem yang pertama. 
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Pembedanya yaitu penyaluran kabel menuju ke 

roset memiliki 2 jalur roset pada setiap ODP.  

- Sistem akses kontrol pintu otomatis merupakan 

sistem kunci ini merupakan sistem keamanan ynag 

berfungsi membatasi orang menuju ke suatu tempat 

/ ruangan sehingga orang yang tidak berwenang 

tidak masuk ke dalam tempat / ruangan tersebut. 

Sistem ini menggunakan chip sebagai kunci bisa 

berupa kartu, gantungan kunci atau kancing baju. 

Untuk pengaplikasiannya dengan cara kartu 

tersebut di dekatkan dengan RFID Reader maka 

pintu akan terbuka. 

 
Gambar 3.55 Sistem kunci pintar 

Sumber: alibaba.com 
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- Sistem Kontrol Lampu Otomatis merupakan sistem 

sensor dengan keberadaan orang di dalam ruangan. 

 
Gambar 3.56 Sistem Kontrol Lampu Otomatis 
Sumber: Jurnal Fisika Unad. Volume 2, No. 4. 

Gambar diatas adalah cara kerja sistem kontrol 

lampu otomatis. Keberadaan orang didalam ruang di 

deteksi oleh sebuah sensor PIR yang menghasilkan 

sinyal, yang kemudian dikirim ke mikrokontroler. 

Selanjutnya mikrokontroler mengolah sinyal tersebut 

dan hasilnya dikirim ke optadiac untuk menswitch 

lampu pada ruangan.  

 Secondary Skin merupakan suatu lapisan yang 

diletakkan pada kulit luar bangunan. Pada umumnya 

secondary skin menggunakan rangka pada 

pengaplikasiannya pada bangunan, hal ini 

menyebabkan terdapatnya rongga yang berfungsi 

untuk mengalirkan udara didalamnya dan sebagai 

penghalang panas dari luar bangunan sehingga 

menciptakan kenyamanan thermal didalam ruangan. 

Secondary skin selain sebagai penghalang panas pada 

bangunan juga sebagai elemen arsitektur pada 

bangunan serta juga bisa sebagai shading bangunan 
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sehingga cachaya matahari tidak langsung masuk ke 

dalam ruangan. 

 
Gambar 3.57 Secondary skin pada bangunan 

Sumber: distro home 

 Pemanfaatan Solar Panel merupakan suatu teknologi 

pada bangunan yang memanfaatkan energi surya / 

cahaya matahari untuk dikonversi menjadi energi 

listrik, energi panas dengan bantuan peralatan 

mekanis. Sistem solat panel ini merupakan teknologi 

ramah lingkungan dan terbarukan sehingga tidak 

memberikan dampak negatif bagi lingkungan 

sekitarnya. Cara kerja sistem solar panel ini adalah 

- Cahaya matahari mengenai panel surya yang di 

pasang pada bangunan kemudian diserah oleh 

bahan semi konduktor yang ada di solar panel 

tersebut. 



142 
 

- Kemudia hasil serapan cahaya matahari tersebut 

melalui material untuk diproduksi listrik  

- Setelah itu lajur solar panel mengkonversi energi 

cahaya matahari menjadi sejumlah arus listrik 

yang siap dipakai. 

 

Gambar 3.58 Sistem Solar Panel 
Sumber: google image 

Selain sebagai pemasok energi listrik , solar panel ini juga 

bisa dimanfaatkan sebagai alat pemanas air (water 

heater). Alat ini mempunyai sistem kerja dengan 

menangkap dan menahan panas matahari kemudian 

kemudian energinya disalurkan untuk memanaskan air. 

Alat ini tidak hanya dapat menyediakan air panas ketika 
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ada sinar matahari saja akan tetapi juga dapat 

menampung atau menyimpan air panas untuk beberapa 

waktu kedepan. 

 
Gambar 3.59 Sistem Solar Panel Water Heater 

Sumber: google image 

l. Studi Sistem Pengolahan Air Hujan (SPAH) 

Sistem ini mempunyai cara kerja yaitu 

a. Air hujan dari atap bangunan dikumpulkan ke bak 

penampungan melalui talang dan pipa 

b. Air hujan tersebut sudah di sterilkan dari dedaunan dan 

sampah dengan menggunakan media pasir dan kerikil 

sehingga sampah tertahan oleh media tersebut dan air 

masuk ke bak penampungan 

c. Apabilah hujan terjadi secara terus menerus dan bak 

penampang penuh maka air akan dilimpahkan ke 

resapan. Kemudian air akan diresapkan di sumur 
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resapan tersebut sebagai sumber air tanah. Sumur 

resapan di isi dengan kerikil dan ijuk. 

d. Air yang sudah di tampung di bak penampungan 

dipompa ke unit ARSINUM yang merupakan sebuah 

filter untuk menjadikan air hujan menjadi air yang dapat 

digunakan kembali. 

e. Selanjutnya air hasil pengolahan langsung di alirkan ke 

titik-titik pemakaian.  

 
Gambar 3.60 Sistem Pengolahan Air Hujan 

Sumber: www.kelair.bppt.go.id 

m. Studi Sistem Kolam Renang 

Sistem air kolam pada bangunan ini adalah sistem overflow 

yaitu air pada kolam renang melimpah baik itu satu sisi 

maupun keseluruhannya. Air kolam yang melimpah tersebut 

tumpah kedalam saluran yang berada di sisi luar kolam, atau 

yang biasa disebut Gutter Overflow. Dalam System Overflow 

diperlukan adanya Balancing Tank. Jadi, air kolam yang 
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melimpah masuk kedalam Balancing Tank melalui pipa dari 

Gutter Overflow, kemudian air dari Balancing Tank dihisap 

masuk ke Pompa lalu masuk kedalam Sand Filter dan air 

balik lagi masuk kedalam kolam melalui Inlet Fitting, begitu 

seterusnya. 

 
Gambar 3.61 Sistem Overflow Kolam Renang 

Sumber: blog.kolamrenang.id 

3.3. Analisa Konteks Lingkungan 

Lokasi yang dipilih adalah di Kabupaten Sleman yang meliputi 

kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, dikarenakan dua 

kecamatan ini terdapat beberapa kampus Perguruan Tinggi 

ternama seperti UGM, UNY, UPN, UTY dan sebagainya. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

tahun 2011-2031 pada pasal 88 huruf b dinyatakan 

diperbolehkan pengembangan di dalam KPY (Kawasan 

Perkotaan Yogyakarta). KPY adalah kawasan perkotaan yang 
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meliputi sebagian wilayah Sleman, Kota Yogyakarta, dan 

sebagian Wilayah Bantul. Kawasan perkotaan di Kabupaten 

Sleman meliputi Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, 

Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak dan 

Kecamatan Ngaglik. 

 
Gambar 3.62 Letak Kecamatan Mlati & Depok pada Peta Kabupaten Sleman 

Sumber: dppka.jogjaprov.co.id 
 

a. Kecamatan Mlati 

 
Gambar 3.63 Peta Kecamatan Mlati 

Sumber: UPTBP3Wilayah 

 

 

A 

B 
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Kecamatan Mlati ini terdapat 5 kelurahan yaitu Tlogoadi, 

Sumberadi, Tirtoadi, Sendangadi, Sinduadi.  

- Kecamatan Mlati ini memiliki luas 2925 Ha yang 60% 

kegunaan tanahnya di gunakan untuk bangunan, 

prasarana kota dan sisanya untuk lahan hijau dan 

pertanian.  

- Terletak 6 km dari Pusat Kabupaten Sleman, atau sekitar 

15 menit, sedangkan jarak ke Pusat Kota Yogyakarta 

sekitar 11 km atau 25 menit. 

- Topografi pada Kecamatan ini relatif datar dan sebagian 

kecil berombak. 

- Kecamatan Mlati ini termasuk dalam KPY (Kawasan 

Perkotaan Yogyakarta) yang di peruntukkan untuk 

kawasan perumahan dan kegiatan ekonomi  

b. Kecamatan Depok 

 
Gambar 3.64 Peta Kecamatan Depok 

Sumber: epokkec.slemankab.go.id 
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Kecamatan Depok ini terdiri dari 3 kelurahan yaitu 

caturtunggal, condongcatur, maguwoharjo. 

- Kecamatan Depok ini memiliki luas 3555 Ha yang 80% 

kegunaan tanahnya di gunakan untuk bangunan 

prasarana kota, dan sisanya untuk lahan hijau dan 

pertanian.  

- Terletak 7 km dari Pusat Kabupaten Sleman, atau sekitar 

17 menit, sedangkan jarak ke Pusat Kota Yogyakarta 

sekitar 8 km atau 20 menit. 

- Topografi pada Kecamatan ini relatif datar 

- Kecamatan Depok ini termasuk dalam KPY (Kawasan 

Perkotaan Yogyakarta) yang di peruntukkan untuk 

kawasan perumahan, pendidikan dan kegiatan ekonomi 

-  

Kriteria Pemilihan Lokasi sebagai berikut. 

 Fisik & Lingkungan – kondisi topografi pada lokasi 

tersebut yang berupa kemiringan dan daya dukung tanah 

untuk aktivitas perumahan serta tidak terletak di daerah 

rawan bencana 

 Fasilitas Umum – tersedianya fasilitas umum yang berupa 

fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, 

pusat perkantoran, fasilitas olahraga, fasilitas 

peribadatan, fasilitas kesehatan 
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 Utilitas – tersedianya jaringan utilitas kota yang berupa 

jaringan air bersih, saluran drainase, jaringan 

telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan sampah. 

 Aksebilitas – tersedianya angkutan umum berdasarkan 

rute angkutan umum serta jumlah terminal angkutan atau 

halte, serta tersedianya jaringan jalan primer maupun 

jaringan jalan sekunder. 

 Karakteristik Lahan & Lingkungan Sekitar – kesesuaian 

fungsi lokasi terhadap peraturan daerah serta kedekatan 

dengan lingkungan kampus, mengingat apartemen 

diperuntukkan untuk para mahasiswa 

Berikut tabel penilaian kriteria pemilihan lokasi apartemen 

sebagai berikut  

Kriteria Bobot % Kec Depok Kec Mlati 

Fisik & Lingkungan 20  3 2 

Fasilitas Umum 20 3 2 

Utilitas 20 2 2 

Aksebilitas 20 3 2 

Karakteristik Lahan 20 3 3 

Total Penilaian 100 32 29 
Tabel 3.19 Rincian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Sumber : RTRW Kabupaten Sleman 

Keterangan  

1 : Kurang baik 

2 : Baik 

3 : Sangat Baik 
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Lokasi terpilih berada di kecamatan depok, berikut konteks 

lingkungan kecamatan depok kabupaten Sleman. 

Regulasi 

Perencanaan disesuaikan dengan Peraturan Daerah atau RTRW 
yang berlaku di Kabupaten Sleman seperi fungsi wilayah, KDB, 

KLB, KDH, Ketinggian Bangunan, GSB 

Fungsi Lokasi 

Sebagai kawasan perkotaan yaitu wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian, melainkan dengan asumsi fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan 
kegiatan ekonomi (RTRW Kabupaten Sleman pasal 1) 

Hirarki Lokasi  

Kecamatan Depok sebagian besar merupakan area perumahan 
dan area pertokoan dapat dilihat banyak terdapat rumah kos-kosan 
dan komplek pertokoan UMKM dikarena dekat dengan lingkungan 

beberapa kampus besar seperti UGM, UNY, UPN, dll 

Iklim 

Kecamatan Depok termasuk beriklim tropis basah dengan suhu 
rata-rata 26o – 28o. Curah hujan di kecamatan ini sebesar 16.2 mm 

dengan banyaknya hari hujan 20 hari 

Topografi 

Kecamatan Depok mempunyai kemiringan relative datar, tetapi 
sebagian kecil terdapat kemiringan curam berupa lerengan. 

Jaringan Kota 

Kecamatan Depok termasuk KPY (Kawasan Perkotaan 
Yogyakarta) memiliki potensi pengembangan jasa hunian, 

perumahan, dan perekonomian.. 

Citra Arsitektural 

Menurut Wikipedia, kecamatan Depot tak kurang terdapat 23 
Perguruan Tinggi. Sehingga kecamatan ini terkenal dengan istilah 

lingkungan kampus 
Tabel 3.20 Tabel Konteks Lingkungan Kecamatan Depok 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Gambar 3.65 Letak beberapa Perguruan Tinggi 
Sumber: epokkec.slemankab.go.id dan analisa pribadi 

Gambar diatas adalah letak beberapa Kampus Perguruan Tinggi 

ternama, berikut dafta perguruan tingginya. 
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 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
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 Universitas Sanata Dharma (USD) 

 STIMIK Amikom 
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