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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra  

Perencanaan apartemen untuk mahasiswa ini 

memperhatikan pada permasalahan desain yang diangkat agar 

para mahasiswa memilih untuk tinggal di apartemen ini. Inovasi 

pada desain menyesuaikan berperilaku penghuni dari para 

mahasiswa yang dituangkan dalam arsitektur dan di kemas 

secara terintegrasi secara pola ruang, persyaratan ruang, serta 

desain interior unit apartemen. Apartemen ini dilengkapi fasilitas 

yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup para 

mahasiswa atau pemuda sesuai dengan judul tugas akhir ini 

yaitu Apartemen Mahasiswa Berakarakter Kepemudaan. 

Green Building dipilih sebagai tema dimana konsep 

perencanaan apartemen ini berbasis ramah lingkungan dan 

hemat energy. Green Building merupakan suatu konsep dalam 

perencanaan / pengembangan suatu bangunan yang ramah 

lingkungan (Werdhapura, 2012). Green building tidak hanya 

berfokus pada masalah ekologi, tapi juga memperhatikan 

masalah keindahan dan keharmonisan antara struktur 

bangunan dan lingkungan alamiah di sekitarnya dan tidak 
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melupakan perbaikan lingkungan, walaupun mungkin secara 

penampakan bangunan ini tidak berbeda dari bangunan-

bangunan lainnya. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Aspek fungsi pada bangunan ini adalah suatu hunian vertikal 

yang dikhususkan untuk para mahasiswa yang ada di 

Yogyakarta kelas menengah ke atas. Selain sebagai hunian 

apartemen ini juga di lengkapi fasilitas untuk kegiatan 

kepemudaan seperti berupa fasilitas ruang seminar & workshop 

untuk kegiatan yang bersifat kepemudaan, fasilitas olaharaga 

yang diyakini mampu menjadi alat yang kreatif & inovatif untuk 

memperkuat interaksi antar pemuda, fasilitas pelatihan bisnis 

bagi para pemuda yang ingin menjadi entrepreneur muda serta 

fasilitas untuk para komunitas pemuda yang bertujuan untuk 

mewadahi para pemuda yang ingin menuangkan ide atau 

gagasan kreatifnya yang bersifat positif. Selain itu apartemen ini 

juga dilengkapi fasilitas seperti apartemen pada umumnya yaitu 

restoran, kolam renang, fitness center, ballroom, dan lain 

sebagainya. Pemilihan lokasi pada perencanaan ini menjadi 

faktor terpenting karena sangat berpengaruh terhadap 

penjualan nantinya, maka lokasi apartemen dipilih yang 

berdekatan dengan lingkungan kampus atau yang paling banyak 

dekat dengan kampus. 
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4.1.3. Aspek Teknologi 

Pemanfaat teknologi yang di terapkan pada apartemen ini 

bertujuan untuk menunjang kenyamanan serta keamanan pada 

setiap penghuninya. Ada beberapa sistem yang menerapkan 

pemanfaatan teknologi pada apartemen ini penggunaan sistem 

control pintu tanpa kunci , sistem sensor kebakaran, sistem 

komunikasi yang menggunakan sistem fiber optic, sistem control 

lampu otomatis, sistem solar panel, sistem pengolahan air hujan. 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan. 

4.2.1. Tujuan Perancangan  

Perancangan Apartemen ini mempunyai tujuan yaitu mencari 

dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan penyediaan 

hunian / apartemen yang berkarakter kepemudaan melalui 

disediakannya fasilitas kepemudaan yang berupa tempat 

seminar & workshop, tempat untuk pengembangan bisnis, 

tempat kegiatan olahraga, tempat untuk para komunitas serta 

menyusun sebuah konsep dasar perencanaan apartemen 

khusus mahasiswa yang mendorong semangat belajar dan 

berwirausaha. Selain itu apartemen ini juga mempunyai tujuan 

untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di Yogyakarta 

dengan cara membuat hunian vertikal sehingga dapat 

memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai resapan. 
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4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

 Regulasi / Peraturan Daerah, Faktor regulasi merupakan 

faktor yang paling utama karena bagaimanapun sebuah 

rancangan yang telah tidak buat tidak akan terlaksana 

apabila melanggar Peraturan Pemerintah. Regulasi pada 

perancangan apartemen mengacu pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031.  

 Kondisi Tapak,  kondisi tapak dalam hal ini berupa kondisi 

lingkungan sekitar dan kualitas pada tapak. Hal ini dapat 

dilakukan penelitian tentang jenis tanah, sejarah lahan, untuk 

mengetahui kondisinya sehingga bisa dilakukan pemilihan 

sistem struktur yang digunakan pada perancangan 

apartemen ini.  

 Aktivitas Penghuni, konfigurasi pola perilaku berpenghuni 

pada kebutuhan ruang, penataan ruang dan pola 

sirkulasinya. Konfigurasi pola perilaku penghuni ini didasari 

dengan sasaran pelaku apartemen yaitu kalangan 

mahasiswa kelas menengah ke atas, serta pemuda yang ada 

di Yogyakarta. 

 Tema Desain, Green Building dipilih sebagai tema pada 

perancangan apartemen ini. Perancangan ini pada nantinya 

mengacu pada standar yang di keluarkan oleh GBCI (Green 
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Building Council Indonesia). Sehingga bangunan ini nantinya 

dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan di 

sekitarnya dan hemat energi. 

4.2.3. Faktor Persyaran Perancangan  

a. Persyaratan Arsitektur  

 Perancangan pada unit hunian apartemen harus di 

sesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan 

penghuni 

 Pada perencanaan apartemen ini harus memperhatikan 

sirkulasi / pola ruang yang mempertimbangkan 

persyaratan ruang dan peletakannya. 

 Konsep desain mengacu pada arsitektur Green Building 

terutama pada sistem bangunan.  

b. Persyaratan Bangunan  

 Pemilihan struktur bangunan harus sesuai dengan analisa 

struktur bangunan yaitu bangunan dengan ketinggian 7-10 

lantai 

 Pemilihan modul struktur bangunan harus yang tepat 

karena agar tidak mengganggu pola kegiatan yang ada di 

dalamnya. 

 Penggunaan struktur dan material yang sesuai dengan 

keadaan dan iklim pada tapak tersebut. 
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 Pemanfaatan teknologi pada sistem keamanan bangunan 

dan sistem utilitas bangunan 

c. Persyaratan Konteks Lingkungan 

 Perancangan pada apartemen dengan memperhatikan 

lingkungan sekitar tanpa merusaknya, dan tetap 

mempertahankan sebagian besar vegetasi yang sudah 

ada di tapak 

 Perancangan apartemen diharapkan dapat memperbaiki 

iklim mikro sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar 

 Bangunan ini harus bisa bekerja secara sustainable atau 

berkelanjutan dalam segi ekologis. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

a. Klasifikasi Kegiatan 

Aktivitas Hunian  
Merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh penghuni unit 
apartemen sebagai kegiatan utama, selain itu terdapat pelaku 
pendukung pada aktivitas hunian seperti house keeping, 
pengunjung dan pengelola yang memiliki kepentingan tertentu 
dan paruh waktu tertentu dalam aktivitasnya 

Aktivitas Perkantoran 
Segala aktivitas yang dilakukan oleh semua pengelola 
apartemen mulai dari direktur apartemen hingga receptionis. 
Aktivitas ini tergolong aktivitas pendukung dan service. 

Aktivitas Penunjang  
Aktivitas yang dilakukan dengan memfasilitasi penghuni atau 
pengunjung 

Aktivitas Publik  
Aktivitas yang dilakukan penghuni atau pengunjung dimana 
melibatkan fasilitas komersial 

Tabel 4.1.  Klasifikasi Kegiatan 
Sumber : Endy, 2008 
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b. Rekapitulasi Luasan Bangunan 

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 

Total Area Indoor 13451.48 m2 

Total Area Outdoor 1101.8 m2 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Luasan Ruang 
Sumber : analisa pribadi 

Untuk fungsi bangunan apartemen termasuk dalam building 

service sehingga membutuhkan 20% untuk sirkulasi 

bangunan dari luas bersih bangunan, yaitu : 

 Sirkulasi     = 15%  = 2017.65 m2 

 Dinding, Partisi, Struktur = 5%  = 672.5 m2 

Total       = 2690.15 m2 

Luas total indor adalah 13451.48 m2 + 2690.15 m2  = 16141.63 

m2 

KLB = maksimal 4, KDB = maksimal 60%, GSB = ½ lebar 

jalan, KDH = minimal 20% 

Bangunan Apartemen sebagai berikut 

Luas Lahan  = luas bangunan x KLB 

  = 16141.63 m2 : 4  
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  = 4035.40 m2 

Luas Lantai Dasar = KDB x  luas lahan  

   = 60% x 4035.40 m2 

   = 2421.24 m2 

Open Space  = 4035.40 m2 – 2421.24 m2 

   = 1614.16 m2 

Jumlah maksimal lantai bangunan = luas bangunan : luas 

lantai dasar  = 16141.63 : 2421.24 = maksimal 7 lantai 

c. Program Pola Ruang  

 
Bagan 4.1 Program Ruang 
Sumber : analisa pribadi 
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4.3.2. Program Sistem Struktur 

Sistem Struktur Utama 

Rangka kaku & Inti 
Bangunan (Rigid Frame 

and Core) 

Sistem struktur ini dipilih karena 
bangunan apartemen banyak terdapat 
ruang-ruang yang membutuhkan 
bukaan atau penghawaan yang ideal 
sehingga yang paling cocok yang 
digunakan adalah sistem rigid frame 
and core.   

Struktur Bawah (Sub Struktur)  

Pondasi 

 Pondasi Tiang Pancang dengan sistem hidrolik pada 
sistem pondasi utama pondasi ini dipilih karena 
terbuat dari sistem fabrikasi sehingga mutu terjamin, 
bisa mencapai ke ujung tanah yang paling keras, 
tidak menimbulkan getaran,  

 Pondasi Footplat digunakan pada beberapa 
bangunan penunjang yang mempunyai ketinggian 
rendah  

 Pondasi Rakit digunakan pada area basement  

 Retaining Wall digunakan pada dinding lantai 
basement 

Struktur Atas (Upper Struktur) 

Terdapat dilatasi apabila bangunan lebih dari 30 m dan terdapat 
perbedaan sistem struktur sistem dilatasi menggunakan sistem 

dilatasi konsol dikarenakan selain hemat biaya juga mudah dalam 
pengerjaan. 

Kolom 

 Kolom pada apartemen ini menggunakan kolom dari 
beton bertulang dimana ukurannya menyesuaikan 
kekuatan tinggi bangunan. Kelebihannya adalah 
memiliki kekakuan yang kuat, cepat dalam 
pelaksanaan dan modul dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Plat 
Lantai 

 Plat lantai pada apartemen ini menggunakan struktur 
lantai beton bertulang. 

 Tebal minimal 12 cm dan 7 cm untuk atap 

 Untuk ukuran tulangan menyesuaikan dengan 
bentang kolom dan pembebanan merata 

 Tulangan minimal 25 mm atau D 

Balok 

 Balok lantai pada apartemen ini menggunakan 
struktur beton bertulang dengan system two way slab 
karena bisa menyesuaikan bentuk yang tidak 
beraturan atau tidak typical 

 Untuk ukuran penampang balok menyesuaikan 
dengan bentang kolom. 

Dinding 
 Untuk pengisi struktur dinding menggunakan bata 

ringan  
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 Untuk kusen menggunakan UPVC agar dapat 
meredam kebisingan  

 Doubel Glass Windows pada kacanya karena dapat 
meredam hawa panas dan kebisingan dari luar 

Atap 

 Pada atap bangunan menggunakan atap dak beton 
bertulang yang memiliki tebal minimum 7cm 

 Atap dak beton dipilih karena di atasnya bisa 
dimanfaatkan roof garden dan fasilitas servis seperti 
peletakan rooftank, cooling tower, dll 

Tabel 4.3 Sistem Struktur 
Sumber : analisa pribadi 

4.3.3. Program Sistem Enclosure Bangunan 

Komponen 
Bangunan 

Material Keterangan 

Dinding 

Bata Ringan 

 Lebih ringan sehingga mengurangi 
beban struktur 

 Kuat tekan tinggi 

 Lebih kedap suara 

 Tidak membutuhkan plresteran yang 
tebal 

 Proses pengerjaan yang cepat 

 Bebas lumut 

Double glass 

 Mampu meredam kebisingan 

 Cahaya matahari masuk tapi bisa 
meredam panas 

 Hemat energi 

Cladding 

 Mudah di aplikasikan ke dalam 
bangunan dengan berbagai konsep 

 Awet terhadap cuaca dan iklim 

 Mengurangi panas ruangan yang 
didalamnya 

 Sebagai penambah elemen estetika 
bangunan 

Beton 
Precast 

 Kuat , kaku 

 Cepat dalam pengerjaannya 

 Cocok untuk desain yang tipikal 
seperti hotel & apartemen 

 Presisi yang tinggi 

Partisi 

 Partisi dari bahan gypsumboard 
dengan rangka hollow untuk 
penyekat ruangan pada kantor 
pengelola 

Kusen  

 Kusen menggunakan dari bahan 
UPVC dikarenakan selain dapat 
meredam kebisingan juga dapat 
meredam panas dari luar ruangan 
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Kaca 

 Menggunakan kaca sistem double 
glass pada unit hunian dikarenakan 
dapat meredam panas dan 
kebisingan dari luar 

 Kaca tempered digunakan pada 
daun pintu dan partisi di ruang publik  

 Kaca laminate digunakan untuk 
kaca yang bersifat konstruksi seperti 
canopy  

Lantai Keramik  Tahan lama 

 Tersedia beragam bentuk  corak dan 
ukuran 

 Perawatan mudah 

 Tahan dan tidak menyerap air 

 Harga yang bervariasi 

Parket  Menyerap panas  

 Bersifat hangat 

 Dinamis , menghilangkan kesan 
kaku 

 Bersifat natural dan tampak mewah 

Langit-
langit 

Plafond 
gypsumboard 

 Menutup jalur utilitas yang dibawah 
balok 

 Memberi kesan bersih 

 Menambah estetika dalam interior 

 Pemasangan mudah dan dapat 
diaplikasikan ke dalam beberapaa 
bentuk 

Tabel 4.4 Sistem Enclosure Bangunan 
Sumber : analisa pribadi 

4.3.4. Program Sistem Utilitas  

Sistem Jaringan Listrik 

Dari sumber : PLN, Genset dan Solar Panel 

Sistem Jaringan Air Bersih  

 Down Feed 

 Kebutuhan air per unit apartemen yaitu 120 – 
225 liter per hari 

 Kebutuhan perhari seluruh pengguna gedung 
adalah 42120 l/m 

Sistem Jaringan Air Kotor 

 Grey Water 

 Black Water 

 Melalui proses recycling 

 Menggunakan alat perangkap minyak pada 
dapur (grease trap) 

 Black water diolah dengan cara diendapkan 
dan di urbani oleh bakteri 

Sistem Penghawaan 
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 Sirkulasi 
Udara Silang 

 AC 

 Bukaan / jendela pada dinding yang saling 
berhadapan 

 Sistem ac split untuk hunian 

 Sistem ac central untuk kantor   

Sistem Pemadam Kebakaran 

 Smoke 
detector 

 Heat detector 

 Flame 
detector 

 Hidran 

 Sprinkler 

 Fire 
Extinguiser 

 Dry riser system 

 Menggunakan box hidran, selang serta 
nozzle 

 Sistem fire gasterpusat 

 Menggunakan air yang mengandung busa  
  

Sistem Penangkal Petir 

 Berbasis 
sistem ESE 
(Early 
Screamer 
Emision) 

 Melepaskan ion dalam jumlah besar ke 
lapisan udara sebelum terjadinya sambaran 
petir  

 Lebih hemat dan pemasangan yang mudah 

Sistem Pengolahan Sampah 

 Menggunakan 
shaft sampah 

 Ditampung 
dan dipilah 
untuk 
dimanfaatkan 
kembali 

 Jumlah sampah perhari sekitar 1-2 kg/unit 

Sistem Sirkulasi Vertikal 

 Lift 

 Tangga 
Darurat 

 Menggunakan lift bertipe motor penggerak 
dengan kapasitas maksimal 12 orang 

 Terdapat 2 buah lift sesuai dengan 
perhitungan pada studi sistem lift 

Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan 
Alamu 

 Pencahayaan 
Buatan 

 Sumber pencahayaan alami adalah matahari 
yang masuk melalui jendela / bukaan 

 Untuk sistem pencahayaan buatan dari 
penggunaan lampu LED 

Sistem Pemanfaatan Teknologi 

 Penggunaan 
sistem FTTB 
sebagai 
sistem 
komunikasi 
dan data 

 Penggunaan sistem keamanan CCTV 

 Penggunaan sistem komunikasi & data 
transfer dengan skala gigabyte 

 Penggunaan sistem elektronik untuk 
keamanaan gedung seperti access card 
pada pintu unit apartemen dan lift  

 Penggunaan sistem kerja lift  
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pada 
apartemen 

 Penerapan lampu dengan sensorik pada unit 
apartemen 

 Secondary 
skin 

 Menggunakan double skin facade seperti 
cladding sebagai pelapis dinding bagian luar 

 Sistem 
pemanfaatan 
air hujan 

 Menggunakan sisem rain water harvesting 

 Sistem 
pengairan 
pada kolam 
renang 

 Menggunakan sistem pengairan overflow 

 Sistem solar 
panel 

 Menggunakan solar panel tipe monokristik 
untuk energy listrik 

 Pemanfaat solar panel untuk pemanas air 
pada gedung (water heater) 
Tabel 4.5 Sistem Utilitas 
Sumber : analisa pribadi 

4.3.5. Program Lokasi Tapak 

Dari beberapa poin kriteria dapat ditetapkan dan disesuaikan 

untuk fungsi wilayah maka terpilihlah kecamatan depok 

kabupaten sleman. Ada beberapa kriteria pemilihan tapak  

 Menyesuaikan keserasian dan peruntukan lingkungan 

dengan memperhatikan Peraturan Daerah yaitu Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sleman  

 Tersedianya saluran-saluran pembuangan yang berfungsi 

dengan baik pada lingkungan ke jaringan sistem pembungan 

air hujan dan air limbah kota  

 Lokasi tapak harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan 

baik langsung maupun tidak langsung pada waktu 

pembangunan maupun penghunian serta perkembangan 

dimasa mendatang, dengan memperhatikan keamanan, 

ketertiban, dan gangguan pada lokasi sekitarnya 
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 Lokasi sebaiknya berada atau di dekat lingkungan kampus 

a. Alternatif Tapak 1 

 
Gambar 4.1 Tapak Alternatif 1 jalan Selokan Mataram 

Sumber: www.gravoplex.com 

 

Gambar 4.2 Foto Existing padaTapak Alternatif 1 
Sumber: www.gravoplex.com & dokumen pribadi 

Lokasi = Jalan Selokan Mataram, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman 

Batas Tapak 

http://www.gravoplex.com/
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Utara  - Jalan Selokan Mataram 

Selatan - Pertokoan 

Barat  - Restoran & Pertokoan 

Timur  - Pertokoan & Rumah Warga 

Luas Tapak = 8569 m2 

Alasan Pemilihan Tapak  

 Berada pada jalan selokan mataram yang dikelilingi oleh 

kampus-kampus ternama seperti UNY, UGM, UPN, Atma 

Jaya, dan UIN dalam radius 500 m – 3 km. 

 Berada di pusat perekonomian kabupaten sleman yaitu di 

kecamatan depok, karena banyak dikelilingi lingkungan 

kampus-kampus besar. 

 Bebas Banjir 

 Sesuai dengan peraturan daerah, kecamatan depok 

merupakan KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) yaitu 

merupakan daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan 

pengembangan.  

 Terdapat beberapa fasilitas yang potensial , seperti 

- Terdapat banyak sekali rumah makan, café , restoran, 

pertokoan yang sebagian besar ditunjukkan untuk 

para mahasiswa yang ada di lingkungan tersebut. 

- 200 m dari Supermarket Superindo 

- 150 m dari Student Park Apartemen & Hotel 
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- 500 m dari Stduent Castle Apartement 

- 2 km dari Hartono Mall (5 menit) 

Kondisi Tapak 

 Jalan Selokan Mataram yang ada pada depan tapak 

hanya mempunyai 1 jalur dan mempunyai lebar 7 m 

 Terdapat saluran besar dengan lebar 5 m di depan tapak 

(seberang jalan) yang merupakan saluran kota dan 

terdapat saluran lingkungan pada bagian barat tapak 

yang mempunyai lebar sekitar 1 meter. 

 Tapak merupakan kios-kios, lahan kosong dan kebun 

pisang, topografi tapak relatif datar karena pada area 

sebagian tapak dimanfaatkan untuk bangunan rumah 

illegal. 

 Untuk Vegetasi pada tapak sebagian besar terdiri dari 

pohon pisang dan rumput liar.  

b. Alternatif Tapak 2 

 
Gambar 4.3 Foto Existing padaTapak Alternatif 2 

Sumber: www.gravoplex.com 
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Gambar 4.4 Foto Existing padaTapak Alternatif 2 
Sumber: www.gravoplex.com & dokumen pribadi 

Lokasi = Jalan Seturan Raya, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman 

Batas Tapak 

Utara  - Pertokoan 

Selatan - Rumah Makan 

Barat  - Jalan Seturan Raya 

Timur  - Tanah Kosong & Pemukiman Warga 

Luas Tapak = 5020 m2 

Alasan Pemilihan Tapak  

 Jalan Seturan Raya pada depan tapak mempunyai 2 jalur 

kendaraan dan memiliki lebar 8 – 10 m 

http://www.gravoplex.com/
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 Tapak ini terletak tidak jauh yaitu 1km dari lokasi tapak 

alternatif 1 jadi untuk beberapa fasilitas tidak jauh beda 

dengan yang ada pada Tapak Alternatif 1 

 Masih terletak di kecamatan depok yang dikelilingi oleh 

kampus-kampus ternama seperti UNY, UGM, UPN, Atma 

Jaya, dan UIN dalam radius 1 km – 3 km. 

 Berada di pusat perekonomian kabupaten sleman yaitu di 

kecamatan depok, karena banyak dikelilingi lingkungan 

kampus-kampus besar. 

 Bebas Banjir 

 Sesuai dengan peraturan daerah, kecamatan depok 

merupakan KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) yaitu 

merupakan daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan 

pengembangan.  

 Terdapat beberapa fasilitas yang potensial , seperti 

- Terdapat banyak sekali rumah makan, café , restoran 

pertokoan yang sebagian besar ditunjukkan untuk 

para mahasiswa yang ada di lingkungan tersebut. 

- 200 m dari Depok Sport Center 

- 250 m dari Supermarket Superindo 

- 750 m dari Student Park Apartemen & Hotel 

- 500 m dari Stduent Castle Apartement 

- 3 km dari Hartono Mall (7 menit) 
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Kondisi Tapak 

 Terdapat saluran Lingkungan dari tanah yang hanya 

mempunyai lebar 80 cm di depan tapak 

 Tapak merupakan sebagian besar bekas bongkaran 

bangunan, dan sebagiannya lagi merupakan lahan 

kosong yang ditumbuhi rumput liar. 

 Untuk Vegetasi pada tapak sebagian besar terdiri dari 

rumput liar dan terdapat beberapa pohon bertajuk sekitar 

3-7 m 

Pemilihan Tapak 

Pemilihan tapak berdasarkan penilaian kriteria kedua lokasi 

tersebut dengan beberapa pertimbangan mengingat sasaran 

penghuni adalah mahasiswa golongan menengah ke atas 

dan para pemuda. Penilaian ini mengacu pada beberapa 

faktor seperti dekat dengan lingkungan kampus, sarana 

prasarana kota, lokasi yang strategis, pencapaian yang 

mudah, dan yang paling penting sesuai dengan rencana 

peraturan daerah setempat. 

Kriteria 

(bobot %) 

Selokan 

Mataram 
Seturan Raya 

N B x N N B x N 

Aksebilitas 
25% 

Jalan Raya 3 75 4 100 

Pencapaian 4 100 4 100 

Transportasi 3 75 4 100 

Strategis 
25% 

Pendidikan 5 125 4 100 

Pembelanjaan 3 75 3 75 

Rekreasi 4 100 3 75 
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Perkantoran 2 50 3 75 

Olahraga 2 50 3 75 

Prasarana 
20% 

Listrik 4 100 3 75 

Telepon 3 75 2 50 

Air Bersih 4 100 3 75 

Riol Kota 3 75 2 50 

Lingkungan 
15% 

Kepadatan 4 100 3 75 

Kebisingan 4 100 3 75 

Peraturan 
Daerah 

15% 

KLB, KDB 5 125 5 125 

Peruntukan 
Lahan 

4 100 4 100 

Total  1425  1325 

Tabel 4.6 Kriteria Pemilihan Tapak 
Sumber : analisa pribadi 

Dari kriteria pemilihan di atas maka dapat diketahui tapak 

yang terpilih adalah Tapak Alternatif 1 yaitu Tapak pada 

Jalan Selokan Mataram 
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