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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra / Performance Arsitektural 

  Pada pembangunan Sport Club di kota Semarang ini maka 

tidak lupa dari peranan aspek visual yang cukup menarik. Dengan 

adanya pembangunan Sport Club ini diharapkan bisa menjadi nilai 

daya tarik sendiri maupun menjadi icon sport club yang menarik di 

kota Semarang. Kesan dan pesan dari bangunan ini ingin 

ditinggalkan kepada pengunjung dengan penyampaian yang 

menarik serta nilai estetikanya sendiri. Citra arsitektural yang ingin 

diberikan adalah agar pengunjung bisa mendapatkan nilai dan 

fungsi yang positif ketika berada di sekitar bangunan baik indoor 

maupun outdoor. Kesan arsitektural yang diharapkan dari nilai fisik 

pun adalah pada keindahan bangunan dan kesan post modern 

sehingga bangunan bisa menyesuaikan dengan waktu yang akan 

datang. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

  Fungsi dari proyek Sport Club di Semarang ini tidak lain 

adalah sebagai sarana olahraga yang lengkap di kota Semarang, 

namun agar tidak terasa membosankan diperlukan adanya faktor 

penunjang lainnya seperti dengan adanya kafe, pro shop, kid club, 

maupun klinik yang akan memberikan nilai sendiri bagi 

pengunjung. Dengan adanya fasilitas yang lengkap itu sendiri 
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maka akan semakin mendukung seseorang untuk mau datang dan 

menggunakan sarana olahraga yang ada di kawasan ini. 

4.1.3. Aspek Teknologi 

  Aspek teknologi bisa ditonjolkan melalui dengan dukungan 

alat-alat fitness yang pada saat ini sudah semakin maju dan 

bersifat kompleks, maksudnya adalah pada saat ini beberapa jenis 

olahraga bisa dilakukan dengan 1 jenis alat. Pemikiran ini sendiri 

bisa memberikan ruang yang lebih sehingga pada pembangunan 

tidak terlalu membutuhkan ruang yang besar namun sesuai 

dengan kebutuhannya. Maka pemilihan teknologi pada alat akan 

berpengaruh terhadap perencanaan arsitekturalnya. 

4.2. Tujuan, Faktor Penentu, Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

 Pembangunan sebuah sarana Sport Club yang berada di 

kota Semarang, Jawa Tengah ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

• Memberikan sebuah variasi untuk berolahraga di kota Semarang, 

khususnya pada bagian Semarang kota. 

• Menciptakan suatu suasana yang berbeda dalam berolahraga 

yang berasal dari karakter arsitektur pada bangunan. 

• Menciptakan sebuah ikon Sport Club yang baru di kota Semarang. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

  Sedangkan dalam melakukan perancangan bangunan 

Sport Club sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

sebuah perancangan, yaitu: 

a. Aktivitas pelaku 
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 Dengan adanya analisis terhadap aktivitas pelaku maka 

kita bisa mengerti bagaimana pola pelaku yang nantinya akan 

mempengaruhi sirkulasi dan tatanan ruang yang direncanakan. 

b. Jadwal operasional 

 Jadwal operasional kegiatan akan mempengaruhi 

bagaimana arsitektural bangunan akan merespons terhadap 

suasana keadaan siang maupun malam yang akan berdampak 

pada tingkat kenyamanan pelaku yang sedang beraktivitas di 

dalamnya. 

c. Persyaratan ruang 

 Setiap ruang pasti memiliki syarat dan spesifikasi tersendiri 

yang harus dimengerti sehingga fungsi dari ruangan itu sendiri 

nantinya bisa berjalan dengan maksimal. 

d. Kondisi potensi, dan kendala pada tapak 

 Mengerti  dan memahami kondisi tapak akan sangat 

berpengaruh terhadap bagaimana fisik bangunan nanti akan 

terbangun dan bisa menyesuaikan dengan tapak secara maksimal. 

e. Tema perancangan 

 Hal yang cukup penting dari identitas si perancang 

bagaimana akan menyampaikan ide dengan baik dan fungsi dari 

Sport Club ini bisa sesuai sebagai fungsi olahraga dan rekreasi 

ketika sudah terbangun. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.3.1. Persyaratan Arsitektural 
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• Bangunan memiliki citra visual tersendiri sebagai 

identitas dari bangunan ini sendiri, misalnya pada 

bagian bentuk maupun konsepnya. 

• Bangunan memiliki citra yang sesuai dengan tujuannya 

yaitu sebagai sebuah Sport Club. 

• Bangunan memiliki sirkulasi yang baik pada bagian 

outdoor maupun indoor. 

• Arsitektur memiliki konsep yang jelas sehingga 

bangunan bisa dinikmati dan dikenali dengan mudah 

oleh masyarakat umum. 

4.2.3.2. Persyaratan Bangunan 

•  Diperlukannya sebuah penghawaan buatan yang bisa 

menyesuaikan dengan suhu dan aktivitas di dalam 

bangunan. 

• Memiliki pencahayaan alami yang bagi pada ruang 

publik dan berhubungan dengan kegiatan utama. 

• Adanya fasilitas yang bisa merespons hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti kebakaran, contohnya dengan 

adanya alarm kebakaran maupun jalur evakuasi yang 

jelas. 

• Adanya jaringan utilitas serta mecanical electrical yang 

jelas dan terpisah dari jangkauan publik. 

• Diperlukan area terbuka hijau. 
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• Diperlukan sirkulasi yang baik pada bagian dalam 

bangunan dan tidak mengganggu kegiatan yang ada di 

dalamnya. 

4.2.3.3. Persyaratan Lingkungan 

• Diperlukan lahan yang strategis dan berada pada 

wilayah perkotaan, sehingga dapat dijangkau dengan 

mudah oleh warga Semarang kota khususnya. 

• Terjangkau oleh beberapa aspek utilitas seperti jaringan 

air bersih, PDAM, jaringan telepon, dan listrik. 

• Aksesibilitas yang memadai bagi kendaraan roda dua 

maupun roda empat. 

• Lingkungan yang terbilang masih hijau dan segar 

sehingga kegiatan berolahraga bisa menjadi lebih 

efisien dan bisa sebagai untuk menghilangkan 

kepenatan dari hirup pikuk perkotaan. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan dan Fasilitas 

  Jenis kegiatan yang ada pada proyek Sport Club ini sendiri 

terbagi menjadi 4 jenis, yaitu; kelompok kegiatan utama, kelompok 

kegiatan pelayanan publik, kelompok kegiatan pengelola, dan 

kelompok kegiatan penunjang. 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 
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Fitness 

Melakukan 
olahraga, 
minum, 
istirahat 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Fitness 
Centre 

Tempat 
istirahat & 
minum 

Meja Trainer 

Publik Melatih 
pengunjung, 
mengawasi 
pengunjung, 
membersihkan 
tempat minum, 
merapikan alat 
fitness. 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service) 

Fitness 
Centre 

Tempat 
istirahat & 
minum 

Meja Trainer 

 

Berenang 

Berenang, 
bersantai 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Kolam 
Renang 

Sitting area 

Publik Melatih 
pengunjung, 
menjaga 
keamanan, 
melakukan 
maintenance, 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service, 
Security) 

Kolam 
Renang 

Gudang 

Aerobik 

Melakukan 
aerobik 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Studio aerobik 

Publik 
Memberikan 
instruksi, 
merapikan 
alat, mengatur 
kenyamanan 
irama & musik. 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service) 

Studio aerobik 

Area musik 

Kelas RPM 

Melakukan 
kegiatan 
bersepeda, 
mendengarkan 
music & irama 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Studio RPM 

Area Musik 

Publik Memberikan 
instruksi, 
merapikan 
alat, mengatur 
kenyamanan 
irama & musik. 

Pengelola 
(Trainer, 
Cleaning 
Service) 

Studio RPM 

Area musik 
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Melakukan 
Sauna 

Melakukan 
sauna, 
bersantai 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Area Sauna 

Publik 

Membersihkan 
area, 
melakukan 
maintenance, 
mengatur 
tingkat 
kestabilan 
suhu dalam 
ruangan. 

Pengelola 
(Staff, 
Cleaning 
Service) 

Area Sauna 

Melakukan 
Jogging 

Berlari, 
beristirahat 

Pengunjung 
(remaja, 
dewasa) 

Jogging Track 

Sitting Area 
Publik 

Membersihkan 
area lari 

Pengelola 
(Cleaning 
Service) 

Jogging Track 

 

Tabel 24. Kelompok Kegiatan Utama 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

KELOMPOK KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Pusat 
Informasi 

Bertanya, 
registrasi, 
membayar 
member. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Area lobby 

Resepsionis 

Waiting Area 

Publik Memberikan 
informasi, 
mengurus 
perpanjangan 
member, atau 
membikin 
member baru, 
menjaga area 
depan 

Pengelola 
(Staff 
resepsionis, 
security) 

Area lobby 

Resepsionis 
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Area servis 

BAB/BAK, 
ibadah, 
menitipkan 
barang, 
mandi. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Toilet 

Ruang Loker 

Waiting Area 

Mushola 
Servis Melayani 

peminjaman 
kunci loker, 
membersihkan 
area, menjaga 
keamanan 
barang. 

Pengelola 
(Cleaning 
service, 
Penjaga loker, 
sekuriti) 

Toilet 

Janitor 

Gudang 

Keamanan 
bangunan 

Menjaga 
keamanan dan 
ketertiban 
pada kegiatan. 

Pengelola 
(Staf sekuriti) 

Ruang CCTV 

Pos Jaga 
Semi Privat 

 

Tabel 25. Kelompok Kegiatan Pelayanan Publik 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Direksi & 
Manajemen 

Mengatur staff, 
mengkoordinasi 
kerja. 

Manajer R. Kerja Privat 

Administrasi 

Pembikinan & 
perpanjangan 
member. 

Menerima 
pembayaran. 

Resepsionis 

Kasir 

Area Lobby & 
Resepsionis 

Cafe 
Privat 

Operasional 
Fasilitas 

Melakukan 
maintenance 
bangunan dan 
perawatan. 

Teknisi 

R. MEE 

R. Pompa 

R. Genset 

Gudang 

Privat 

 

Tabel 26. Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 
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KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 
Kegiatan 

Kuliner 

Memesan 
makanan, 
makan, minum, 
membayar. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Kafe 

Kasir 

Publik 
Menyajikan 
makanan, 
mengurus 
pembayaran, 
masak, 
membersihkan. 

Pengelola 
(kasir, 
pelayan, juru 
masak, 
cleaning 
service) 

Kafe 

Dapur 

Kasir 

Perbelanjaan 

Melihat 
barang, 
mencoba, 
membeli. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Pro Shop 

 

Publik 

Melayani 
pengunjung, 
mengurus 
pembayaran 

Pengelola 
(penjaga toko) 

Pro Shop 

Gudang 

Medical 

Memesan 
makanan, 
makan, minum, 
membayar. 

Pengunjung 
(anak, remaja, 
dewasa) 

Klinik 

Semi Publik 
Menyajikan 
makanan, 
mengurus 
pembayaran, 
masak, 
membersihkan. 

Pengelola 
(dokter jaga, 
cleaning 
service) 

Klinik 
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Kid Club 

Bermain 
permainan. 

Pengunjung 
(anak) Kid Club 

Semi Publik 

Menemani 
anak bermain, 
menjaga. 

Pengelola 
(Penjaga kid 
club) 

Kid Club 

 

Tabel 27. Kelompok Kegiatan Penunjang 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

4.3.2. Program Besaran Ruang 

Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

Kegiatan utama 2.079,594 m2 

Kegiatan pelayanan publik 292.05 m2 

Kegiatan pengelolaan 108.9 m2 

Kegiatan penunjang 284.482 m2 

Luas bangunan 2.765.026 m2 

+ sirkulasi 30% 829.507 

Luas total bangunan 3.594,553 m2 
 

Tabel 28. Program Besaran Ruang 

Sumber: Analisis pribadi, 2017 

a. Regulasi BWK VI, Blok 3.3, Kelurahan Jangli, Lokal Sekunder 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20% 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) maksimum 0,4 (2 lantai) 

b. Luas Kebutuhan Tapak 

= Luas total bangunan : KLB 

= 2.557,04 m2 :  0.4 

= 6.392,6 m2 

c. Luas Lantai Dasar 
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= KDB 20% x Luas kebutuhan tapak 

= 20% x 6.392,6 m2 

= 1.278,52 m2 

d. Luas Ruang Terbuka 

= Luas kebutuhan tapak – luas tantai dasar 

= 6.392,6 m2 - 1.278,52 m2 

= 5,114.08 m2 

e. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

= 40% x 5.114,08 m2 

= 2.045,63 m2 

4.3.3. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

PROGRAM STRUKTUR 

Sub Structure 

Pada bagian struktur fondasi untuk Sport Club ini akan menggunakan 
jenis fondasi batu belah. Fondasi ini sendiri ditentukan karena 
bangunan yang rata-rata hanyak berlantai 1 dan 2, sehingga tidak 
diperlukan jenis yang lebih baik. 

Upper Structure 

Struktur bagian atas bangunan sendiri menggunakan perkuatan 
kolom dan balok yang diperkuat dengan beton bertulang. 
Pada sistem atap sendiri di sini akan menggunakan baja ringan pada 
hampir keseluruhan bangunan. Mungkin pada bagian seperti kafe 
pada bagian atas nantinya akan diberikan roof garden sebagai 
kebutuhan RTH. 

PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup lantai 

Pada pemilihan penutup lantai akan digunakan beberapa jenis yang 
menyesuaikan fungsi pada setiap ruang. Pada area fitness centre dan 
studio aerobik akan menggunakan lantai parket. Pemilihan lantai 
parket bukan vinyl adalah karena bahan dari vinyl yang terbuat dari 
PVC yang tidak bagi kesehatan khususnya pada area berolahraga. 
Pada area seperti kafe dan fasilitas penunjang yang berada di dalam 
ruangan sendiri akan menggunakan jenis keramik. Sedangkan pada 
area utama yang berada di outdoor akan menggunakan batu alam. 
Pemilihan batu alam di sini dikarenakan karena pada bagian ini akan 
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selalu basah seperti pada area kolam renang yang sering digunakan 
sebagai area sirkulasi pengguna yang masih basah. Batu alam sendiri 
memiliki tekstur yang bisa mengurangi tingkat kelicinan. 

Dinding 

Partisi antar ruang pada bangunan ini akan didominasi dengan 
penggunaan batu bata, sedangkan pada ruang utama seperti Fitness 
Centre, Studio Aerobik, Studio RPM, Kafe akan menggunakan 
perpaduan antara batu bata dan kaca. Kaca ini sendiri adalah bentuk 
utama dari fokus kajian yaitu adalah ingin menimbulkan kesan yang 
terbuka pada ruang antar ruang. Dan dengan adanya bukaan yang 
cukup besar akan memberikan visual yang lebih menarik dan 
membikin kegiatan berolahraga tidak mudah bosan. Pada bagian 
tertentu mungkin pada bagian staf pengelola yang terpartisi akan 
menggunakan partisi kalsiboard. 

Plafon 

Hampir semua ruangan di sini akan menggunakan jenis penutup 
plafon gypsum karena biaya yang murah dan bisa dimodifikasi sesuai 
dengan keinginan. 

Penutup Atap 

Untuk penutup atap akan diberikan beberapa jenis, terutama pada 
bagian utama seperti kolam renang nantinya akan menggunakan 
penutup atap polycarbonate. Pemilihan ini sendiri karena lokasi 
kolam renang berada pada area outdoor, pada siang hari dengan 
adanya penutup atap akan mengurangi terpaparnya sinar matahari 
langsung yang berbahaya terhadap kulit, khususnya pada sinar 
ultraviolet. Sedangkan pada area lainnya adalah penggunaan genteng 
keramik yang akan didukung oleh struktur baja ringan. Pada bagian 
kafe nantinya akan diberikan area roof garden pada bagian atasnya. 

 

4.3.4. Program Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

a. Pencahayaan 

• Pencahayaan alami 

 Pencahayaan alami pada bangunan Sport Club ini 

akan memaksimalkan pada bukaan-bukaan yang berada di 

dinding. Adanya pemilihan material dinding yaitu kaca pada 

area utama akan sangat mendukung pencahayaan alami 

pada siang hari, sehingga area utama pada siang hari tidak 
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membutuhkan penerangan buatan. Penerapan skylight 

juga akan dimaksimal pada area tertentu dan juga kolam 

renang yang akan menggunakan penutup polycarbonate. 

• Pencahayaan buatan 

 Pada bagian ruangan yang tidak mendapatkan 

penyinaran alami, akan menggunakan penggunaan lampu 

LED yang memiliki cahaya yang cukup terang dan juga 

sangat menghemat energi. Pada area taman sendiri akan 

diberikan lampu halogen yang bisa digunakan untuk 

memberikan kesan dramatis pada area terbuka hijau. 

Teknik penyorotan lampu akan menyesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing. 

b. Penghawaan 

• Penghawaan alami 

 Pemilihan orientasi bangunan akan sangat 

dipikirkan agar penghawaan alami bisa ter maksimalkan. 

Adanya rooster atau lubang angin pada bagian atas 

bangunan juga akan memberikan bantuan terhadap 

penghawaan alami sehingga akan mengurangi konsumsi 

penggunaan AC pada area tertentu. 

• Penghawaan buatan 

 Area servis sendiri merupakan area yang cukup vital 

pentingnya, maka dibutuhkan pemberian penghawaan 

buatan karena mayoritas ruangan ini akan tertutup seperti 

kamar mandi dan ruang ganti. Pemberian exhaust fan 
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merupakan solusi dari permasalahan ini, terutama pada 

area dapur yang membutuhkan sirkulasi udara yang baik 

agar bau dari masakan tidak terlalu menyengat. 

  Sedangkan pada area utama yang hampir dipenuhi 

oleh dinding kaca, maka diperlukan penghawaan buatan 

yaitu AC yang menggunakan sistem direct cooling. 

Kebutuhan dari PK sendiri akan menyesuaikan dengan 

ukuran ruangannya. 

4.3.5. Program Sistem Utilitas 

4.3.5.1. Sistem Distribusi Air Bersih 

 Sumber air bersih akan menggunakan dari PDAM 

yang akan disalurkan ke dalam area lingkungan Sport 

Club. Dari situ akan menggunakan sistem up-feed, di 

mana tandon berada di dalam tanah. Air yang akan 

digunakan khususnya pada area kolam renang yang 

membutuhkan kapasitas air yang cukup banyak. 

4.3.5.2. Sistem Pengolahan Limbah 

 Pada sistem pengolahan limbah pada sport club 

nantinya akan menggunakan sistem two pipe. Di mana 

jaringan air kotor antara padat dan cair akan berbeda. 

Sistem ini sendiri akan mengurangi pembuangan limbah 

secara percuma, sehingga ke depannya bisa didaur 

ulang. Contohnya pada limbah padat akan diuraikan 

pada bio-septic tank, sedangkan pada limbah cair akan 

dilakukan pengolahan khusus agar bisa digunakan 
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sebagai media penyiraman tanaman ataupun pada air 

flush pada toilet. 

4.3.5.3. Manajemen Sampah 

 Akan ada 2 jenis cara yang digunakan, pertama 

diperlukan tempat sampah yang akan membedakan 

antara sampah organik maupun anorganik. Pemberian 

jenis sampah yang berbeda akan memudahkan pada 

distribusi sampah ke depannya. Pada sampah 

anorganik nantinya akan langsung dibuang ke dalam 

bak sampah lingkungan, sedangkan pada sampah 

organik nantinya akan dibusukkan pada lubang biopori 

yang berfungsi sebagai penyuburan tanah terutama 

pada area hijau di lokasi. 

4.3.5.4. Fire Fighting System 

 Untuk penanggulangan terhadap kebakaran pada 

Sport Club adalah yang pertama pemberian Hydrant 

pada bagian lingkungan bangunan, khususnya pada 

area taman dan area outdoor. Sedangkan pada 

bangunan sendiri akan diberikan APAR (Alat 

Pemadam Api Ringan) pada beberapa titik di dalam 

bangunan yang cukup strategis. Diberikan juga Smoke 

Detector dan Sprinkler pada area utama bangunan 

yang sekiranya mudah mengalami kebakaran, terutama 

pada area kafe dan dapur. 

4.3.5.5. Sistem Komunikasi 
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 Sumber jaringan komunikasi adalah melalui 

jaringan bawah tanah yang sudah menggunakan fiber 

optik yang diberikan perlindungan dengan pipa PVC. 

Pada bagian pengelola akan menggunakan walky talky 

yang digunakan untuk mempermudah komunikasi. 

Sedangkan komunikasi yang digunakan untuk 

menghubungi perorangan di luar bangunan akan 

menggunakan jaringan telepon serta internet. 

4.3.5.6. Sistem Keamanan 

 Diberikan beberapa sekuriti di sisi akses utama 

sebagai orang yang akan memantau aktivitas kegiatan 

yang terjadi di Sport Club. Peranan sekuriti merupakan 

bentuk keamanan yang aktif, sedangkan pada bagian 

pasif akan diberikan kamera CCTV yang diletakkan di 

area2 utama. Kamera CCTV ini akan menyala selama 

24 jam dan langsung terpantau dengan ruang CCTV. 

4.3.5.7. Sistem Penangkal Petir 

 Penggunaan sistem penangkal petir akan 

menggunakan sistem elektrostatis. Pemilihan ini 

sendiri karena penggunaan yang lebih praktis, mudah, 

murah dalam perawatan maupun pemasangan. Sistem 

ini sendiri juga bisa mencangkup area yang cukup luas 

dari pada sistem konvensional. 
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4.3.5.8. Elektrikal 

 Jaringan listrik yang digunakan bersumber utama 

dari PLN, sedangkan diberikan juga penambahan yang 

berasal dari genset yang bisa digunakan sebagai 

alternatif bila listrik dari PLN sedang mati. Sehingga 

kegiatan berolahraga seperti pada alat fitness, musik 

aerobik, serta penghawaan udara akan bisa 

berlangsung secara terus menerus. 

4.3.6. Program Lokasi dan Tapak 

4.3.6.1.  Lokasi 

• Graha Candi Golf, Kelurahan Jangli (BWK VI) 

+ Lokasi yang sangat strategis dengan waktu tidak 

kurang dari 15 menit dari pusat kota 

+ Memiliki pemandangan city view kota Semarang dan 

alam perbukitan yang menciptakan rasa nyaman 

untuk penghuninya. 

+ Lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan, 

perhotelan, perkantoran, perkuliahan, pendidikan dll. 

+ Adanya fasilitas Mondial Internasional School, Golf 

Course & Driving, Wahana Wisata Air Water Blaster. 

+ Infrastruktur dan jaringan utilitas yang sangat 

memadai dan merata. 

+ Tingkat kemacetan, polusi udara, dan kebisingan 

yang rendah. 
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4.3.6.2. Tapak 

• Lokasi Jl. Candi Golf Boulevard 

 

Gambar 64.  Peta udara tapak terpilih 

Sumber: Google Map, diakses 24 Januari 2017 

 

Potensi tapak terpilih 

+ Lokasi berada di jalan lokal sekunder yang merupakan 

jalan dengan intensitas kendaraan yang tidak cukup 

banyak, sehingga mengurangi tingkat kebisingan dan 

keramaian. 

+ Terletak di pusat dari Graha Candi Golf dan merupakan 

jalur akses utama. 

+ Lokasi yang sangat strategis berada tepat di 

persimpangan. 

+ Kondisi tanah yang stabil dan tanpa kontur membikin 

bangunan akan mudah untuk menyesuaikan dengan 

tapak. 

+ Lokasi tapak yang luas sehingga semua fasilitas yang 

dibutuhkan bisa masuk dan sesuai. 
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+ Luas jalan yang cukup lebar di depan tapak. 

 

Kendala alternatif tapak terpilih: 

- Belum adanya vegetasi seperti tanaman yang besar di 

dalam tapak sehingga diperlukan penanaman terlebih 

dahulu. 
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 FOTO EKSISTING TAPAK 

 

Lokasi tapak terpilih 

 

                          Batas tapak                                   Poin interest perumahan 

 

         Lokasi tapak pada persimpangan                 Situasi jalan depan tapak 

 

Gambar 65.  Peta udara tapak A 

Sumber: Google Map, diakses 24 Januari 2017 


