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BAB IV  

PROGRAM ASITEKTUR PUSAT PENGINAPAN WISATAWAN 

BACKPACKER  

4.1. Konsep Program  

4.1.1.  Aspek Citra Arsitektural  

Citra yang ingin diciptakan pada proyek “Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacer di Kota Yogyakarta” ini adalah sebuah 

bangunan penginapan yang ada untuk memfasilitasi para 

pengunjung untuk berwisata ke kota Yogyakarta. Memiliki 

konsep dengan menerapkan pendekatan arsiterktur nusantara.  

Citra arsitektural yang ingin disampaikan pada desain 

bangunan ini adalah dengan pendekatan yang memasukan 

unsur budaya dari kota Yogyakarta dengan ciri khas batik. 

Penerapan tersebut melalui perpaduan pemilihan bahan material 

bangunan seperti dinding, lantai dan furniturenya. Sedangkan 

wujud fisik dari bangunan harus menunjukan sebagai bangunan 

dengan fungsi penginapan.   

Selain fasilitas utamanya sebagai akomodasi menginap, di 

Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker ini juga menyedakan 

berbagai fasilitas penunjang seperti Warung, Laundry, Free Wifi 

dan lain – lain.  
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4.1.1. Aspek Fungsi  

Fungsi utama proyek Pusat Penginapan Wisatawan 

Backapcker ini adalah sebagai akomodasi penginapan bagi para 

Backpacker dari mancanegara atau dari domestic yang datang 

ke Kota Yogyakarta. Selain iti Pusat Penginapan Wisatawan 

Backpacker ini juga menyediakan berbagai fungsi penunjang 

sehingga para Backpacker atau wisatawan yang tidak menginap 

juga dapat merasakn fasilitas yang ada di Pusat Penginapan 

yaitu seperti Warung yang menyediakan berbagai masakan dan 

jajanan khas Indonesia dan Kota Yogyakarta.  

4.1.2. Aspek Teknologi  

Penerapan teknologi pada Pusat Penginapan Wisatawan 

backapcker ini digunakan untuk keamanan dalam bangunan 

penginapan. Teknologi yang digunakan yaitu card acess 

penggunaan kartu ini dikhususkan untuk wisatawan backpacker 

yang menginap digunakan sebagai akses keluar masuk 

bangunan karena sistem ini hanya bisa dibuka biasa dari dalam 

bangunan. Kemudian untuk teknologi pada bangunan untuk 

mendukung sistem kerja pada bangunan yaitu teknologi CCTV 

yang digunakan untuk memantau keadaan di lingkungan 

penginapan untuk menjaga keamanannya. Ada juga teknologi 

solar cell untuk menangkap sinar matahari yang kemudian dapat 

dimanfaatkan dalam pemanas air dalam kamar mandi.  
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4.1.3. Aspek Lingkungan  

Perencanaan dan perancangan Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker ini harus merespon keadaan alam 

sekitar dengan meminimalkan lahan terbangun sehingga ruang 

terbuka hijau lebih besar dibanding lahan terbangun. Pemilihan 

dan penggunaan material bahan bangunan juga harus merespon 

iklim setempat, seperti kayu dan batu. Dan juga memaksimalkan 

penghawaan dan pencahayaan alami dengan tetap 

menyesuaikan dengan iklim setempat agar mendapatkan 

kenyamanan di dalam ruangan.  

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor  

Persyaratan Perancangan   

4.2.1. Tujuan Perancangan  

o Merencanakan dan merancang bangunan Pusat Penginapan 

Wisatawan Backapcker di Kota Yogyakarta dapat menjadi 

akomodasi penginapan bagi para backpacker baik mancanegara 

maupun domestik di Kota Yogyakarta  

o Adanya proyek Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker ini 

nantinya akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota 

Yogyakarta  

o Merencanakan dan merancang bangunan Pusat Penginapan ini 

nantinya akan menjadi ikon penginapan di Kota Yogyakarta  
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o Menyediakan Pusat Penginapan dengan budget murah tetapi 

memiliki beberapa fasilitas penunjang yang cukup memadai  

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan  

 Faktor Pelaku dan aktivitas  

Faktor pelaku dan aktivitas sangat mempengaruhi 

perancangan suatu bangunan maka harus di analisa dan 

diperhitungkan. Pelaku pada proyek Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker ini adalah dari pengunjung backpacker 

mancanegara maupun domestik yang dibagi menjadi 

pengunjung menginap dan pengunjung tidak menginap, ada pula 

pengelola, karyawan dan service. Aktivitasnya dibagi sesuai 

dengan masing – masing pelaku.  

 Faktor lingkungan  

Proyek Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker ini berada 

di lingkungan kota dengan memilih lahan / tapak yang kosong 

atau tidak ditempati bangunan lain. Maka dalam 

perancangannya sangat memperhatikan lingkungan dan iklim 

sekitar karena dapat menjaga kenyamanan bagi penghuninya. 

Perancangan proyek ini harus merespon keadaan lingkungan 

sekitar dengan menyesuaikan kondisi topografi pada lahan / 

tapak terbangun sehingga tidak menimbulkan kerusakan di 

sekitar bangunan.  
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 Faktor persyaratan ruang dan bangunan  

Persyaratan ruang dan bangunan proyek Pusat Penginapan 

Wisatawan Backpacker ini di dapatkan dari studi banding, studi 

literature, dan hasil analisa dari proyek yang sejenis.  

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan  

 Persyaratan Arsitektur  

o Proyek Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker ini dapat 

menampilkan prinsip penekanan desain seusai dengan tema 

desain yaitu Arsitektur Nusantara  

o Fasad bangunan nantinya mengikuti dan menyesuaikan 

lingkungan sekitar atau menerapkan unsur Jawa dan 

Yogyakarta sehingga proyek Pusat Penginapan Wisatawan 

Backpacker ini dapat menjadi ikon dengan menyelaraskan 

lingkungan sekitar 

o Perencanaan tata letak ruang harus memperhatikan sifat 

ruang sehingga ruangan yang membutuhkna privasi tinggi 

dapat terpisah dengan ruang publik yang dimana tingkat 

privasinya tidak ada karena semua orang bisa menggunakan 

ruang publik  

o Merancang dan merencanakan pola sirkulasi ruang yang 

mudah dipahami dan jelas bagi pengunjung  

o Penggunaan bahan bangunan yang aman dan ramah 

lingkungan 
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o Sign system / pemberian papan nama diperlukan pada 

bangunan ini 

 Persyaratan Bangunan  

o Perancangan sistem struktur disesuaikan dengan fungsi dan 

jenis ruang, utilitas dan lainya.  

o Sistem utilitas dibuat dengan alur yang baik agar 

memudahkan sistem perawantannya.  

o Sistem pencahayaan menggunakan pencahayaan alami 

sehingga meminimalisi penggunaan pencahayaan buatan 

untuk siang hari  

o Menggunakan dan memilih material yang sesuai dengan 

standar supaya keamanan dalam bangunan terjaga  

o Pengolhan limbah pada bangunan ini direncanakan dengan 

sebaik mungkin dengan cara mendaur ulang limbah dengan 

cara treatment agar dapat digunakan kembali  

 Persyaratan Lingkungan  

o Lokasi yang sesaui dengan Rencana Tata Ruang dan 

Rencana Wilayah (RTRW) kota Yogyakarta  

o Pembangunan juga memperhatikan potensi maupun kendala 

permasalahan yang ada didalam tapak  

o Memiliki jaringan utilitas dan infrastruktur kota yang memadai  

o Lokasi pada lingkungan yang strategis sehingga mudah 

dicapai dengan berbagai moda transportasi  
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4.3. Program Arsitektur  

4.3.1. Program Kegiatan  

Tabel 4. 2 Kegiatan Kelompok Aktivitas utama 

Sumber : analisa pribadi 

Kelompok Aktivitas Utama  

Pelaku  Aktivitas / Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang  
Sifat Kegiatan 

Pengunjung / 

Wisatawan 

menginap  

Menginap / beristirahat  

Dormitory 

Room Privat 

Privat Room 

Ruang Check in dan 

Check out 
Resepsionis  

(sekaligus 

kasir) 

Publik 
Mencari Informasi  

Pembayaran 

Menunggu  Lobby Publik  

Makan dan minum Dapur Service 

BAB dan BAK Toilet  Service 

 

Tabel 4. 3 Kegiatan kelompok aktivitas penunjang 

Sumber : analisa pribadi 

Kelompok Aktivitas Penunjang 

Pelaku Aktivitas / Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat Kegiatan 

Pengunjung / 

Wisatawan 

menginap  

Bersantai 

Ruang TV  

Publik Ruang Santai 

Roof Top 

Terrace 

Mencari Informasi wisata 
Ruang Free 

Wifi   

Publik  
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Ruang akses 

Komputer  

Semi Privat 

Menyimpan Barang 

Locker 

Storage Privat 

Locker Privat 

Mencuci pakaian Laundry  Service 

Makan dan Minum 

Warung Publik 

Dapur  Service 

Jasa Mencuci Baju Laundry Service 

BAB dan BAK  Toilet  Service 

Pengunjung 

tidak 

menginap 

Mencari Informasi  Resepsionis Publik  

Makan dan Minum Warung  Publik 

BAB dan BAK Toilet Umum  Publik 

 

Tabel 4. 4 Kegiatan kelompok aktivitas pengelola 

Sumber : analisa pribadi 

Kelompok Aktivitas Pengelola 

Pelaku  Aktivitas / Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang 
Sifat Kegiatan 

Owner  

Memarkirkan Kendaraan  Owner Parkir  Privat 

Mengecek data  
Ruang Owner   Privat  Makan dan Minum  

Rapat  Ruang Rapat  

BAB dan BAK  Toilet Service 
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General 

Manager  

Memarkirkan Kendaraan  
Parkir 

Manager 

Privat 

Mengecek data  
Ruang 

Manager 

Privat Mengecek Kinerja 

karyawaan 

Rapat dan Briefing   Ruang Rapat  Privat  

Makan dan Minum  

Ruang makan 

staff 

Privat 

BAB dan BAK 
Toilet 

Pengelola 

Service 

HRD  

Memarkirkan Kendaraan 
Parkir 

Karyawan   

Privat 

Mengurus administrasi 

karyawan  

Ruang Staff Privat Mengelola kinerja 

karyawaan dan seluruh 

staff 

Merekrut Karyawan  Ruang rapat Privat 

Rapat dan Briefing  Ruang Rapat  Privat  

Makan dan Minum  
Ruang maka 

staff 

Privat 

BAB dan BAK  
Toilet 

Pengelola 

Service  

Accounting  

Memarkirkan Kendaraan 
Parkir 

Karyawan   

Privat 

Rapat dan Briefing  Ruang Rapat  Privat  

Melaporkan Keuangan  Ruang 

Acounting  

Privat 

Membuat pembukuan  
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Mengecek pembukuan  

Menerima laporan kasir 

Makan dan Minum 
Ruang makan 

Staff 

Privat  

BAB dan Bak  Toilet Staff Service  

Marketing 

Memarkirkan Kendaraan 
Parkir 

Karyawan   

Privat 

Rapat dan Briefing  Ruang Rapat  Privat  

Melakukan pekerjaan 

pemasaran via online 
Ruang Staff  Privat 

Makan dan Minum 
Ruang makan 

Staff 

Privat  

BAB dan Bak  Toilet Staff Service  

Engineering 

Memarkirkan Kendaraan 
Parkir 

Karyawan   

Privat 

Rapat dan Briefing  Ruang Rapat  Privat  

Memeriksa MEE 

Penginapan 

Ruang 

Engineering 

Privat 

Makan dan Minum 
Ruang makan 

Staff 

Privat  

BAB dan Bak  Toilet Staff Service  
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Tabel 4. 5 Kegiatan kelompok aktivitas service 

Sumber : analisa pribadi 

AKTIVITAS SERVICE 

Pelaku Aktifitas / Kegiatan Kebutuhan Ruang Sifat Kegiatan 

Resepsionis 

dan 

Kasir  

Memarkirkan 

Kendaraan 
Parkir Pengelola Privat  

Memberikan 

informasi 

Resepsionis 

Publik 

Melayani 

pemesanan kamar 

Melayani checkin 

dan checkout 

Transaksi atau 

pembayaran 

Mendata 

pengunjung 

menginap 

Menerima telepon 

untuk reservasi  
Privat 

Melaporkan data 

bag. accounting 

Makan dan Minum Ruang makan Staff Privat 

BAB dan BAK Toilet Staff  Service 

Kasir Warung  
Memarkirkan 

Kendaraan 
Parkir Pengelola Privat 
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Melayani 

Pembayaran 

Warung 

Kasir Privat 

Makan dan Minum Ruang istirahat staff Privat  

BAB dan BAK Toilet Service 

Juru Masak 

Warung 

 

Memarkirkan 

Kendaraan  
Parkir Staff Privat 

Memasak  Dapur Warung Service  

Makan dan Minum Ruang istirahat staff Privat  

BAB dan BAK Toilet Staff Service 

Pelayan 

Warung 

Melayani 

Pengunjung  

Warung Publik Mengantar 

makanan dan 

minuman  

Mencuci piring dan 

gelas  
Pantry Warung Service 

Makan dan Minum Ruang istirahat staff Privat  

BAB dan BAK  Toilet Staff  Service 

Laundry  

Memarkirkan 

Kendaraan  
Parkir Staff  Privat 

Menerima dan 

memeriksa cucian 

tamu  

Kamar Privat 

Mencuci, 

mengeringkan dan 

menyetrika  

Ruang Laundry  Privat 
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Menjaga kebersihan 

area laundry  

Makan dan Minum Dapur Istirahat Staff Privat 

BAB dan BAK Toilet Staff  Service 

Cleaning 

Service 

Memarkirkan 

Kendaraan  
Parkir Staff  Privat 

Membersihkan 

kamar  
Kamar Hotel  Privat 

Memberikan 

layanan laundry 
Ruang Laundry  Service 

Makan dan Minum Dapur Istirahat Staff Privat 

BAB dan BAK Toilet Staff  Service 

Satpam  

Memarkirkan 

Kendaraan 
Parkir Staff  Privat 

Menjaga Keamanan Ruang Satpam Privat 

Makan dan Minum Dapur Istirahat Staff Privat 

BAB dan BAK  Toilet Staff  Service 
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4.3.2. Program Besaran Ruang  

Tabel 4. 6 Perhitungan Besaran Ruang 

Sumber : analisa pribadi 

Besaran Ruang  Jumlah  

Fasilitas Utama  833.3 m2 

Fasilitas Penunjang  576.6 m2 

Fasilitas Pengelola  154.7 m2 

Fasilitas Service 309.4 m2 

Fasilitas Mekanikal & Elektrikal  293.6 m2 

TOTAL  2.167,6 m2 

 

 Studi  Kebutuhan Luas Bangunan 

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 

tentang Retribusi Izin mendirikan bangunan, yaitu :  

o KDB = max 90 %  

o KLB = max 4 (8 lantai)  

 Luas Lahan   

= Luas Total Bangunan : KLB  

= 2.167,6 m2 : 2  

= 1.083,9 m2 

 Luas lantai dasar  

= Luas lahan x KDB 90% 

= 1.083,9 m2 x 90%  
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= 975,42 m2 

 Tinggi bangunan  

= Luas Total : Lantai dasar  

= 2.167,6 m2 :  975,42 m2 

= 3 lantai  

 Luas ruang terbuka  

= Luas lahan – Luas Lantai dasar  

= 1.083,8 m2 – 975,42 m2  

= 108,33 m2 

 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)  

= Luas kebutuhan parkir  + Luas lahan  

= 481 m2 + 1.083,9 m2 = 1.564,8 m2 dibulatkan 1.565 m2 

 Luas Kebutuhan Tapak  

= L. Lantai Dasar + L. Parkir + L. Ruang Terbuka  

= 975,42 m2 + 481 m2 + 1.564,8 m2 

= 3.021,22 m2
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4.3.3. Program sistem struktur  

Berikut adalah program dalam pemilihan jenis sistem struktur 

dan enclosure pada tabel 4.5 di bawah ini : 

Tabel 4. 7 program sistem struktur 

Sumber : analisa pribadi 

Sistem Struktur  Alternatif Terpilih  

Struktur pondasi  Alternatif yang dipakai berupa 
pondasi minipile atau boopile. 
Alasan pemilihan pondasi ini 
karena proyek ini termasuk dalam 
gedung bertingkat dengan memiliki 
3-4 lantai. 

Struktur dinding Struktur atas bangunan 
menggunakan struktur rangka 
dengan sistem kolom dan balok 
dnegan material beton bertulang.  

Struktur plat lantai  Struktur plat lantai menggunakan 
plat lantai beton konensional 
karena nantinya tidak 
menggunakan plafond pada 
finishingnya  

Sistem Enclosure  Alternatif terpilih 

Penutup lantai  Penutup lantai yang digunakan 
adalah beton ekspose pada area 
lobby. Sedangkan untuk keramik 
digunakan pada area kamar mandi 
dan kamar penginapan  

Penutup dinding  Jenis penutup dinding utama 
menggunakan batu bata. Kaca dan 
ACP dikombinasikan untuk 
eksterior bangunan.  

Penutup Planfond  Untuk kamar penginapan planfond 
menggunakan gypsumboard 
karena dapat menahan rontokan 
plat lantai beton dari atas  
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Penutup atap  Penutup atap utama adalah 
Genteng atau sirap dan ada 
sebagian juga menggunakan dag 
beton.  

 

4.3.4. Program sistem utilitas  

a. Jaringan air bersih  

Sumber utama air bersih pada Pusat Penginapan Wisatawan 

Backpacker adalah berasal dari PDAM. Ada 2 jenis cara 

menyalurkan air bersih ke dalam bangunan, yaitu :  

o Sistem Up Feed  

Sistem pendistribusian ini umumnya digunakan pada 

bangunan dengan tinggi tidak melebihi 12 lantai. Sistem ini 

dalam penerapannya membutuhkan energy listrik yang 

besar untuk memompa air dari reservoir air di bawah untuk 

didistribusikan ke atas. Pada proses ini kinerja air 

sepenuhnya dibantu oleh pompa.  

o Sistem Down feed  

Sistem pendistribusian air bersih yang memanfaatkan 

gaya gravitasi dalam pendistribusiannya. Awal mulanya air 

ditampung di reservoir bawah (ground tank) kemudian 

dipompa menuju reservoir atas di atap gedung, setelah itu 

dengan memanfaatkan gaya gravitasi, air di reservoir atas 

didistribusikan dengan menggunakan pipa.  
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Grey Water 

Bak penampung 

 
pompa Penyaringan 

Bak 

Penampung Distribution  

Bagan 4. 1 Alur Grey Water 

Sumber : analisa pribadi 

b. Jaringan air kotor  

Untuk sistem jaringan air kotor dalam bangunan ini 

menggunakan sistem grey water, black water dan air hujan.  

o Grey Water  

Limbah cair ini berasal dari limbah cucian, kamar mandi, 

wastafel, dan dapur di buang ke bak penampungan lalu disaring 

kemudian hasil air saringan tersebut digunakan kembali.  

 

 

 

 

 

 

 

o Black Water  

Limbah ini dari kotoran manusia dan kemudia limbah ini akan 

terurai pada bio septicktank, di saring dan dibuang ke saluran 

air  

 

 

 

 

Black Water 

Septictank  

penyaringan  Sumur resapan 

Bagan 4. 2 Alur Black Water 

Sumber : analisa pribadi 
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o Air Hujan  

Perancangan proyek ini air hujan turun diterima oleh atap lalu 

dialirkan ke talang dan terkumpul di bak reservoir yang terlebih 

dahulu disaring. Kemudian dari reservoir atas langsung 

dialirkan untuk flusing dan penyiraman taman.  

Bagan 4. 3 Alur Air Hujan 

Sumber : analisa pribadi 

AIR 
HUJAN

TALANG GROUND
TANK

TOILET

 

c. Jaringan Listrik  

Jaringan listrik yang digunakan pada penginapan ini bersumber 

dari PLN dan Genset. Genset sendiri digunakan jika mengalami 

pemadaman listrik. 

Bagan 4. 4 Jaringan Listrik 

Sumber : analisa pribadi 

Jaringan
 PLN 

GARDU CENTRAL 
PANEL

PENGINAPAN 

GENSET

 

d. Pencahayaan alami dan buatan 

Sistem pencahayaan alami menggunakan daylight 

sedangkan pencahayaan buatan dalam bangunan ini beberapa 
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tipe lampu untuk mendukung pencahayaan saat malam hari dan 

memperindah interior bangunan.   

o Pencahayaan Alami  

Pencahayaan alami yang diterapkan dalam bangunan 

pusat penginapan ini berasal dari terang langit. Tujuan 

utama pemanfaatan cahaya alami ini adalah penghematan 

energi listrik pada lampu. Cara dalam memasukkan cahaya 

alami ini dikategorikan sebagai berikut :  

- Pencahayaan Daylight  

Pencahayaan alami yang dipancarkan melalui pantulan / 

secara tidak langsung. Terbagi 3 jenis pencahayaan, antara 

lain :  

 Dipantulkan ke bidang datar  

 Disaring sebelum masuk ke ruangan  

 Dipantulkan pada bidang kasar  

 

- Pencahayaan bukaan Dinding  

Pencahayaan ini memanfaatkan pelubangan pada 

dinding sebagai jalan masuk cahaya alami ke dalam 

bangunan atau ruang. Lubang yang dimaksudkan adalah 

jendela, pintu, ventilasi, roster dan glassblock. Penerapan 

bukaan pada dinding akan mempengaruhi ploting ruang 

pada bangunan karena bukaan jenis ini bergantung oleh arah 
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edar matahari maupun arah datangnya cahaya terhadap 

bangunan.  

o Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan buatan biasanya ada pada ruangan yang 

susah menerima cahaya alami secara langsung seperti ruang 

yang terjepit ataupun ruangan bersyarat yang tidak boleh 

memiliki bukaan. Pengaturan cahaya buatan disesuaikan 

dengan jenis kebutuhan intensitas cahaya lampu dengan fungsi 

ruang. Beberapa jenis lampu yang dapat digunakan dalam 

bangunan ini adalah :  

 Lampu Halogen  

Lampu halogen digunakan sebagai lampu sorot karena 

memiliki reflektor yang berfungsi untuk memfokuskan 

cahaya yang dihasilkan.  

 

Gambar 4. 1 Lampu Halogen 

Sumber: http://assets.bmdstatic.com 
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 Lampu LED  

Lampu LED yang dapat memancarkan cahaya namun 

tidak menghasilkan banyak panas. Lampu ini merupakan 

lampu yang paling hemat energi dari lampu jenis lainnya 

dan memiliki umur yang relatif panjang.  

 

Gambar 4. 2 Lampu LED 

Sumber : http://semarangkota.com 

 

 Lampu TL  

Lampu TL atau lampu neon memiliki tingkat luminasi 

yang cukup tinggi. Secara umum, lampu TL ini digunakan 

pada ruang service seperti ruang MEE, ruang Genset dan 

lain-lain.  
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Gambar 4. 3 Lampu TL 

Sumber : www.klikglodok.com 

 

 Lampu CFL  

Lampu CFL merupakan lampu flourescent yang 

berbentuk seperti lampu tungsten atau lampu pijar. Daya 

lampu CFL ini adalah VAC 220 Volt.  

 

Gambar 4. 4 Lampu CFL 

Sumber : www.lumenika.com 
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e. Sistem Penghawaan alami dan buatan  

Sistem penghawaan alami pada bangunan ini 

menggunakan konfigurasi bentuk bangunan dan penataan 

masa bangunan mempengaruhi penghawaan alami, 

memiliki bukaan yang cukup untuk masuknya udara, 

penempatan bukaan secara vertical maupun horizontal, 

memperhatikan orientasi bukaan, menghadirkan peneduh 

ataupun penyejuk berupa pepohonan maupun vegetasi 

dalam pot.  

Untuk sistem penghawaan buatan menggunakan barang 

dari elktronik yaitu AC yang difungsikan sebagai pendingin 

ruangan.  

f. Sistem pemadam kebakaran  

sistem pemadam kebakaran aktif pada bangunan ini 

menggunakan peralatan berupa APAR yang diletakkan disetiap 

sudut ruangan, ada juga hydrant box didalam bangunan dengan 

jarak maksimal antar hydrant 25 meter. Untuk di luar bangunan 

dipasang hydrant pillar sebagai proteksi terhadap potensi 

kebakaran.  

g. Jaringan keamanan  

Sistem kemanan yang ada di Pusat Penginapan adalah jasa 

security yang memantau keadaan seluruh bangunan selama 24 

jam. Penggunaan CCTV ada beberapa tipe yaitu Dome Camera 
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dan Bullet Camera yang akan dipasang disetiap sudut ruang 

yang dimonitori oleh petugas.  

h. Sistem Transportasi Vertikal  

Sistem transportasi vertikal yang digunakan pada bangunan 

ini adalah tangga dan lift barang. Disini tidak menggunakan lift 

karena efisiensi bangunan hanya 3 lantai.  

i. Jaringan komunikasi  

Sistem komunikasi pada bangunan ini menggunakan sistem 

komunikasi jaringan internal seperti telpon, fax dan internet. 

Untuk penggunaan internet sendiri menggunakan wi-fi internet.  

4.3.5. Program Sistem Teknologi  

Sistem teknologi yang di pakai dalam bangunan ini adalah 

menggunakan card akses yang menunjang fasilitas utama 

karena untuk pengamanan dalam bangunan. Dan adanya sistem 

teknologi utilitas yaitu pemakaian pemanas air hangat water 

heater untuk kebutuhan kamar mandi di pusat penginapan.  
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4.3.6. Program Lokasi dan Tapak  

a. Lokasi tapak  

Lokasi tapak : Jalan Gandekan, Kelurahan Pringgokusuman, 

Kecamatan GedongTengen, Yogyakarta   

Batas – Batas kecamatan GedongTengen :  

o Utara  : Kecamatan Jetis  

o Barat  : Kecamatan Wirobrajan dan Tegalrejo 

o Timur : Kecamatan Danurejan  

o Selatan  : Kecamatan Ngampilan dan Gondomanan 

b. Tapak  

Pada proyek Pusat Penginapan Wisatawan Backpacker ini 

akan direncanakan berada di pusat kota Yogyakarta. Pada 

kecamatan Gedong tangen dipilih tapak 2.  
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 Alternatif tapak 2 

Alternatif tapak yang pertama berada di Jalan Dagen 

Malioboro.  

Batas – batas tapak 2 yaitu :  

Utara  : Jalan Kemetiran 

Barat  : Permukiman warga 

Timur  : Jalan Gandekan  

Selatan  : Permukiman warga 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Peta Alternatif Tapak 2 

Sumber : google maps 
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Tabel 4. 8 Potensi dan Kendala di Alternatif tapak 2 

Sumber : analisa pribadi 

POTENSI KENDALA 

Banyak eksisting pohon 

yang tumbuh di tapak  

Jauh dari Jalan utama 

yaitu Jalan Malioboro dan 

sangat jauh untuk 

dijangkau  

Luas tapaknya cukup 

besar  

Dilewati banyak 

kendaraan umum  

 

Foto Eksisting Tapak :  

 

Gambar 4. 7 Jaringan listrik yang ada 

Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 4. 6 suasana jalan kemetiran 

Sumber : dokumen pribadi 
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c. Pemilihan jenis vegetasi  

Pemilihan vegetasi untuk area bangunan ini ditujukan untuk 

peneduh pada tapak, menciptakan iklim mikro dalam tapak, 

mengurangi polusi udara dan memberikan nilai estetis dalam 

tapak.  

 

 Pohon Mahoni  

Gambar 4. 8 lebar jalan kemetiran  

Sumber : dokumen pribadi 

Gambar 4. 9 Jalan Kemetiran 

Sumber : dokumen pribadi 
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Pohon yang dapat menyerap polusi udara sekitar 47% - 69% 

dan berfungsi sebagai peneduh.  

 

 Pohon glodogan  

Pohon ini memiliki fungsi sebagai pengarah karena 

bentuknya yang tinggi dan lurus  

 

Gambar 4. 11 pohon glodogan 

Sumber : http://jualpohonhias.com 

Gambar 4. 10 Pohon Mahoni 

Sumber : http://bibitbunga.com 
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 Pohon ketapang  

Pohon ini memliki tajuk yang cukup lebar dan indah karena 

berbentuk bertingkat-tingkat  

Gambar 4. 12 Pohon Ketapang 

Sumber 

:www.jualbibittanaman.files.wordpress.com 


