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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

Ecopark sebagai pusat perbelanjaan teknologi ramah 

lingkungan ini akan dibangun dengan merepresentasikan 

citra bangunan hijau dengan memanfaatkan teknologi 

ramah lingkungan. Pada citra fasad bangunan, projek ini 

akan menjadi sebuah bangunan yang ikonik dimana 

akan menarik pengunjung yang datang. 

4.1.2. Aspek Fungsi 

Ecopark sebagai pusat perbelanjaan teknologi ramah 

lingkungan ini merupakan sebuah fungsi pusat 

perbelanjaan yang dikemas berupa ecopark, sehingga 

didalam bangunan ini ditawarkan sebuah pusat 

perbelanjaan teknologi ramah lingkungan yang juga 

memberikan solusi untuk permasalahan iklim global saat 

ini. Selain itu penerapan teknologi ini juga dapat 

mengedukasi pengunjung yang datang akan pentingnya 

pemanfaatan teknologi ramah lingkungan bagi alam dan 

sekitar. 
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4.1.3. Aspek Teknologi 

Bangunan Ecopark sebagai pusat perbelanjaan 

teknologi ramah lingkungan ini menggunakan teknologi 

yang dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu: 

 Teknologi pendukung bangunan 

 Pemanfaatan photovoltaic untuk salah satu 

sumber energi bangunan. 

 Pemanfaatatan desolenator sebagai salah satu 

pemenuh kebutuhan air. 

 Pemanfaatan material ramah lingkungan pada 

bangunan yang baik untuk lingkungan. 

 Teknologi untuk display tenant 

 Teknologi ramah lingkungan berupa peralatan 

yang didisplay untuk diperlihatkan cara kerjanya 

kepada pengunjung yang datang. 

4.2. Tujuan, Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Dibangun di kota Batam sebagai sebuah pusat 

perbelanjaan yang menawarkan peralatan teknologi 

ramah lingkungan dan menjadi solusi permasalahan 

iklim global saat ini, proyek ini bertujuan untuk: 
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 Menciptakan pusat perbelanjaan peralatan teknologi 

ramah lingkungan yang menjadi sarana wisata dan 

mengedukasi. 

 Menjadi salah satu pusat perdagangan peralatan 

teknologi ramah lingkungan yang ada di kota Batam. 

 Membantu gerakan pemerintah kota Batam sendiri 

untuk melakukan pengembangan pembangunan 

berbasis ramah lingkungan dengan menjual peralatan 

teknologi ramah lingkungan yang ada. 

 Menjadi salah satu contoh bangunan yang dapat 

memanfaatkan teknologi ramah lingkungan sebagai 

salah satu penunjang kebutuhan energi bangunan. 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

a. Fungsi Bangunan 

Fungsi bangunan menjadi sebuah tolak ukur 

dalam proses perancangan bangunan, sebagai 

contoh adalah membentuk fasad, perancangan yang 

baik tidak akan merancang bentuk bangunan dengan 

fungsi sekolah tetapi terlihat seperti mall. 

b. Pelaku dan Aktivitas 

Pelaku pada bangunan memiliki aktivitasnya 

masing-masing. Aktivitas ini akan mempengaruhi 

kebutuhan ruang pada bangunan yang kemudian 
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susunan kegiatan dan pola aktivitas pelaku akan 

mempengaruhi pola penataan ruang pada bangunan 

c. Jadwal Operasional Bangunan 

Jadwal operasional pada bangunan juga akan 

mempengaruhi proses perancangan berdasarkan 

pelaku yang datang setiap jangka waktu tertentu 

serta jadwal operasional menurut shift kerja 

pengelolanya. 

d. Persyaratan Ruang 

Persyaratan ruang memiliki pengaruh dalam 

proses perancangan karena dari persyaratan yang 

ada akan ditentukan letak ruang, serta material yang 

digunakan. Sebagai contoh ruang yang butuh 

ketenangan akan diletakkan jauh dari pusat 

keramaian. 

e. Kondisi, potensi, kendala yang ada di lokasi tapak 

terpilih 

Kondisi potensi serta kendala yag ada pada lokasi 

tapak terpilih juga akan mempengaruhi perancangan 

dimana menentukan secara tepat solusi yang dibuat 

agar tepat dengan pembangunan dan lebih efisien. 
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f. Tema Perancangan 

Tema desain yang dipilih akan menuntut perancang 

untuk mendesain bangunan sesuai dengan 

karakteristik tema perancangan yang ada. 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

Berikut ini merupakan persyaratan perancangan pada 

projek ini, yaitu: 

a. Persyaratan Arsitektur 

 Fasad yang harus sesuai dengan fungsi 

bangunan, sehingga pengunjung dan masyarakat 

yang lewat dapat langsung mengetahui fungsi 

bangunan. 

 Konsep yang jelas sehingga bangunan dapat 

dinikmati bagi masyarakat dan berdampak baik 

bagi lingkungan. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Penyelesaian sistem sirkulasi yang baik bagi 

pengujung agar pengunjung dapat menikmati 

fasilitas yang ada. 

 Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan pada 

bangunan harus diterapkan untuk membawa 

dampak baik bagi lingkungan. 
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 Pengolahan limbah yang baik agar tidak 

mencemari lingkungan. 

c. Persyaratan Lingkungan 

 Penyelesaian akses tapak yang efisien menuju 

tapak sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda 

dua, kendaraan roda empat maupun bus. 

 Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk 

mengurangi kerusakan lingkungan. 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan 

a. Program Ruang 
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Way in (entrance) 

Lobby Ruang Sekretaris Utama Kantin   Way out (outrance) 

Hall display/tenant 

1. Energy 

2. Lighting 

3. Water 

4. Material 

5. Penghawaan 

6. Pengolahan limbah 

7. botani 

Ruang direktur keuangan, personalia, 

marketing 
 Lobby pengelola Dropoff 

Sitting group 
Ruang sekretaris keuangan, personalia, 

marketing 
  Area parkir mobil 

Restaurant Ruang staff divisi keuangan 
 

Area parkir motor 

cafe Ruang staff divisi personalia 
 

Area parkir bus 

Customer service Ruang staff divisi marketing 
 

Nursery 

Playground Ruang rapat 
 

Pedestrian 

Kasir Ruang tamu pengelola 
 

Ruang Genset 

Loading dock Ruang CCTV 
 

Ruang AHU dan Chiller 

Money Changer pantry 
 

Ruang Pompa 

ATM Center lavatori 
 

Ruang MEE 

Gudang barang 
 

Toilet 

Bengkel desain showroom  
Mushola 

 
janitor 

  Ruang kesehatan 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Tabel 4.1 Program Ruang 

Sumber: analisis pribadi, 2018 
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b. Perhitungan Luas Bangunan 

No Jenis Area Luas Total (m²) 

1 Area Pengunjung 3571.27 

2 Area Restoran 352.26 

3 Area Cafe 251.75 

4 Area Pengelola Utama 866.97 

5 Area Pengelola Tenant 236.04 

6 Area Servis 655.2 

Luas Total 5933.49 

Sirkulasi 10% 6526.83 
Tabel 4 .2 Luas Bangunan Keseluruhan 

Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

4.3.2. Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

Program Struktur 

Garis Besar Struktur keseluruhan 

Struktur utama yang akan digunakan pada proyek Ecopark 

Sebagai Pusat Perbelanjaan Teknologi Ramah Lingkungan ini 

adalah dilatasi antara struktur bentang lebar dan rangka. 

Pemilihan struktur ini dikarenakan menyesuaikan tema pusat 

perbelanjaan yang dikemas berupa ecopark sehingga lebih 

dominan tidak bertingkat dan harus memiliki kesan yang  luas 

pada bangunan. 

Sub-structure 

Pondasi utama yang akan digunakan pada proyek ini adalah 

pondasi pile, dikarenakan pada proyek ini menggunakan struktur 

bentang lebar. Dengan pondasi ini maka struktur bangunan 

akan menjadi lebih kuat serta dapat mengatasi permasalahan 

daya dukung tanah yang ada di loksi tapak terpilih. 

Upper-structure 
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Menggunakan struktur bentang lebar space frame. Dikarenakan 

mengusung konsep ecopark yang sebaiknya bebas kolom dan 

memiliki kesan luas pada area pusat perbelanjaan. Selain itu 

dengan struktur ini juga merupakan salah satu perwujudan 

konsep green building dimana dapat mengefisiensi bahan yang 

digunakan serta struktur memiliki umur yang relatif panjang. 

Program Enclosure 

Penutup lantai 

Pada penutup lantai akan menggunakan kombinasi dari 

keramik, beton ekspose serta lantai kayu (parquet). Hal ini 

dikarenakan proses pengerjaan yang cepat, serta penyesuaian 

dengan konsep ruangan yang ada. Keramik memiliki banyak 

varian, lantai parquet dapat memperkuat suasana taman dalam 

ruangan. Pada material beton ekspos sendiri menggunakan 

pelapis non-VOC sehingga baik untuk manusia serta efisiensi 

biaya yang cukup baik, lalu menggunakan keramik dan parquet 

lokal sehingga dapat mengurangi jejak emisi karbon. 

Dinding 

Material dinding dominan menggunakan curtain wall pada 

bagian luar bangunan, sedangkan pada bagian kantor pengelola 

akan menggunakan dinding bata ringan dan partisi sebagai 

pembatas ruang. 

Plafon 

Penutup plafon yang akan digunakan didalam bangunan adalah 

calciboard dan lambrisering. Calciobard akan digunakan untuk 

pengelola dan cafe, lalu lambrisering akan diterapkan pada 

restoran dan cafe. 
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Penutup atap 

Bentuk struktur bentang lebar yang dapat divariasi menjadi 

lengkung sehingga pemilihan kaca tempered serta ACP akan 

menjadi pilihan karena bentuknya yang dapat divariasi dan 

mampu menarik pengunjung yang datang. 

 

4.3.3. Program Sistem Pembangunan 

Sistem Pembangunan 

Untuk proses sistem pembangunan, menggunakan tower crane. 

Hal ini dikarenakan truck crane dan crane tank sulit untuk 

mengakses pusat kota. Tapak terpilih terletak di pusat kota 

sehingga lebih mengutamakan tower crane. 

 

 

Bagan 4 1 Alur Pembangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

4.3.4. Program Sistem Utilitas 

Sistem Penghawaan 

Penghawaan alami 
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Penghawaan alami untuk area servis dan pengelola berupa 

jendela serta bukaan yang memungkinkan masukya udara 

kedalam bangunan. 

Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan untuk pusat perbelanjaan sendiri 

menggunakan AC sentral non CFC untuk mendukung gerakan 

ramah lingkungan dan tidak merusak ozon. Begitupun dengan 

ruang pengelola yang membutuhkan penghawaan berupa AC 

split non-CFC. 

Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan ini berasal dari sky light 

yang ada pada hall bangunan. Sky light masuk lewat bukaan 

yang ada pada atap yang menggunakan bahan transparan 

seperti tempered glass. 

Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan pada bangunan menggunakan lampu 

berjenis LED, baik lampu untuk penerangan secara umum, 

penerangan terfokus (spotlight) maupun aksen penerangan 

untuk estetika. Hal ini bertujuan untuk menghemat energi karena 

LED lebih awet dan memiliki intensitas cahaya yang lebih tinggi 

dari lampu biasa.  

Sistem Kelistrikan 

Kelistrikan pada bangunan menggunakan PLN sebagai sumber 

energi utama serta genset dan menggunakan photovoltaic 

sebagai sumber energi cadangan untuk menunjang kelistrikan 
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pada bangunan. 

Sistem Distribusi Air Bersih 

 Sumber air bersih 

Sumber air bersih berasal dari PDAM serta memanfaatkan 

desolenator sebagai salah satu pendukung dalam sumber air 

bersih. 

 Sistem distribusi air bersih 

Distribusi air bersih menggunakan up feed system dan down 

feed system untuk memaksimalkan pemanfaatan distribusi 

air bersih. 

Sistem Transportasi 

Sistem transportasi bangunan akan menggunakan kombinasi, 

eskalator berundak, eskalator flat, tangga dan ramp. 

Tangga manual akan digunakan sebagai antisipasi keadaan 

darurat, sedangkan ramp akan digunakan dibeberapa titik untuk 

memudahkan akses bagi difabel. 

Sistem Telekomunikasi 

sistem telekomunikasi pada bangunan ini menggunakan sistem 

telekomunikasi internal dan eksternal, yakni bangunan 

menggunakan IP PABX dan Internet untuk penunjang pengelola 

serta pengunjung yang datang. 

Sistem Pengolahan Limbah 

 Limbah cair ditampung didalam bak kontrol yang akan 

disaring, kemudian akan disalurkan kembali kedalam tanah 

atau dimanfaatkan lagi untuk penunjang bangunan. 

 Limbah padat akan diteruskan menuju septic tank untuk 
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memisahkan limbah padat dengan cair. Lalu memanfaatkan 

biotank agar bisa melakukan filtrasi dan menghasilkan air 

yang dapat diserap tanah maupun digunakan kembali. 

Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang akan digunakan adalah sistem 

sangkar faraday dimana Sistem ini merupakan penangkal petir 

yang mengelilingi bangunan dimana petir yang diterima spitzer 

pada atap bangunan akan langsung disalurkan menuju tanah. 

Keunggulannya adalah sistem ini memiliki radius yang cukup 

luas dengan radius minimum 60 meter. 

Sistem Penangkap Air Hujan 

 Talang Hujan 

Talang ini diletakkan pada atap bangunan sehingga dapat 

menangkap air hujan yang alu disalurkan menuju bak 

penyimpan air hujan yang dapati digunakan kembali untuk 

penunjuang servis lavatori, pemadam kebakaran dan 

menyiram tanaman. 

 Rain Store 

Talang ini diletakkan pada atap bangunan sehingga dapat 

menangkap air hujan yang alu disalurkan menuju bak 

penyimpan air hujan yang dapati digunakan kembali untuk 

penunjuang servis lavatori, pemadam kebakaran dan 

menyiram tanaman. 

Sistem Keamanan Kebakaran dan Bangunan 

 Sprinkler 

 Hydrant  

 APAR 

 Pintu Darurat 
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 Security 

 Metal Detector 

 CCTV 

 

4.3.5. Program Fokus Kajian 

Fokus kajian pada projek Ecopark Sebagai Pusat 

Perbelanjaan Teknologi Ramah Lingkungan ini adalah 

penerapan peralatan teknologi ramah lingkungan pada  

bangunan. Peralatan teknologi ramah lingkungan ini 

menunjang kebutuhan pada bangunan, berikut ini 

merupakan peralatan teknologi ramah lingkungan yang 

diterapkan pada bangunan: 

a. Solar photovoltaic 

Solar photovoltaic merupakan peralatan 

teknologi ramah lingkungan terbarikan yang mampu 

memanfaatkan energi matahari sebagai sumber 

energinya. Photovoltaic akan mengubah energi 

matahari menjadi arus listrik DC dan akan masuk ke 

Inverter yang berikutnya akan disalurkan ke box 

baterai untuk menyimpan cadangan energi dan 

berikutnya didistribusikan ke bangunan sebagai 

sumber energi listrik. 
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Gambar 4.1 Photovoltaic 

Sumber: doc. google 

b. Desolenator photovoltaic 

Desolenator photovoltaic merupakan sebuah 

teknologi filter penjernih air terbarukan. Desolenator 

ini menggunakan sel surya sebagai sumber tenaga 

utamanya, alat ini tidak menggunakan membran 

maupun filter untuk menyaring air, sehingga penjernih 

air ini sama sekali tidak berbahan kimia untuk 

menghasilkan air jernih. Cara kerjanya adalah 

dengan mengkonversi energi matahari menjadi listrik 

yang digunakan untuk merebus air hingga titik didih 

dan uapnya merupakan air murni yang bisa 

digunakan kembali untuk kebutuhan bangunan. 

 

Gambar 4.2 Desolenator Photovoltaic 

Sumber: analisis pribadi, 2018 



202 
 

c. Rain Store 

Rainwater harvesting system disini menggunakan 

rain store dimana produk ini dapat dijadikan sebuah 

struktur yang berdiri sendiri dan diletakkan diatas 

lahan parkir serta biaya yang lebih murah daripada 

membuat bak beton. 

 

Gambar 4.3 Rain Store 

Sumber: analisis pribadi, 2018 

d. Grass Pave / Gravel Pave 

Peralatan teknologi terbarukan ini merupakan 

alternatif yang dapat digunakan unutk perkerasan 

pada luar bangunan seperti lahan parkir. Keunggulan 

dari teknologi ini adalah mampu menyerap air hingga 

90% dan diteruskan kedalam tanah sehingga 

memberi dampak baik bagi tanah dan tidak 

menyebabkan banjir karena air langsung diteruskan 

kedalam tanah. 
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Gambar 4.4 Gravel Pave 

Sumber: doc. google 

4.3.6. Program Perhitungan Sistem Bangunan 

a. Kebutuhan Air Bersih 

 Standar Kebutuhan Air Bersih 

 

Tabel 4.3 Standar Kebutuhan Air Bersih 

Sumber: Jimmy, 2005 

 Perhitungan kebutuhan air Bersih 

X = n x kebutuhan air bersih harian 

X = kebutuhan rata-rata air bersih 

n = jumlah pelaku harian 

X = 20 liter x 4550 orang 

X = 91000 liter perhari 
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 Kebutuhan Rata-Rata Air bersih perjam 

Xh = Xd / T 

Xh = kebutuhan rata-rata air bersih perjam 

T = selang waktu penggunaan (0.6 = 10 menit) 

Xh = Xd / T 

 = 91m³ / 0.6 

 = 54.6m³ = 54600 Liter / 10 menit 

 Kebutuhan Air Pada Jam Puncak (Rush Hour) 

Diasumsikan kebutuhan air yang dibutuhkan pada 

saat jam puncak adalah 2 kali dari kebutuhan air 

rata-rata. 

Xmax = 2 x 54.600 Liter 

  = 109.200 Liter 

 Volume Roof Tank 

Volume roof tank diasumsikan memiliki kapasitas 

air sejumlah kebutuhan air pada saat jam puncak 

(rush hour), yakni 109.200 Liter 

 Volume Roof Tank 

Vgt = (2 x X) – Vrt 

  = (2 x 91.000) – 109.200 

  = 182.000 – 109.200 

  = 78.200 Liter 
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b. Kebutuhan Listrik 

 

Tabel 4.4 Perhitungan Kebutuhan Listrik 

Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

4.3.7. Progran Skenario Tapak 

a. Analisa Konteks Tapak 

Pada pemilihan lokasi kecamatan, dipilih Kecamatan 

Batam Kota ini merupakan salah satu kecamatan 

yang potensial untuk didirikannya proyek ini. Potensi 

pada kecamatan ini adalah karena pada lokasi ini 

terdapat berbagai macam potensi keramaian seperti: 

 Pusat pemerintahan kota Batam 

 Alun-alun kota 

 Masjid Raya Batam 

 Mall Batam Center 

 Rumah Sakit Medical Batam Center 

 Pelabuhan Batam Center 

 Mega Wisata Ocarina 

Kendala:  

 Kemacetan  
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 Kebisingan  

Pada kecamatan ini bisa dilihat bahwa segala 

macam kegiatan baik kegiatan pariwisata, maupun 

pemerintahan ada di kecamatan batam kota, selain 

itu kawasan ini termasuk dalam kawasan 

pedagangan dan jasa (Kecamatan Batam Kota 

Dalam Angka,2018).  

 

Gambar 4.5 Peta Udara Kecamatan Batam Kota 

Sumber : doc. google 

 

Gambar 4.6 Peta Administrasi Kecamatan Batam Kota 

Sumber: doc. google 

Pada perhitungan kebutuhan tapak, akan didapat 

peraturan sebagai berikut: 
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KLB = jumlah maksimal 6 lantai dengan ketinggian 33 

meter untuk fungsi bangunan perdagangan 

KDB = 60%-75% 

RTH = 30% 

 Luas Lantai dasar = Luas kebutuhan bangunan x KDB 

= 6526.83m² x 70% 

= 4568.78m² 

 Luas Area Parkir 

Untuk perencanaan pada area parkir ini sendiri 

dibagi menjadi 2 jenis, yakni halaman parkir dan 

gedung parkir. Perencanaan area parkir ini sendiri 

dikarenakan kebutuhan luas parkiran yang melebihi 

kebutuhan luas bangunan secara keseluruhan. 

Diasumsikan parkiran yang ada dibagi menjadi 50% 

gedung parkir dan 50% halaman parkir, dengan 

gedung parkir khusus mobil dan motor  dan halaman 

parkir untuk motor 50% dan mobil 50%. Dengan 

durasi waktu parkir 3 jam atau 5 kali pergantian. 

 Mobil (gedung parkir 3 lantai) 

693 x 50% = 347 kendaraan pada tiap area 

parkir. 

347 / 5 pergantian = 70 mobil x 13.5m² = 945m² 

Sirkulasi 100%  
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Maka luas total gedung parkir menjadi 1890m² dan 

dibagi menjadi 3 lantai yakni 630m² tiap lantainya. 

 Mobil (halaman Parkir) 

693 x 50% = 347 kendaraan pada tiap area 

parkir. 

347 / 5 pergantian = 70 mobil x 13.5m² = 945m² 

Sirkulasi 100%  

Maka luas total lahan parkir menjadi 1890m² 

 Motor (Gedung parkir 3 lantai) 

Jumlah motor = 778 kendaraan / 5 pergantian = 

156 kendaraan x 2.2m² = 343m² 

Sirkulasi 100% 

Maka luas gedung parkir untuk motor adalah 

686m² dan dibagi menjadi 3 lantai yakni 115m² 

tiap lantainya. 

 Motor (halaman parkir) 

Jumlah motor = 778 kendaraan / 5 pergantian = 

156 kendaraan x 2.2m² = 343m² 

Sirkulasi 100% 

Maka luas gedung parkir untuk motor adalah 

686m² 

 Bus ( halaman Parkir) 

Jumlah kendaraan 4 x 35m² = 140m²  
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Sirkulasi 100% 

Maka luas lahan parkir untuk bus menjadi 280m² 

 Luas Parkir Keseluruhan 

Mobil = 693/5pergantian = 139 mobil = 3780m² 

Motor = 1556/5pergantian = 312 motor = 1372m² 

Bus = 4           = 280m² 

Total menjadi 5432m² 

 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 

Kebutuhan ruang total x RTH =  

(6526.83 + 5432) x 30% = 3587.6 m² 

 Kebutuhan ruang keseluruhan 

Ruang terprogram + Parkiran + RTH =  

6526.83 + 5432 + 3587.6 = 15.546,43m² 

15.546,3m² ≈ 15.600 m² = 1.56Ha 
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 Jalan Kampung Belian (lokasi terpilih) 

 

Gambar 4.7 Lokasi Tapak Terpilih 

Sumber: analisis pribadi, 2018 

 

Gambar 4.8 Peta Digital Alternatif Tapak Terpilih 

Sumber: analisis pribadi, 2018 

 Data Tapak : 

Batas Wilayah : 

 Utara  : Bibir Pantai 

 Selatan  : Jl. Kampung Belian 

 Timur  : Lahan Kosong 
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 Barat  : Lahan Kosong  

Aspek Alam 

 Luas Tapak : 1.53 Ha 

 Iklim & Suhu : tropis lembab (28.5°C - 

34°C) 

 Angin  : 3.27 – 8.72 knot dominan 

utara ke selatan 

 Vegetasi : dominan semak belukar 

 Topografi : relatif datar & ketinggian 

30 mdpl 

 View From Site : view didominasi 

infrastruktur kota 

Peraturan Lokasi 

 Lokasi Peruntukan : kawasan 

perdagangan dan jasa (peta Administrasi 

Kota Batam 2011) 

 KDB   : 60% - 75%  

 GSB   : 9 meter 

 GSP   : 100 meter 

Aspek Buatan 

 Sumber Listrik  : PLN 

 Sumber Air  : PDAM 
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Potensi 

 Berdekatan dengan pusat kota. 

 Dekat dengan sumber daya alam yang 

akan diolah 

 Lahan bebas 

Kendala 

 Akses menuju tapak sempit 

 Iklim yang berdekatan dengan bibir pantai 

 Kurangnya vegetasi. 

 

 


