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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

 “The Culture Apartment of Solo Baru” dapat diartikan sebagai berikut: 

Culture :Culture dalam bahasa Indonesia yaitu budaya yang mempunyai 

pengertian suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

(wikipedia, 2011) 

Apartment :Apartment dalam bahasa Indonesia yaitu Apartemen yang artinya suatu 

tempat tinggal yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan lain-

lain yang berada pada suatu lantai, bangunan bertingkat, rumah flat, rumah 

pangsa, atau juga bangunan bertingkat yang terbagi dalam beberapa 

tempat tinggal. (Kamus Besar  Bahasa Indonesia, 1989) 

Solo Baru :Wilayah yang terletak dibagian Kecamatan Grogol, Pemkot Sukoharjo 

yang sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah dan 

sekitarnya sebagai penyangga perkembangan Pemkot Surakarta. 

(Sukoharjo Dalam Angka, 2010) 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Sekilas Tentang Solo Baru 

 Ditinjau dari wilayahnya yang luas, Solo Baru merupakan pelebaran 

wilayah yang mengikatkan diri dari pada titik simpul besar Kota Surakarta. Oleh 

karenanya dalam konstelasi wilayah, keberadaan Solo Baru akan amat banyak 

dipengaruhi oleh Kota Surakarta sebagai induknya. 

 Solo Baru salah satu wilayah alternative bagi Kota Surakarta sebagai 

tempat untuk menampung kepadatan jumlah penduduk dari beberapa wilayah 

utama. Solo Baru dapat dianggap sebagai kota satelit, atau kota yang dalam 

perkembangannya selalu mengiringi laju perkembangan dan pertumbuhan Kota 

Solo lama., karena warga lama masih tergantung pada kota induk yaitu Kota 

Surakarta. Serta merupakan penyedia hunian yang memiliki akses yang baik 
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dengan lokasi industri. Solo baru juga merupakan kawasan pemukiman bagi para 

pekerja atau pelaku kegiatan ekonomi di kawasan Kota Surakarta. Di Solo Baru 

banyak terdapat perumahan sedang dan mewah, maka dari itu Solo Baru juga 

merupakan kawasan pemukiman elit. Meskipun termasuk dalam wilayah 

Kabupaten Sukoharjo tetapi secara ekonomi dan politis Solo Baru lebih dekat ke 

Kota Surakarta, karena letak wilayah kotanya yang langsung berbatasan dengan 

Kota Surakarta 

 Walaupun diantara rumah-rumah ataupun hunian itu terdapat simpul-

simpul perekonomian maupun transportasi, namun jumlah penghuni yang belum 

seberapa pada waktu itu, dalam kenyataannya memang masyarakat bekerja dan 

beraktivitas bukan dari Solo Baru. Mereka bekerja, bersekolah dan melakukan 

aktivitas lainnya di kota Surakarta. Hal ini menguatkan Solo Baru sebagai kota 

satelit adalah tersedia dan terbukanya akses ke Surakarta dengan baik. Sehingga 

memudahkan orang bolak balik dari Solo Baru menuju Surakarta. 

 Sistem pembangunan apartemen merupakan cara pemecahan 

permasalahan untuk jangka panjang dalam menghadapi pertambahan penduduk 

dan industrialisasi dimasa yang akan datang. Upaya tersebut juga untuk 

memenuhi kebutuhan manusia untuk mewujudkan pemukiman yang fungsional 

dan exclusive serta dengan nuansa yang berbeda dari apartemen yang ada.  

 Sebagai pewadahan banyaknya komunitas interaksi Jawa, Arab dan China 

yang masing-masing sangat kental dalam adat dan budaya walaupun modernitas 

di Kota Solo, maka hal ini dijadikan point positif dalam pewadahan komunitas 

tersebut maka semakin berkembang dalam sebuah hunian vertikal. Berdasarkan 

alasan tersebut maka keberadaan The Culture Apartment of Solo Baru merupakan 

suatu langkah yang cukup rasional untuk menciptakan apartemen yang berbudaya. 

 

1.2.2 Potensi Perkembangan Fasilitas dan Aktivitas di Solo Baru 

 Beranjak dari fenomena tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepadatan penduduk Kota Surakarta begitu pesatnya. Sehingga akan 

mencari lokasi baru untuk mengembangkan bisnis dan usahanya. 
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 Dari berbagai perkembangan sektor industri, jasa dan perekonomian 

adalah merupakan bagian dari pusat kegiatan perkantoran maupun perdagangan 

yang semakin pesatnya, pada kenyataannya antara tempat usaha, tempat tinggal 

dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. 

 Maka dari itu Solo Baru sebagai kota satelit antara Solo dan Sukoharjo 

adalah sebuah lokasi yang strategis untuk pengembangan dari berbagai macam 

sector yang ada, yaitu Real Estate yang mendominasi perkembangan dari kota 

satelit tersebut. Banyak sekali ruko dan rukan pertumbuhan yang berdiri 

terbangun dan dan tersebar disepanjang jalan arteri Solo Baru tampak 

berkembang dengan begitu mengacu pada desain yang saling bermunculan 

sehingga Solo Baru tampak berkembang dengan begitu cepatnya. 

 Dari berbagai macam pertumbuhan tingkat pembangunan fisik yang ada 

akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebaik 

mungkin, tidak hanya pemenuhan akan kebutuhan batiniahnya. 

 Seiring perkembangan perkotaan yang begitu cepat di berbagai bidang 

akan memberikan dampak psikis dan mentalis bagi penghuni kotanya, oleh karena 

itu rasa bosan tegang dan penat muncul karenanya. Sehingga perlu adanya suatu 

fasilitas untuk dapat merelaksasikan dan meregangkan syaraf dengan refreshing 

yaitu dengan cara berolah raga dan memanjakan diri dengan menghadiri berbagai 

macam media hiburan yang ada. 

   Pola kehidupan tersebut diatas juga telah diantisipasi oleh pemerintah 

daerah Sukoharjo dalam RUTRK Solo Baru tentang dampak penambahan 

pelayanan kegiatan dan fasilitas yang berkembang. Dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan, maka system penyedianya fasilitas pelayanan merupakan 

salah satu sarana yang utama. Dengan terpenuhinya akan pelayanan, maka 

kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat kota pun akan menjadi 

meningkat. Dengan demikian pengembangan ruang kehidupan kota akan 

membawa konsekuensi pada pengembangan fasilitasnya, baik jenis jumlah dan 

mutunya. 

 Sesuai dengan RUTRK Surakarta tahun 1990-2011, Solo Baru 

mempunyai peranan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah 
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sekitarnya sebagai penyangga Kota Surakarta. Solo Baru juga sebagai pusat 

pelayanan rekreasi. 

 Selain itu pemerintah Solo Baru juga telah mengatur pemanfaatan lahan 

yang ada. Hal itu tertuang dalam RUTRK Solo Baru yang menyatakan bahwa 

sebagai upaya untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan 

berkembang  di Solo Baru perlu disediakan ruang-ruang kota yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhannya. Atas area terbangun, perkembangan diarahkan untuk 

mengintensifkan pemanfaatan ruang yang sudah ada. Mampu mengembangkan 

secara intensif (horizontal) secara efisien. Artinya, pemekaran lahan kota harus 

memberikan efisiensi bagi sistem pelayanan. 

 Maka keberadaan akan Solo Baru Apartement yang terencanakan akan 

dapat memberikan sarana dan wajah baru di Solo Baru. 

 

1.2.3 Potensi Apartemen di Solo Baru 

Letak Solo Baru yang strategis adalah salah satu alternatif sebagai tempat 

hunian untuk menampung kepadatan jumlah penduduk dari beberapa wilayah 

disekitarnya terutama Kota Surakarta, selain itu juga akses yang baik dengan 

lokasi industri maupun kota induknya. 

Beranjak dari kepadatan penduduk dari kota diatas yang tumbuh dengan 

begitu pesatnya serta dari berbagai sektor industri, jasa dan perekonomian yang 

merupakan bagian dari kegiatan perkantoran yang juga berkembang semakin 

pesat terutama di Solo Baru maupun Kota Surakarta, pada kenyataannya para 

usahawan maupun pelaku bisnis yang notabenya merupakan penduduk pendatang 

yang mempunyai kebiasaan untuk menetap lebih lama sehingga memebutuhakn 

tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerjanya, fasilitas menunjang, 

aman dan nyaman.  

Solo Baru penyedia hunian yang baik bagi penduduk pendatang yang 

mempunyai pola pikir lebih karena mereka cenderung mengedepankan efektifitas 

untuk bermobilitas sedangkan letak Solo Baru yang dekat dengan pusat kota yang 

merupakan ladang pekerjaan bagi penduduk pendatang akan dapat menanggulangi 
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transportasi bagi para penduduk tersebut untuk bermobilitas pulang pergi ke 

tempat kerja.  

Solo Baru yang merupakan kota satelit antara kota Solo dan Sokoharjo 

adalah lokasi strategis untuk para pengembang terutama sektor real estate dalam 

hal ini apartemen, yang diharapkan mampu menampung lonjakan jumlah 

penduduk terutama Solo Baru, Surakarta, Sukoharjo maupun daerah disekitarnya. 

Potensi Solo Baru menurut kebijkan perwilayahan (Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten / Kota) Sukoharjo Sub wilayah Pengembang II yang meliputi 

wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki sebagai pusatnya di Grogol 

dengan potensi utama yang dikembangkan pertanian tanaman pangan, industri, 

pemukiman, perumahan, dan pariwisata. 

Sesuai dengan RUTRK Grogol tahun 2000-2013 kota Solo Baru 

mempunyai peranan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah 

sekitarnya dan sebagai penyangga kotamadya Dati II Surakarta dan juga Solo 

Baru sebagai pusat pelayanan pemukiman, industri, perdagangan, jasa, fasilitas 

sosial, olah raga dan rekreasi.   

1.3 Permasalahan  

 Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan arsitektur untuk bangunan The 

Culture Apartment of Solo Baru yang berkarakter nuansa tradisi dan dapat menciptakan 

lingkungan interaksi sosial seperti lingkungan perumahan. 

1.4 Persoalan 

1. Bagaimana merancang dan menampilkan bangunan dengan nuansa tradisi dan 

berlingkungan yang mudah bersosialisasi dengan penghuni apartemen yang lain, 

berdasarkan konsep lingkungan perumahan? 

2. Bagaimana penataan masa (interior dan public space) yang harus dilakukan pada The 

Culture Apartement of Solo Baru. ? 

1.5 Tujuan 

1. Menentukan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur pada The Culture 

Apartement of Solo Baru. 

2. Mendesain bangunan apartemen yang menampilkan nuansa tradisi komunitas. 
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1.6 Batasan dan Lingkungan Pembahasan 

Pembahasan dibatasi pada lingkup permasalahan arsitektur : 

1. Pemilihan site yang tepat sesuai dengan potensi pada suatu wilyah. 

2. Beradasarkan ilmu dan materi arsitektur modern dan ruang publik. 

3. Penyusunan laporan dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan. 

1.7 Sistem Pembahasan 

1. Pengumpulan data dengan observasi: 

a. Pengamatan langsung terhadap apartemen-apartemen yang pernah ada. 

b. Pengamatan area lokasi Apartemen di Solo Baru. 

2. Analisa dan Sintesa data 

a. Melakukan proses dari data mentah menjadi konsep perancangan. 

b. Meneliti secara menyeluruh data-data mengenai tipe-tipe apartemen dan partemen 

berkonsep modern yang ramah lingkungan yang diperoleh, selanjutnya 

dibandingkan dan disesuaikan dengan teori  kemudian diambil mana yang baik.  

c. Pembahasan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum yaitu mengungkapkan 

dari hasil pengolahan data, merumuskan permasalahan kemudian menuju ke hal-

hal yang bersifat khusus berupa pendekatan yang dilakukan guna menjawab 

permasalahan yang ada. 

3. Kesimpulan 

Rekomendasi dari pembahasan yang dilakukan yaitu berupa konsep perencanaan dan 

perancangan arsitektur untuk bangunan Apartemen di Solo Baru. 

1.8 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang,permasalahan, persoalan, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahsan , metode pembahasan, sistematika penulisan. 

 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang kajian teori dan data Sukoharjo, Grogol atau Solo Baru tentang 

apartemen untuk memenuhi spesifikasi, kebutuhan penghuni dan aturan dasar 

apartemen, studi kasus tentang apartemen yang ada di Indonesia.  
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 BAB III SOLO BARU APARTEMEN 

  Berisi tentang aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah, data fisik (lokasi, situasi, 

site, style, teknologi, ruang, master plan) alam buatan dan estetis. Data non fisik 

(pemakai) kalangan yang dibidik, tingkat penghasilan. Hunian yang akan disediakan, 

system utilitas yang digunakan dan lain-lain. 

 

 BABIV PENDEKATAN KONSEP ANALISA DAN KONSEP DASAR 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

  Berisi tentang landasan teori, analisa baik makro maupun mikro dan konsep 

perencaaan dan perancangan yang meliputi konsep filosofi, konsep lokasi, site, 

konsep peruangan, konsep tata lingkungan dan lain-lain. 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Bangunan Apartemen 

2.1.1 Pengertian Bangunan Apartemen  

Pengertian tentang apa apartemen itu sendiri memiliki beberapa penjeasan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Apartemen mempunyai pengertian yaitu suatu ruang atau kumpulan ruang 

yang digunakan untuk tempat tinggal yang sifatnya digunakan untuk 

keperluan (New Dictionary of English). 

b. Apartemen mempunyai pengertian yaitu sebuah rumah atau wadah bagi 

serangkaian pengalaman emosional yang juga berarti tempat untuk 

bersantai atau melepas diri dari ketegangan kehidupan, keributan, dan 

kekhawatiran oleh karena itu apartemen harus menyediakan kenyamanan, 

keindahan, keamanan, privasi bagi kehidupan keluarga tinggal di 

dalamnya (Paul,1978). 

c. Apartemen mempunyai pengertian yaitu suatu bangunan yang mempunyai 

tiga unit atau lebih runah tinggal di dalamnya, yang merupakan suatu 

kehidupan bersama dalam lingkungan tanah yang terbatas dimana masing-

masing unit hunian itu dapat digunakan atau dimiliki secara terpisah 

(Grolier,the American People encyclopedia,1962). 

d. Apartemen mempunyai pengertian yaitu sebagai jenis unit tempat tinggal 

keluarga kecil. Sebuah rumah tinggal yang sendiri bagi satu keluarga  

(Josep De Chaura & Jhon Hancock Callender, Times Server Standart Me 

Grow Hiil,1968).  

 

2.1.2 Fungsi, Sifat dan Karakter Bangunan Apartemen 

 Sebuah apartemen berfungsi sebagai wadah atau tempat tinggal yang 

ditempati oleh satu keluarga kecil. Karena itu sebuah apartemen minimal mampu 

mewadahi kegiatan sebagai berikut ini : 
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a. Tempat untuk tinggal (living) 

Mempunyai kegiatan yang meliputi: istirahat, duduk, baca, berdiskusi, 

berbincang-bincang, menonton TV, mendengarkan musik dan untuk 

menikmati makanan dan minuman. 

b. Tempat untuk makan (dinning) 

Ruang makan memiliki fungsi sebagai tempat untuk makan minum dan 

menyimpan makanan atau minuman. Terkadang ruangan ini juga 

berfungsi sebagai tempat untuk berbincang-bincang, rapat keluarga dan 

berdiskusi. 

c. Tempat untuk tidur (sleeping) 

Ruang tidur memiliki fungsi yang rumit disamping itu selera setiap 

perorangan banyak ragamnya. Cara pendekatan masalah ini ialah dengan 

membuat daftar kegiatan sebagai berikut : tidur, istirahat, mengganti 

pakaian, membersihkan diri. Ada kegiatan lain yang sering kali menyertai 

dalam ruangan ini : duduk-duduk, mengurus masalah keluarga, berolah 

raga ringan, kegiatan erotic dan emosional yang bersifat amat pribadi 

sehingga harus tidak diketahui orang lain. 

d. Tempat untuk memasak (kitchening) 

Kegiatan untuk dapur selain untuk memasak, mencuci, memotong sering 

kali juga perlu pandangan ke ruang lain, karena jika sang ibu bekerja di 

dapur ia harus dapat mengawasi anaknya yang sedang bermain. Dapur 

sendiri sebenarnya merupakan sebagian dari daerah servis dalam rumah 

tinggal. 

 Kegiatan ini harus diwadahi oleh ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, 

dapur, dilengkapi ruang pelayan, kamar mandi dan WC. Ruang-ruang tersebut 

harus mampu  memberikan layanan privasi. Yang dimaksud dengan privasi 

adalah bebas melakukan kegiatan tersebut diatas tanpa ada gangguan dari orang 

lain. 

 Pelayanan yang lain yang juga tidak kalah penting, akan tetapi juga 

merupakan suatu kebutuhan ialah pelayanan kesehatan, kebersiahan dan 
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keamanan serta pelayanan yang diperlukan untuk interaksi sosial yang kemidian 

disusul oleh kebutuhan akan identitas diri dan pengguna dan status sosial. 

2.1.3 Kepemilikan Apartemen 

Apartemen adalah sebuah bangunan bertingkat tinggi yang merupakan 

sekumpulan tempat tinggal. Di dalam sebuah apartemen terdiri dari beragam 

macam penghuni, baik yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga. 

Mereka yang tinggal di apartemen ada yang merupakan pemilik tapi ada juga 

yang hanya menyewa. 

Ada beberapa kepemilikan dalam sebuah apartemen, oleh karena itu dalam 

apartemen dibagi menjadi 3 macam golongan yang menunjukkan 

kepemilikannnya yaitu: 

a. Tipe Sewa (Rent) 

Tipe apartemen seperti ini biasanya dimilki oleh perorangan atau badan 

usaha bersama, dimana sistemnya dengan jalan menyewakan dengan 

harga dan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam sistem sewa (rent) 

di bagi menjadi 3 kategori lagi yang menjelaskan tentang bagaiman sistem 

sewanya yaitu : 

1) Sewa Biasa 

Yaitu penghuni membayar uang sewa kepada pemilik bangunan 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. 

2) Sewa Beli 

Uang sewa sebagai angsuran bagi pembelian unit hunian. Apabila 

angsuran yang diberikan telah memenuhi harga yang telah 

diterapkan, maka unit bangunan tersebut menjadi pemilik 

penghuni. 

3) Sewa Kontrak 

Penghuni membayar uang sewa secara periodik dengan 

persetujuan yang telah ditetapkan. Biasanya per bulan dan masa 

kontrak berkisar 1 bulan sampai 3 bulan. Bila kontrak yang telah 

ditentukan telah habis maka dapat dilakukan perjanjian baru sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.  



11 
 

b. Milik Bersama (cooperative) 

Tipe apartemen ini biasanya dimiliki oleh semua penghuni yang ada di 

dalam apartemen tersebut. Sehingga dari mulai perawatan, tanggung 

jawab dan pelayanan semuanya menjadi tanggung jawab bersama dari 

penghuni yang tinggal di dalam apartemen tersebut. 

c. Milik Perseorangan (condominium) 

Apartemen dengan tipe condominium cenderung mewah. Apartemen 

tersebut dapat dimiliki menjadi milik perseorangan. Biaya perawatan dan 

pelayanan dibayarkan kepada pengelola apartemen. 

 

2.1.4 Lingkup Kegiatan pada Bangunan Apartemen 

1. Kegiatan Pengelola 

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola meliputi kegiatan mengatur, 

melayani dan juga memelihara. 

2. Kegiatan penghuni 

Kegiatan yang dilakukan penghuni merupakan kegiatan mengatur dan juga 

memelihara. 

Kegiatan penghuni ada 2 macam secara garis besarnya : 

a. Utama: makan, minum, istirahat, tidur, santai, interaksi sosial. 

b. Penunjang : rekreasi dan shopping. 

Secara garis besar jenis kegiatan yang dilakukan disebuah apartemen 

dibagi menjadi 2 kelompok besar dimana pada masing-masing bagian 

masih mempunyai beberapa bagian lagi. Berikut ini adalah pembagian dan 

kelompok tersebut : 

a. Kegiatan Hunian 

Meliputi kegiatan yang dilakukan di dalam ruang duduk, ruang 

tidur, dapur, kamar mandi dan WC, gudang, ruang pembantu, 

jemuran, sirkulasi dan teras. 

b. Kegiatan Non-hunian 

Meliputi kegiatan yang dibagi dalam kelompok pelayanan yaitu : 

a) Kelompok umum; 
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Meliputi parkir, hall, ruang informasi, pedestrian. 

b) Kelompok pengelola dan operasional ; 

Meliputi ruang general manager dan assistennya, 

marketing, accounting, teknik, ruang rapat dan juga ruang 

untuk menerima tamu. 

c) Kelompok pelayanan : 

Meliputi parkir, ruang maintenance, equipment, laundry, 

elektrikal, keamanan, ibadah, pantry dan coffe shop. 

 

2.1.5 Macam-macam Bangunan Apartemen 

1. Berdasarkan ketinggian apartemen 

Apartemen pada umumnya adalah bangunan bertingkat tinggi atau lebih 

dari satu lantai. Hal ini dikarenakan apartemen adalah bangunan yang 

tidak menggunakan lahan yang luas akan tetapi mampu untuk menampung 

banyak hunian atau rumah. 

Table 2.1 jenis Apartemen berdasarkan ketinggian 

No Jenis Jumlah lantai Pencapaian 

1 Maissonatte 2-4 lantai Stairs 

2 Low Rise 4-6 lantai Lift 

3 Medium Rise 4-9 lantai Lift 

4 High Rise 9-40 lantai Lift 

(Sumber : Borelia, 2000) 

2. Berdasarkan pencapaian horizontal bangunan 

Apartemen adalah suatu bangunan dimana dalam bangunan 

tersebut merupakan kumpulan dari beberapa rumah yang dijadikan dalam 

satu bangunan tinggi. 

Salah satu hal yang cukup penting dalam suatu bangunan 

apartemen adalah bagaimana pencapaiannya didalam bangunan tersebut. 

Berikut ini adalah cara pencapaian secara horisontal dalam bangunan 

apartemen: 
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a. Koridor 

a) Single Loaded / eksterior Corridor System 

b) Double Loaded / Center Corridor System 

c) Two Side Loaded 

b. Tower Pointed Block 

Adalah salah satu sistem apartemen dimana dalam pencapaian 

terhadap bangunan tersebut dilakukan dengan cara pencapaian 

terhadap bangunan tersebut dilakukan dengan cara pencapaian 

secara vertikal dengan lebih dari satu elevator/ lift. 

3. Berdasarkan bentuk massa 

a. Slab block 

b. Tower 

c. Tower-Podium 

 

 

 

 

 

 

     a     b  

  

 

 

 

 

 

          c 

Gambar 2.1.a) Slab block; b) Tower; c) Tower- Podium 

Sumber : image.google.com,2011 
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4. Berdasarkan jumlah lantai 

a. Simplek : Ruangan apartemen yang hanya mempunyai satu lantai. 

b. Duplek : Ruangan apartemen yang memiliki dua lantai. 

c. Triplek : Ruangan apartemen yang memiliki tiga lantai. 

5. Berdasarkan Jumlah Kamar 

2.2 Tabel Tipe Ruang Apartemen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *) 1 sq.ft = 0.09290304 m² 

2.2 Peraturan – peraturan Hunian Apartemen 

2.2.1 Peraturan Dasar Bangunan Vertikal 

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang rumah susun menyebutkan bahwa  

satuan rumah susun mewah (apartemen) dengan biaya pembangunan per m²  

 
Tipe Ruang Ukuran Penghuni 

Studio Ruang tunggal 100 – 300 sq.ft Single Person atau 
  Satu Km/Wc   bujangan 
1 Bed Room R. keluarga 400 – 600 sq.ft Pasangan yang belum 
  R. makan   mempunyai anak 
  Satu R. tidur     
  Satu R. Km/Wc     
2 Bed Room R. keluarga 500 – 1000 sq.ft Pasangan dengan  
  R. makan   dua anak 
  Dua R. tidur     
  Satu Km/Wc     
  Dapur     
3 Bed Room R. keluarga 600 – 1200 sq.ft Pasangan dengan 2-3  
  R. makan   anak 
  Tiga R. tidur     
  Dua Km/Wc     
  Dapur     
4 Bed Room R. kelurga 1100 – 1500 sq.ft Pasangan dengan  
  R. makan   3-4 anak 
  Empat R. tidur     
  Tiga Km/Wc     
  Dapur     
  Pantry     
  Gudang     
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diatas harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat 

pemerintah kelas A yang berlaku dengan luas lantai bangunan setiap unit 

rumah lebih dari 100 m². 

Tabel 2.3  Koefisian Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan 

KDB 
(%) 

KLB Jumlah Tingkat Jumlah Penduduk 
Jiwa 

34 1,105 3-4 1528 

28 1,20 4-5 1667 

25 1,25 5 1736 

20,2 1,3 6-7 1847 

17,5 1,375 7-8 1909 

16 1,4 8-9 1944 

15 1,42 9-10 1972 

14 1,436 10-11 1995 

13 1,45 11-12 2014 

    Sumber : SNI 03-1733-2004 

Ada beberapa aturan dasar yang dapat dijadikan pegangan dalam 

perancangan hunian vertikal, yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 

60/PRT/2002. 

1. Semua ruang kecuali gudang harus terang secara ilmiah 

2. Struktur bangunan komponen serta bahan bangunan, demi keselamatan 

railing tangga terdiri dari unsur vertikal berjarak 10cm. 

3. Kelengkapan hunian vertikal kamar pembantu uer serta tempat mendi dab 

cuci terdapat sebuah balkon pelayanan (balcon service). Daerah pelayanan 

ini dapat secara terpisah namun masih terkontrol dari pintu masuk utama 

ke unit apartemen. 

4. Satu hunian vertikal ditentukan ukuran minimal untuk setiap orang. 

5. Bagian dari ruang bersama seperti lift dan tangga serta koridor mempunyai 

kemungkinan untuk melihat keluar. 
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6. Jarak antar bangunan ditentukan oleh udara yang harus bias lewat dan 

pencahayaan alami yang harus dapat diterima, kedudukan bangunan yang 

satu dengan lainnya diatur sedemikin rupa sehingga sedikit mungkin 

privasi agak terganggu oleh pandangan dari balik jendela tetangga. 

7. Prasarana lingkungan perlu dirancang jalan setapak dan jalan kendaraan 

yang tidak saling melintas. 

8. Fasilitas lingkungan, hal ini menyangkut penataan kota dalam skala 

hunian vertikal yang menyatukan sebuah lingkungan dengan semua 

fasilitas yang dibutuhkan sebagai sub-sistemnya. 

 

2.2.2 Peraturan Khusus Apartemen 

 Apartemen memiliki beberapa peraturan khusus dibandingkan dengan 

peraturan yang dimiliki oleh bangunan tinggi lainnya. 

Peraturan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu : 

1) Peraturan Kebutuhan  

a. Dapat diwadahi kegiatan sehari-hari. 

b. Privasi diwujudkan dalam bentuk pembatas fisik dan dapat 

dicapai dengan peletakan pintu masuk, perletakan elevator, 

balkon yang terlindung sehingga penghuni dapat 

melakukan aktivitasnya tanpa adanya gangguan. 

c. Kemudian dalam melakukan kegiatan sehati-hari baik 

formal maupun non formal. 

d. Terdapat kontak dengan alam. 

e. Terdapat interaksi sosial antara penghuni memenuhi 

persyaratan estetika. 

f. Memenuhi persyaratan kesehatan. 

2) Peraturan Fasilitas 

a. Umum: Parkir, enterance hall,lobby, front, office, public, 

lavatory, telephon umum, ruang keamanan. 

b. Jasa : mini market, book store, convention room, kantin, 

pantry. 
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c. Rekreasi dan Olah Raga : Restaurant, bar, music room, 

fitness, jogging track, play ground, sauna, kolam renang. 

d. Fasilitas service : mushola, ruang istirahat, gudang, 

bengkel, lavatory. 

3)  Peraturan Standart 

a. Tinggi minimal habitable room (ruang yang dihuni sebesar 

2,40 m). 

b. Pencahayaan dan penghawaan diukur dan jarak antara 

permukaan lantai dengan langit-langit dan antara dinding 

partisi. 

 

2.2.3 Kecenderungan Bangunan Apartemen di Indonesia  

Hampir semua apartemen yang ada di wilayah Indonesia mempunyai 

spesifikasi bangunan tersendiri, sehingga menjadi berbeda dengan yang lainnya. 

Berikut ini adalah bangunan apartemen diantaranya adalah ; 

1. Apartemen di Indonesia pada umumnya bertipe Highrise Building, yaitu 

berlantai antara 6 -40 lantai. 

2. Semua unit hunian yang ada di dalamnya dimulai dari lantai 2 ke atas. 

3. Lantai 1 (pertama) merupakan lantai yang berfungsi sebagai fasilitas umum. 

4.  Jumlah unit hunian tiap lantainya adalah 6-10 unit untuk tipe bedroom. 

Sedangkan untuk penthouse jumlahnya jauh lebih sedikit dari tipe bedroom. 

5. Sebuah apartemen sangat beragam dari yang paling sederhana dengan sisi 

luarnya yang persegi empat sampai dengan bentuk yang tidak beraturan. 

6. Orientasi sisi luar bangunan mengarah pada sisi yang mempunyai 

pemandangan yang paling baik. 

 

2.2.4  Spesifikasi Kelengkapan Bangunan Apartemen 

Sebuah apartemen adalah sebuah hunian vertikal yang ditempati oleh 

banyak orang di dalamnya. Sehingga sebuah apartemen mempunyai fasilitas-

fasilitas yang tersedia didalamnya, sebagai salah satu upaya untuk memberikan 

pelayanan bagi para penghuni apartemen. Berikut ini adalah beberapa sarana yang 
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tersedia didalam  apartemen dan dari hasil pengamatan beberapa brosur 

apartemen : 

 Fasilitas kolam renang 

 Fasilitas meetingroom 

 Fasilitas mini market 

 Fasilitas sauna 

 Fasilitas area bermain 

 Fasilitas fitness centre 

 Fasilitas restaurant 

 

2.2.5  Struktur Fasilitas Apartemen 

 Sebuah apartemen memiliki beberapa struktur fasilitas apartemen. Melalui 

sebuah studi didapatkan beberapa struktur fasilitas dalam suatu apartemen, seperti 

yang terlihat dalam table di bawah ini : 

 

Table 2.4 

Pengelompokkan Fasilitas 

Jenis Hirarki dan 
fasilitas 

Uraian 

Akomodasi 
dan Sekuriti 

Primer  Unit dalam apartemen 

 Funished dan non funished 

 Keamanan standart 24 jam dan CCTV 

 Area parkir 
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Umum / 
Penunjang 

Sekunder  Club house 

 Children playgroup 

 Minishop 

 Cafeteria 

 Taman 

 Kolam renang 

 Lapanagn tenis 

 Jogging track 

 Fitness centre 

 Sauna 

 Tersier  Ruang serbaguna 

 Bisnis centre 

 Kesekretariatan 

 Bar dan café 

 Billiyard centre 

Khusus Sekunder 
semi funished 

 Soft furniture 

 Curtain 

 Alat dapur 

 Kompor gas dan oven 

 Alat setrika 

 AC 

 Fully funished  Ditambah dengan hard furniture 

 TV/AV/parabola 

 Mesin cuci 

 Refrigerator 

    (Sumber : CIG Study Trend an Investasi Apartemen, 2007) 
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2.3 Privasi Dalam Apartemen 

Privasi memiliki beberapa arti yang telah ditafsirkan oleh beberapa ahli yang 

mempelajari tingkah laku manusia. Berikut beberapa pengertiannya: 

1. Privasi berarti penarikdirian seseorang atau kelompok tertentu secara 

disengaja waktu atau berkesinambungan. 

2. Menurut jenisnya privasi dibagi menjadi 2 kelompok ; 

a. Internal privacy, kebebasan melakukan aktivitas tertentu di dalam unit 

hunian tanpa mendapat gangguan dari pihak lain baik secara visual 

maupun suara. 

b. Eksternal privacy, kebebasan menggunakan ruang luar dengan fungsinya 

tanpa mendapat gangguan dari pihak luar. 

 

Dalam apartemen yang direncanakan, pengadaan atau pengaturan privasi 

penghuni dimaksudkan pada keadaan kesendirian dan keintiman dengan tidak 

melupakan segi interaksi sosial. Dengan pengaturan fisik atau lingkungan 

tertentu, dapat ditentukan jenis dan intensitas interaksi sosial sesuai dengan 

keinginan penghuni, misalnya: 

1. Pengaturan lingkungan fisik yang bersifat membatasi akan menunjang 

terbentuknya privasi, seperti ukuran terbuka dan tertutupnya pintu, 

jendela, tirai, pengaturan partisi yangh permanen maupun non-

permanen serta penggunaan perabot lain untuk memisahkan ruang yang 

satu dengan lainnya. 

2. Lingkungan fisik yang dapat digunakan tempat dengan orang lain, 

contoh entrance lebih terang cahanya akan lebih banyak dikunjungi 

orang lain dari pada tempat-tempat dengan penerangan yang suram, 

padahal berada dalam gedung atau lingkungan yang sama. Tetapi yang 

gelap terasa lebih pribadi, sehingga orang asing enggan 

menggunakannya. 

3. Pengaturan kontak sosial juga dapat diatur melalui pengaturan 

lingkungan fisik, hal ini tidak selalu dilakukan melalui pembatas-
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pembatas ruang seperti dikemukakan diatas bahwa privasi tidak selalu 

berarti kesendirian. 

Dikaitkan dengan fungsi bangunan apartemen, privasi dalam apartemen 

memiliki arti sebagai keleluasaan yang dimliki oleh penghuni atau penyewa untuk 

melakukan apa yang dikehendaki tanpa mendapatkan gangguan dari penghuni 

lain. Arti ini juga mengandung maksud bahwa keleluasaan yang dimiliki  oleh 

penghuni tersebut mempunyai batasan untuk tidak menimbulkan gangguan 

terhadap penghuni lainnya. Kemudian mengingat bahwa penghuni apartemen 

secara keseluruhan merupakan suatu intreaksi sosial harus pula dapat diwujudkan 

sesuai dengan kepentingan penghuninya. Disinilah faktor-faktor perencanaan fisik 

mempengaruhi sejauh mana kita dapat mempertahankan keseimbangan antara 

keleluasaan pribadi dan masyarakat. 

 Untuk lebih memudahkan transformasi privasi yang didinginkan pada 

perencanaan suatu apartemen. Diperlukan batasan wilayah atau penzoningan. Hal 

ini akan banyak membantu dalam perwujudan komponen fisk yang sesuai dengan 

sifat zone-zone privasi yang ada. 

  Zone-zone tersebut adaalah : 

1. Ruang publik,sebagai contoh trotoar atau pedestrian, fasilitas bersama 

apartemen (kolam renang, jogging track dan sebagainya). 

2. Ruang semi publik, interaksi yang terjadi pada ruang ini hampir mirip 

dengan interaksi yang terjadi pada ruang publik, hanya saja 

perbandingan antara orang asing dan orang yang sudah dikenal 

menjadi proporsional atau bahkan menjadi lebih kecil. Misalnya, 

koridor pada apartemen. Merancang privasi pada ruang semi ruang 

publik aprtemen merupakan pengaturan untuk mempermudahkan 

interaksi sosial antar penghuni. 

3. Ruang semi privat, merupakan ruang dimana tidak semua orang dapat 

memasukinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendaki yang 

dapat memasuki ruang tersebut, misalnya privat elevator dan ruang 

tamu. 
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4. Ruang privat, privat yang dicapai pada ruang ini sangat tergantung 

pada pembatas fisik, oleh karena itu jika pembatas fisik dihilangkan 

atau tidak ada akan timbul masalah, misalnya ruang tidur dan kamar 

mandi. 

2.4 Utilitas 

2.4.1 Transportasi Vertikal (lift) 

Sistem transportasi vertikal didalam bangunan gedung adalah suatu sistem 

peralatan yang digunakan untuk memindahkan orang / barang dari lantai 

bawah ke atas atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tangga Darurat 

Sumber : imagegoogle.com, 2011 

a. Jenis elevator dibedakan berdasarkan pemakaiannya, yaitu : 

1) Lift Penumpang 

2) L ift Service / Barang 

3) Dump Waiter 

Pada prinsipnya ke-3 jenis lift tersebut adalah sama, hal 

yang membedakan adalah cara penggunaanya. Untuk lift service / 

barang selain dengan penggerak motor  listrik ada juga yang 

digerakan dengan sistem hidrolik. 

b. Pada sistem lift yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: 
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1) Kapasitas angkut, dinyatakan dalam Kg atau total jumlah 

orang. 

2) Kecepatan gerak, dinyatakan dalam meter/menit. 

3) Jumlah lantai yang dilayani, mencakup jumlah stop/opening 

dari pintu lift. 

4) Jarak gerak, car lift pada posisi terendah s/d teratas dinyatakan 

dalam meter. 

5) Over head, jarak aman yang ditentukan dari lantai teratas s/d 

lantai ruang mesin. 

6) Kedalaman pit, sangat ditentukan berdasarkan kecepatan lift. 

7) Ukuran bersih shaft. 

8) Jenis pintu (center opening atau side opening). 

 Simplex, lift bekerja secara individual & tidak terpengaruh 

oleh lift yang lain. 

 Duplex, 2 lift yang bekerja dalam 1 kontrol. 

 Group control, beberapa lift yang bekerja dalam 1 kontrol. 

9) Kriteria dalam pemilihan lift. 

 5 mnt handling capacity = minimal 11 % atau lebih. 

 Average interval = maksimal 40 sec atau dibawahnya. 

10) Kriteria tersebut sangat mempengaruhi dalam penetapan 

kapasitas, kecepatan dan jumlah lift yang akan dipakai dalam 

suatu gedung. 

c. Peralatan utama pada lift 

1) Mesin pengangkat (hoisting machines) 

Berupa motor listrik dengan transmisi menggunakan gear . 

2) Rem 
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 Rem menggunakan sisyem arus listrik. 

 Sistim kontrol rem saling mengunci (interlock) secara 

elektris dengan sirkuit kontrol motor listrik, 

direncanakan dan diatur rem hanya bekerja untuk 

memegang kabin lift pada saat lift sudah berhenti dan 

rem tidak digunakan untuk memberhentikan lift. 

 Kereta lift berhenti darurat, untuk melepas rem 

dilakukan secara manual. 

3) Katrol ( sheaves ) yang terbuat dari cor. 

4) Kawat penggantung ( ropes ), ropes untuk kabin lift dan 

counter weight terbuat dari baja berpilin. 

5) Rel penuntun (guide rails) untuk kabin lift weigth dipasang 

menggunakan bracket dan terikat kuat pada struktur bangunan. 

6) Counterweight 

 Terbuat dari balok besi tuang yang dipasang tersusun pada 

rangka baja. 

 Mampu memberi keseimbangan sebesar berat kabin lift 

kosong ditambah 40% - 45% berat beban maksimum. 

7) Sepatu Penuntun, terpasang kuat pada bagian atas & bawah 

kabin lift & counterweight. 

8) Buffer, terpasang dibawah kabin lift & counter weight. 

9) Kereta lift penumpang, pada kereta lift terdidri dari : 

 Rangka Kereta Elevator 

 Lantai Kereta 

 Dinding Kereta 

 Langit-langit Kereta 

 Pintu Kereta 

 Indikator Kereta 
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 Car Operating Panel 

10) Magnetic Landing Device, Untuk memberhentikan kereta lift 

pada setiaplantai yang dituju dengan toleransi +/- 5 mm dari 

lantai yang bersangkutan. 

11) Landing Door 

 Mempunyai type dan dimensi yang sama dengan pintu 

keretanya. 

 Dilengkapi dengan wide jamb atau narrow jamb. 

 Terbuat dari plat baja dicat, stainless Steel Hairline 

Finish atau bahan lain yang dipakai & dibuat sesuai 

disain Arsitektur. 

 Dilengkapi dengan kunci pembuka secara manual dan 

interlock secara elektris dan mekanis dan dilengkapi 

dengan alat penutup otomatis dengan weight closer. 

12) Door Sills danToe Guards, terletak dibawah pintu, terbuat dari 

Extruded Alumunium yang didudukkan pada beton yang telah 

disediakan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram fungsi 

Sumber : Panduan Sistem Bangunan Tinggi, 2005 
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2.4.2 Penghawaan 

Udara dingin dari AHU melewati ducting supply & diffuser 

didistribusikan kedalam ruangan yang akan didinginkan dan udara panas dari 

ruangan tersebut dikembalikan lagi ke AHU untuk didinginkan melewati grille 

& ducting return, demikian seterusnya sehingga tercipta suatu siklus tertutup. 

Adapun peralatan dan fungsin dari komponen AHU, sebagai berikut : 

1) Chiller, adalah mesin refrigerasi yang berfungsi untuk mendinginkan 

air pada sisi evaporatornya. Air dingin yang dihasilkan selanjutnya 

didistribusikan ke mesin penukar kalor ( AHU, FCU / Fan Coil Unit ). 

2) AHU, adalah suatu mesin penukar kalor, dimana udara panas dari 

ruangan dihembuskan melewati coil pendingin didalam AHU 

sehingga menjadi udara dingin yang selanjutnya didistribusikan ke 

ruangan. 

3) Cooling Tower ( khusus untuk chiller jenis Water Cooler), Adalah 

suatu mesin yang berfungsi untuk mendinginkan air yang dipakai 

pendinginan condenssor chiller dengan cara melewat air panas pada 

filamen didalam cooling tower yang dihembus oleh udara sekitar 

dengan blower yang suhunya lebih rendah. 

4) Pompa sirkulasi, ada dua jenis pompa sirkulasi 

 Pompa sirkulasi air dingin ( Chilled Water Pump ) berfungsi 

mensirkulasikan air dingin dari Chiller ke Koil pendingin AHU 

atau FCU. 

 Pompa Sirkulasi air pendingin ( Condenser Water Pump ). 

 Pompa ini hanya untuk Chiller jenis Water Cooled dan berfungsi 

untuk mensirkulasikan air pendingin dari kondensor Chiller ke 

Cooling Tower dan seterusnya 
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   Gambar 2.4 diagram sistem 

     Sumber : image google.com, 2011 

2.4.3 Jaringan Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Panel Listrik 

Sumber : image google.com, 2011 

PLN 

GENSET 

TRAVO 

TRAVO 

MDP 

SDP 

SDP 

SDP 

SDP 

OUTLET 

OUTLET 

OUTLET 

OUTLET 

OUTLET 
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Listrik dipasok dari PLN dan genset. Genset digunakan ketika ada 

pemadaman, terutama pada Lift sebagai keamanan utama dari akses penghuni. 

Sedangkan listrik PLN digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang dimaksud 

dengan sistem distribusi elektrikal adalah suatu sistem yang didesain dan 

dibangun untuk memasok daya listrik bagi sekelompok beban, dan hal tersebut 

merupakan suatu sistem yang cukup kompleks, dimulai dari instalasi sumber / 

source sampai instalasi beban/load).Sesuai dengan batasan, sistem distribusi 

elektrikal yang dibahas adalah instalasi listrik dalam gedung, dengan pasokan 

tegangan menegah (TM) dari sumber PLN dengan sumber cadangan dari 

genset. 

Adapun komponen perlatannya terdiri dari : 

a. Instalasi penyulang TM (20 kV), merupakan jaringan (kabel/busduct) pe 

nyalur tegangan menengah dari gardu distribusi PLN ke peralatan TM di 

gardu pengguna. 

b. MVMDB, Medium Voltage Main Distribution Board adalah panel 

switching tegangan menengah yang berfungsi sebagi switcher dan 

pengendali daya TM di sisi pengguna. 

c. Transformator  

Transformator merupakan alat pengubah tegangan (up/down) yang bekerja 

berdasarkan  prinsip GGL induksi dan mutual inductance.  Dalam bahan  

ini  dibahas tentang step-down  transformer,  untuk  menurunkan tegangan 

jaringan 20kV ke tegangan distribusi 220/380 V. 

d. LVMDB, Low Voltage Main Distribution Board sebagai switcher 

tegangan rendah ke masing-masing sub-panel di sisi beban. 

e. Instalasi  

Instalasi ini berfungsi menyalurkan daya listrik tegangan rendah dari 

LVMDB ke sub panel atau dari sub panel ke beban. Pemilihan jenis 
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saluran (kabel/busduct) tergantung dari posisi penempatan dan kapasitas 

penyalurannya. 

f. Sub Panel TR, Sub panel TR adalah panel-panel downstream yang 

langsung berfungsi sebagai switcher, dan pengaman beban. Ada sub panel 

yang hanya berfungsi sebagai switcher, tapi ada juga yang dilengkapi 

dengan aparat pengaturan dan instrumentasi. 

g. Beban / Load 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Diagram sistem 

   Sumber : image google.com, 2011 

2.4.4 Jaringan Air Bersih 

Beberapa peralatan dalam jaringan air bersih : 

a. Pompa Transfer, berfungsi untuk menaikan air bersih dari Ground 

Water Tank (GWT) ke Roof tank melewati pipa transfer. Beberapa 

jenis pompa transfer yang sering dipakai, antara lain : 
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 End suction 

 Horizontal split case 

 Multi stage 

 Centrifugal 

b. Pressure Tank, berfungsi untuk meringankan kerja pompa dari keadaan 

start-stop yang terlalu sering. Beberapa jenis pressure tank yang sering 

dipakai, antara lain : 

 Pressure tank dengan diafragma 

 Pressure tank tanpa diafragma 

c. Peralatan pengaturan dan ukur, meliputi : 

 Check valve, berfungsi untuk menahan aliran balik air didalam 

instalasi pipa. 

 Gate Valve, berfungsi untuk mengatur buka / tutup aliran air 

didalam pipa. 

 Ball valve, Berfungsi untuk mengatur jumlah aliran air didalam 

pipa. 

 Butterfly Valve, berfungsi untuk mengatur buka / tutup aliran air 

didalam pipa. 

 Floating valve, berfungsi untuk membuka & menutup aliran air ke 

tanki. 

 Foot Valve, berfungsi untuk menahan air balik. 

 Strainer, berfungsi untuk menyaring. 

 Flexible joint, berfungsi untuk menahan getaran/gerakan. 

 Pressure gauge, berfugsi untuk pembacaan tekanan. 

 Pressure switch, berfungsi sebagai alat kontak hubung/putus akibat 

tekanan. 

 Flow switch, berfungsi sebagai alat kontak hubung/putus akibat 

aliran. 

 Water meter, Berfungsi untuk mengukur debit air. 
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   Gambar 2.7 Diagram sistem 

Sumber : image google.com, 2011 

2.4.5 Jaringan air kotor 

Sistem Pembuangan Air Buangan dibedakan berdasarkan perletakannya: 

a. Sistem pembuangan gedung, yaitu sistem pembuangan yang berada didalam 

gedung. 

b. Sistem pembuangan luar, yaitu sistem yang berada diluar gedung atau riol 

gedung. 
Sebelum air buangan dari peralatan saniter maupun dari buangan dapur 

dibuang ke saluran umum / kota maka harus dilakukan pengolahan terlebih 

dahulu dengan Sewage Treatment Plant ( STP ), sehingga memenuhi ambang 

baku yang dipersyaratkan. 

Adapun peralatn dan fungsinya : 

a. Pompa Submersible, berfungsi untuk menaikan level air kotor pada 

daerah level terendah ke instalasi pengolah yang levelnya lebih 

tinggi. 
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b. Sewage Treatment Plant ( STP ) 

STP berfungsi sebagai pengolah air buangan sehingga memenuhi 

persyaratan sebagai air buangan rumah tangga ( domestic waste ), 

yaitu dengan ketentuan : 

 Kandungan zat tersuspensi rata-rata dalam waktu 24 jam 

adalah 20 mg / liter. 

 Kebutuhan biologi untuk oksigen ( BOD ) rata-rata dalam 

waktu 24 jam adalah 20 mg / liter dengan kapasitas 

maksimum yang diperbolehkan s/d 30 mg / liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.8 Diagram sistem 

   Sumber : image google.com, 2011 

2.4.6 Fire Fighting Sistem Sprinkler 

1. Wet Riser System : Seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air 

bertekanan dengan tekanan air selalu dijaga pada tekanan yang relatif 

tetap. Pada umumnya gedung bertingkat menggunakan sistim Wet Riser. 
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2. Dry Riser System : Seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisikan air 

bertekanan, peralatan penyedia air akan mengalirkan air secara otomatis 

jika instalasi fire alarm memerintahkannya. Pada sistem dilengkapi Fire 

Brigade Connection yang diletakkan diluar bangunan. 

Peralatan dan fungsinya : 

1. Pompa kebakaran terdiri dari Electric Pump, Diesel Pump & Jockey 

Pump. 

 Apabila tekanan didalam pipa menurun, maka secara otomatis 

Jockey pump akan bekerja untuk menstabilkan tekanan air 

didalam pipa. 

 Jika tekanan terus menurun (misal glass bulb pada kepala 

sprinkler pecah) maka pompa kebakaran utama akan bekerja 

dan otomatis pompa jockey berhenti. 

 Apabila pompa kebakaran utama gagal bekerja setelah 10 

detik, kemudian pompa cadangan Diesel secara otomatis akan 

bekerja. 

 Jika kedua pompa tersebut gagal bekerja, alarm akan segera 

berbunyi dengan nada yang berbeda dengan bunyi alarm 

sistim, untuk memberi tahukan kepada operator akan adanya 

gangguan. 

 Sistim bekerja pompa Fire Hydrant adalah “Start otomatis” 

dan “Mati secara Manual”. 

 Pada saat pompa kebakaran utama bekerja, wet alarm valve 

akan terbuka dan segera membunyikan alarm gong. Aliran 

didalam pipa cabang akan memberi indikasi pada flow switch 

yang terpasang pada setiap cabang & dikirim ke panel fire 

alarm untuk membunyikan alarm pada lantai bersangkutan. 
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2.  Pressure Switch : Alat kontrak yang bekerja akibat perubahan 

tekanan. 

3. Manometer : Alat untuk membaca tekanan 

4. Time delay relay : Alat relay yang bekerja berdasarkan seting waktu 

yang sudah ditentukan. 

5. Safety valve : Alat pelepas tekanan lebih; 

6. Pressure Reducing Valve : Alat pembatas tekanan; 

7. Kepala Sprinkler (Head Sprinkler) : Alat pemancar air yang bekerja 

setelah pecahnya bulb akibat panas yang ditimbulkan oleh 

kebakaran. Ukuran kepala sprinker 15 mm, kepadatan pancaran 5 

mm/mnt, area kerja maks. 144 m2, laju aliran 725 lt/mnt dan setiap 

katup kendali jumlah maks. adalah 1.000 buah kepala sprinkler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.9 Diagram sistem 

  Sumber : image google.com, 2011 
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2.5 Arsitektur Berbudaya 

2.5.1 Arsitektur Bernuansa Jawa 

  Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan 

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, 

sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda 

yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 

organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk 

membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dengan 

berbudaya lebih mudah mengenal lingkungan sekitar dan mudah untuk 

bersosialisasi. 

Dalam dunia arsitektur terdapat banyak gaya yang dapat diterapkan. 

Gaya interior Jawa mulai banyak perkembangan dan banyak pula minat oleh 

masyarakat diberbagai kalangan. Penerapan interior Jawa merupakan salah satu 

upaya untuk tetap menjaga budaya Jawa terutama pada Kota Solo sendiri. 

Dengan selogan “Spirit of Java” yang menjadikan Solo semakin berbudaya. 

Beberapa ciri arsitektur Jawa : 

a. Denah 
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b. Atap 
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c. Pintu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Jendela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Gambar 2.10. a) Denah  b) Atap   c)Pintu   d) Jendela 

Sumber : image.google.com 
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2.5.2 Arsitektur bernuansa Cina 

Budaya Cina sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang mana 

salah satu elemen kepercaan itu mencolok yaitu dengan pemilihan warna yang 

berani. Warna kuning atau emas melambangkan kemakmuran, merah 

melambangkan keberuntungan bagi budaya Cina. Sedangkan warna biru 

melambangkan kesetiaan. Struktur bangunan orang Cina memiliki sifat yang 

khas seperti meyakini bahwa dalam membangun sebuah rumah dan bangunan 

apapun mereka memiliki perhitungan – perhitungan sebelumnya atau yang 

disebut dengan Feng Sui. Karya seni etnis budaya Cina memiliki sifat yang 

natural artinya para seniman kebanyakan terinspirasi dari alam sekitar dan 

biasanya memiliki arti, makna, maksud, tujuan, kepercayaan tertentu. Seperti 

banyak kita jumpai lukisan yang bertemakan ikan koi, ikan mas, bambu, panda, 

dll. Ada pula kaligrafi Cina yang biasanya memiliki makna arti yang 

mendalam. Beberapa ciri penerapan interior agar tercipta nuansa Jawa : 

 

 

 

 

a    b 

Gambar 2.11. a) Ruang tidur  b) Guci-guci keramik 

Sumber : image.google.com 

2.5.3 Arsitektur bernuansa Arab atau Timur Tengah 

Gaya Timur Tengah banyak menerapkan bentuk geometrik seperti 

motif bintang, wajik, dan sulur-sulur. Kesan ramai pun langsung tercipta 

karena biasanya gaya ini sering menabrak- nabrakkan motif dan warna. 

Kekuatan arsitektur bergaya Timur Tengah terletak pada tata eksterior dan 

interiornya yang dinamis. Sentuhan itu dapat ditemukan mulai bentuk- bentuk 

lengkung atau kubah berornamen pada bagian jendela atau lorong rumah, 

pemilihan desain kolom, dan material lantai. Semua hal tersebut bisa menjadi 

aksen unik. Selain memakai banyak motif pada kaca patri, yang menjadi ciri 
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khas lain gaya Timur Tengah adalah pemakaian motif pada lantai dan langit-

langit. Selain itu, tatanan pilar dengan atap kubah kian menguatkan gaya Timur 

Tengah. Penggunaan kaca patri pada rumah Timur Tengah membuat ruangan 

menjadi lebih hangat. Bias cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan yang 

umumnya memiliki penerangan temaram. Lampu pun dapat menjadi ornamen 

dekoratif dalam tatanan interior. Warna memegang peranan penting dalam 

konsep rumah Timur Tengah. Warna-warna khas Timur Tengah yang biasa 

diaplikasikan pada sebuah hunian adalah biru, hijau tua, hijau tosca, merah tua, 

dan warna-warna kayu.  

Gaya Timur Tengah tak lengkap bila tidak dihiasi dengan karpet Persia 

yang kaya corak. Tak hanya sebagai penutup lantai, karpet dengan kombinasi 

warna cokelat tua, merah marun, dan kuning gading itu biasa pula dipajang 

sebagai wall hanging yang melengkapi ruang. 

Ciri khas lain gaya ini adalah digunakannya kain-kain pelapis dekorasi 

ruang yang seolah-olah menjadi sebuah tenda di padang pasir. Sementara itu, 

pada penataan ruang-ruang, biasanya menggunakan sistem lesehan dengan 

bantal-bantal besar bermotif. Ragam warna dan corak yang lebih hidup pada 

ornamen- ornamen ruang memberi daya tarik tersendiri dan tentunya 

menjadikan penataan ruang terasa lebih hangat. Gaya ini cocok sekali untuk 

mereka yang berkepribadian eksentrik. 

Beberapa model arsitektur nuansa Timur Tengah : 

 

 

 

 

 

 

  a     b    c 

Gambar 2.12. a) Kubah bermotif  b) Pemasangan karpet pada interior c) Interior arab 

Sumber : image.google.com 
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2.6 Studi Komparasi 

Studi komparasi dilakukan di dalam kota untuk mengetahui perbandingan antara 

apartemen yang satu dengan yang lain agar dapat mencapai apartemen yang sesuai. 

Tabel 2.5 

Evaluasi dan Analisis Studi Komparasi Kawasan Berkonsep Apartemen 

Elemen Evaluasi Kondisi Eksisiting objek 
Komparasi 

Konsep 
Perancangan 

Paragon Center Point 

1 Elemen Perancangan 

a perancangan 
kawasan 

dipusat kota dipusat kota dikawasan kota 
satelit 

b latar belakang belum terdapat 
bangunan 
apartemen 

menambah 
jumlah 

apartemen 
yang ada 

dalam 1 kota 

menambah dan 
memberikan 
perbedaan 

konsep 

signifikan 

c penzoningan pembagian tata 
ruang teratur 

pembagian tata 
ruang teratur 

pembagian tata 
ruang teratur 

d aktivitas tempat tinggal, 
menginap 
sementara, 
shopping, 

makan 
sebelumnya 

dalam 
pembangunan 

gedung 
apartemen 

yang tempat 
tinggal, 

shopping, 
rekreasi  

e taman terbuka koridor, 
kawasan 

kawasan koridor, 
kawasan 

2 Urban Context 

a penghuni domestik domestik domestik 
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nasional nasional nasional 

b pengunjung dominasi lokal domestik lokal domestik 
regional 

c pencapaian dari banyak 
arah, jalan 
utama kota, 

terbuka 

dari banyak 
arah, jalan 
utama kota 

dari banyak 
arah, jalan 
utama kota 

d pola sirkulasi dan 
parkir 

pola radial, 
pola linear 

linear pola radial, 
linear 

Elemen Evaluasi Kondisi Eksisiting objek Komparasi Konsep 
Perancangan 

Paragon Center Point 

 e karakter khas menjadi point of 
interest city, dengan 

tower yang tinggi 

menjadi point of 
interest city   

bernuansa 
lingkungan jawa, 

spektakuler 

 f sarana prasarana shopping center, 
swimming poll, arena 

bermain,restaurant 

restauran dan 
rumah toko 

modern, 
berbudaya, 

strategis 

3  Aspek fisik visual 

 a estetika arsitektur bergaya modern, 
minimalis 

bergaya modern bergaya modern, 
berbudaya 

 b pengamanan    

 c kondisi ketanahan datar, stabil, bukan 
reklamasi 

datar, stabil, 
bukan reklamasi 

datar, stabil, 
bukan reklamasi 

 d 
iklim 

tropis, angin sejuk tropis, angin 
sejuk 

tropis, angin sejuk 

4  Aspek Lanskap/Public Space 
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2.7 Kesimpulan 

Dengan melihat hasil analisa dan study literature, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Sebuah apartemen minimal harus memliki ruang keluarga, ruang tidur, ruang 

makan, ruang tidur dan kamar mandi / wc. 

2. Tiga macam golongan kepemilikan apartemen : 

1) Sewa 

2) Milik bersama 

3) Milik perorangan 

3. Terdapat dua lingkup kegiatan pada apartemen ; 

1) Kegiatan pengelola 

2) Kegiatan penghuni 

4.  Tower plan adalah tipe apartemen yang sering diterapkan pada bangunan 

apartemen, unit-unit partemen berjumlah 4 hingga 6 tiap lantainyadapat 

memuat banyak unit-unit apartemen membuat apartemen ini lebih ekonomis. 

 a jenis public space hunian  hunian hunian 

 b fungsi sbg fasilitas umum 
kaw. perumahan 

sbg fasilitas 
umum kaw. 
perumahan 

sbg fasilitas 
umum kaw. 

Perumahan dan 
wisata 

 c kondisi RTH binaan binaan binaan 

 d keaktifan penghuni, 
pengunjung, belanja, 

makan 

penghuni, 
pengunjung, 

belanja, makan 

penghuni, 
pengunjung, 

makan 

 e icon / landmark tower bangunan tower bangunan tower bangunan 

 f street furniture / 
fasilitas 

lampu, pot taman, 
seating set, mall 

lampu, pot 
taman, seating 
set, mall 

lampu, pot taman, 
bangku taman, air 
mancur shopping 



43 
 

5. Unit apartemen biasanya terdiri dari : 

1) Tipe 1 bedroom : penghuninya adalah berstatus single atau 

pasangan yang belum mempunyai anak. 

2) Tipe 2 bedroom : penghuninya adalah pasangan dengan 1 atau 2 

orang anak. 

3) Tipe 3 bedroom : penghuninya adalah pasangan dengan 2 atau 3 

orang anak. 

6.  Apartemen Indonesia pada umumnya bangunan bertingkat tinggi dengan 6 

sampai 40 lantai. 

7. Unit hunian di dalamnya dulai dari lantai kedua, dimana lantai pertama atau 

dasar digunakan sebagai fasilitas umum. 

8. Jumlah unit hunian tiap lantainya adalah 6 -10 unit. 

9. Sebuah bangunan apartemen paling sedikit terdiri dari satu tower. 

10. Bentuk dasar apartemen paqda umunya terbentuk persegi empat atau kotak. 

11. Kenyamanan darui suatu apartemen tergantung pada fasilitas-fasilitas yang 

disediakan oleh pengelola apartemen. Semakin lengkap fasilitas yang 

disediakan, akan semakin menarik minat para pembeli atau penyewa 

apartemen.  

Fasilitas yang biasanya terdapat pada bangunan apartemen, yaitu : 

1) Kolam renang  

2) Kafe atau restaurant 

3) Fitness centre 

4) Mini market 

5) Sauna 

6) Play ground 

7) Failitas parkir kendaraan penghuni. 

12. Keamanan suatu partemen diwujudkan dalam bentuk fisik apartemen yang 

memenuhi standar keamanan teknis bangunan dan sistem keamanan dan 

bentuk fisik lingkungan apartemen yang dirancang untuk mencegah gangguan 

dari luar. Terpacainya keamanan pada suatu apartemen akan menimbulkan 
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pengaruh secara tidak langsung, yaitu mendorong tercapaunya sebagian dari 

privasi yang diinginkan oleh penghuni. 

13. Variable dari privasi yang tidak boleh dilupakan adalah pengaruh kepadatan, 

kesesakan, ruang pribadi dan teritori. Variable-variabel tersebut sangat 

mempengaruhi pencapain privasi yang diinginikan, oleh karene itu dilakukan 

pembatasan jumlah unit hunian pada satu lantainya. 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 
3.1 Potensi Solo Raya  

 3.1.1  Sekilas Tentang  Solo Raya 

 Dalam Perda no.6 tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Jateng, sebagai salah satu simpul pengembangan wilayah Propinsi Jawa Tengah, 

kawasan perkotaan Surakarta telah berkembang dengan pesat dan diidentifikasikan 

sebagai salah satu kawasan strategis dari 17 kawasan strategis yang ada di Jawa 

Tengah. 

Sesuai dengan penetapan strategi pembangunan wilayah Propinsi Jawa 

Tengah, salah satu Wilayah Pembangunannya adalah WP IV yang meliputi 

wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan 

Kabupaten Karanganyar (Subosuko). Kota Surakarta sendiri dalam WP IV 

berfungsi sebagai kota pusat pengembangan, dan dalam sistem kota secara regional  

termasuk dalam kota orde II, yang pengaruh pelayanannya meliputi  kota orde di 

bawahnya yang berada di WP IV, yaitu kota Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar 

ketiganya merupakan kota orde III. 

  Dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh kawasan Subosuko dan kota-

kota yang berada di jalur arteri Selatan Jawa Tengah (Klaten, Wonogiri, dan 

Sragen). Dengan pengembangan wilayah kolektif dari beberapa kota yang sering 

disebut “Sobosukowonosraten” atau Solo Raya. 

 Dengan potensi Solo sekarang ini, Solo menciptakan pemekaran wilayah 

yakni Solo Baru. Keberadan Solo Baru merupakan titik simpul dari Kota Solo 

sehingga dalam konstelasi wilayahnya banyak dipengaruhi oleh Kota Solo. Secara 

administrasi Solo Baru berada di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.  
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Gambar 3.1 Peta Letak Grogol terhadap Sukoharjo 

Sumber: image google.com, 2011 
 

3.2 Kondisi Fisik dan Non Fisik Grogol  

3.2.1 Aspek Fisik 

a. Tata Guna Lahan 

 Berdasarkan RUTRK Kecamatan Grogol tahun 2004-2013, 

Kecamatan Grogol terdiri dari dari 14 desa dengan luas wilayah 3.000 Ha, 

yang akan  dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu kelompok kawasan 

terbangun dan kelompok kawasan belum terbangun. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah pembahasannya. Kawasan terbangun di Kota 

Kecamatan Grogol meliputi fungsi pekarangan dan bangunan. Lahan 

pemukiman  merupakan jenis penggunaan lahan yang paling dominan pada 

kawasan terbangun. Lahan yang digunakan besar sekali jumlahnya bila 

dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Penggunaan lahan lain yang cukup 

KOTA 

KLATEN 

D.I.Y WONOGIRI 
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besar adalah penggunaan untuk jalan, perdagangan, industri, peribadatan. 

Jaringan jalan memakai luas lahan sebesar lebih kurang 324,74 ha, atau 15, 02 

% dari luas kawasan terbangun. Keadaan ini menunjukkan bahwa jaringan 

jalan Kecamatan Grogol termasuk cukup baik , terutama dalam hal pelayanan 

pergerakan didalam kawasan. 

b. Topografi 

 Menurut topografinya wilayah Kecamatan Grogol merupakan daerah 

yang relatif datar, yaitu terletak pada ketinggian antara 90 – 100 meter di atas 

permukaan air laut dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 4% pada bagian 

tengah dan kurang dari 7% pada bagian tenggara dan barat laut. Kondisi tanah 

di wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah perkotaan 

yang ideal karena memberikan kemudahan alternatif pencapaian dan beberapa 

alternatif kemungkinan pada bentuk maupun pengembangan kota yang lebih 

fleksibel. 

c. Geologi 

 Wilayah Kecamatan Grogol  merupakan sebuah daerah dataran yang 

tersusun dari beberapa macam batuan, yang antara lain dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) macam satuan batuan, yaitu : 

▪ Endapan Alluvial 

▪ Batuan Vulkanik kuarter muda, dan 

▪ Batuan Vulkanik kuarter tua. 

Secara keseluruhan struktur batuan wilayah ini cukup kuat dan stabil, 

sehingga tidak akan banyak menemui hambatan untuk dikembangkan sebagai 

kawasan perkotaan dengan kemungkinan pada masa yang akan datang adanya 

pengembangan secara vertikal. 

d. Hidrologi 

 Dengan adanya beberapa anak sungai yang banyak mengalir disekitar 

wilayah Solo Baru yang bermuara pada sungai Bengawan Solo, ternyata 

belum dapat menjamin kemudahan bagi warga untuk mendapatkan air bersih 

dengan mudah. Pada daerah dataran banjir (Bengawan Solo), kedalaman 
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sumur gali memang relatif dangkal yaitu 6 meter, namun pada daerah yang 

bergelombang ternyata sumur gali bisa mencapai kedalaman 18 meter.  

3.2.2 Aspek Non Fisik 

a. Pertumbuhan Penduduk 

 Jumlah penduduk Kecamatan Grogol pada tahun 1998 sebesar 87.521 

jiwa. Angka tersebut meningkat menjadi 96.674 jiwa pada tahun 2010. Berarti 

selama periode 12 tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebesar 9.153 

jiwa atau laju pertumbuhan penduduknya rata-rata sebesar 3,39 % tiap tahun. 

 Tabel 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : RUTRK Grogol, 2004-2013 

 

No Desa Pertumbuhan Rata-
Rata 

Proyeksi Jumlah 
Penduduk 

2010 2013 
 GROGOL 

1 Pandeyan 0.0096 4.224 4.431 

2 Telukan 0.0085 9.388 9.794 

3 Parangjoro 0.0127 4.202 4.476 

4 Pondok 0.0191 6.203 6.818 

5 Langenharjo 0.0065 7.351 7.593 

6 Gedangan 0.0288 4.577 5.275 

7 Madegondo 0.0515 10.067 12.940 

8 Grogol 0.0147 4.028 4.333 

9 Kadokan 0.0166 4.309 4.679 

10 Kwarasan 0.0135 6.704 7.169 

11 Sanggrahan 0.0226 7.165 8.012 

12 Manang 0.0134 3.990 4.265 

13 Banaran 0.0327 9.764 11.469 

14 Cemani 0.0119 20.183 21.413 

Jumlah  102.156 112.667 
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b. Struktur Perekonomian 

 Struktur perekonomian wilayah Perkotaan Kecamatan Grogol sangat 

tergantung pada potensi sumberdaya yang ada di wilayah tersebut, baik 

potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Faktor lain yang 

berpengaruh adalah pertumbuhan perekonomian daerah pendukung yang lebih 

luas; dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dan 

Kota Surakarta. 

 Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengkaji perekomian 

suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2000 memperlihatkan prosentase PDRB dari 

masing-masing sektor yang ada. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan 

daerah Kabupaten Sukoharjo berasal dari sektor industri pengolahan ( 26,21 

%), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (24,26 %), dan pertanian 

(21,27.%). Kondisi yang demikian berlangsung selama beberapa tahun 

terakhir. 

 

3.2.3 Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Umum atau Sarana Prasarana 

1. Fasilitas Umum 

a. Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum  

  Fasilitas pemerintahan dan pelayanan di Perkotaan Kecamatan 

Grogol memiliki cakupan pelayanan lokal (kecamatan) dan kabupaten. 

Standar besaran ruang untuk fasilitas pemerintahan dan pelayanan 

umum adalah 300 m2 / 2.500 penduduk. Dengan asumsi jumlah 

penduduk di akhir tahun perencanaan sebesar 188.749 jiwa; maka akan 

dibutuhkan lahan seluas 22.650 m2 dengan perincian sebagai berikut : 

 Kantor kecamatan   = 800 m2 

 Kantor desa   = 4.200 m2 

 Pos polisi dan militer   = 800 m2 

 Kantor pos pembantu   = 300 m2 

 Pos pemadam kebakaran = 400 m2 
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 Kantor telepon   = 400 m2 

 Parkir umum   = 6.000 m2 

 Kantor listrik   = 400 m2 

 Kantor – kantor dinas  = 14.750 m2 

 

b. Fasilitas Perdagangan 

  Fasilitas perdagangan yang ada di Perkotaan Kecamatan Grogol 

adalah pasar, toko, warung, bank, KUD. Masing-masing dianalisa 

kuantitasnya sbb; (asumsi jumlah penduduk di akhir tahun perencanaan 

188.749 jiwa). 

Table 3.2 

Analisa kuantitas Fasilitas Jasa Perdagangan 

 

 

 

 

 

 

 

  

   sumber : RUTRK Grogol, 2004-2013 

 

c. Fasilitas Pendidikan  

  Kawasan Perkotaan Kecamatan Grogol telah memiliki 

fasilitas pendidikan untuk tingkat perguruan tinggi yaitu Akademi 

Teknologi Warga (ATW) di Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol. 

ATW memiliki cakupan pelayanan regional, meliputi wilayah ex-

Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Fasilitas pendidikan terbanyak 

adalah SMP, dengan wilayah pelayanan meliputi wilayah Perkotaan 

No Fasilitas Standar Jumlah 
Ideal 

Jumlah 
Eksisting Penilaian 

1 Kios / 
Warung 

1 unit/250 
penduduk 

587 623 Berlebih 

2 Toko / 
Pertokoan 

1 
unit/2.500 
penduduk 

58 494 Berlebih 

3 Pasar 
Umum 

1 
unit/30.000 
penduduk 

5 6 Mencukupi 
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Kecamatan Grogol dan sekitarnya. Desa dengan fasilitas pendidikan 

terbanyak adalah Desa Telukan, sedangkan yang paling sedikit adalah 

Desa Gedongan, Ngombo, Mancasan, Purbayan, Gentan dan Duwet. 

Dalam hal ini penduduk di wilayah desa-desa tersebut 

mempergunakan fasilitas pendidikan di wilayah desa lain yang 

berdekatan. 

 

d. Fasilitas Kesehatan 

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Grogol yang dibutuhkan 

berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah 

Bersalin/Polindes, Praktek Dokter dan Apotek. Dari hasil analisis, 

fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di Kecamatan Grogol pada tabun 

2013 adalah sebagai berikut :  

1) Rumah Sakit 

Berdasarkan data tahun 2003, jumlah rumah sakit yang ada 

adalah 1 buah. Namun, untuk prediksi 10 tahun yang akan datang, 

tidak diperlukan fasilitas rumah sakit. Akan tetapi karena tingkat 

pelayanan di Kecamatan Grogol mencakup lingkup regional; maka 

fasilitas ini perlu ada. 

2) Puskesmas 

Berdasarkan data tahun 2003 jumlah puskesmas yang ada 

2 buah dengan jangkauan pelayanan penduduk Kecamatan. 

Sedangkan untuk prediksi 10 tahun mendatang dibutuhkan 

puskesmas sebanyak 4 buah Dengan demikian kebutuhan akan 

sarana ini, sampai dengan akhir tahun perencanaan 2013 perlu 

penambahan secara kuantitas dan peningkatan secara kualitas. 

3) Puskesmas Pembantu Balai Pengobatan 

Dengan memperha.tikan standar yang ada bahwa setiap 

6.000 penduduk membutuhkan 1 buah fasilitas Puskesmas 

Pembantu yang skala pelayanannya adalah dalam lingkup 

Kecamatan.  
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Berdasarkan perhitungan pada akhir tahun per-encanaan 

dibutuhkan 19 buah Puskesmas Pembantu sedangkan dari kondisi 

eksisting baru terdapat 3 buah Puskesmas PembantuBalai Pengobatan. 

Melihat kondisi yang ada saat ini pengadaan puskesmas pembantu di 

Kecamatan Grogol cukup 6 unit, dengaa pelayanan 2 unit tiap BWK. 

Sedangkan luas lahan yang dibutuhkan 500 m2/unit.  

 

e. Fasilitas Peribadatan 

  Secara umum setiap desa telah memiliki fasilitas peribadatan. 

Distribusi fasilitas peribadatan di Perkotaan Kecamatan Grogol cukup 

proporsional, antara jumlah fasilitas dengan pemeluknya. Misalnya 

masjid di Desa Cemani yang memang jumlah penduduk beragama 

Islam paling banyak dibanding desa-desa lain, sehingga terdapat 24 

masjid. Sedangkan keberadaan gereja di Desa Telukan yang mencapai 

8 buah, disebabkan wilayah pelayanannya juga mencakup Desa 

Langenharjo, Kwarasan, Sanggrahan, Banaran dan Cemani. Demikian 

pula dalam sebaran fasilitas vihara di Desa Banaran, Manang dan 

Gedangan, dimana vihara tersebut justru melayani pemeluk dari Desa 

Grogol dan Langenharjo. Sedangkan pura hanya ada 1 buah di Desa 

Banaran, yang juga melayani umat Budha dari kecamatan lain. 

 

f. Fasilitas Perekonomian 

 Sebagian besar wilayah Kecamatan Grogol merupakan wilayah 

pengembangan perumahan Solo Baru beserta fasilitas pertokoan yang 

menampung fungsi-fungsi perdagangan skala grosir dan eceran. Pada 

saat ini telah ada dan berkembang beberapa ruko (lingkungan 

Perumahan Solo Baru sektor 1), supermarket (Alga Gudang Rabat), 

pasar (tradisional), toko dan kios/warung. Fasilitas perekonomian 

yang paling banyak terdapat di Perkotaan Kecamatan Grogol adalah 

kios atau warung. Desa yang memiliki fasilitas perekonomian 

terbanyak adalah Desa Madegondo, sedangkan yang paling sedikit 
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adalah Desa Manang. Pasar yang ada di Perkotaan Kecamatan Grogol 

sebagian telah mengalami perbaikan dan peningkatan fisik, dari 

bentuk pasar musiman/temporer (pasar krempyeng – Jw) menjadi 

pasar harian, dengan status pasar desa. Pasar umum di wilayah 

Perkotaan Kecamatan Grogol ada 4 buah. Pada tabel di bawah ini 

diuraikan tentang sebaran pasar setiap desa di Perkotaan Kecamatan 

Grogol.  

Kegiatan perekonomian yang cukup menonjol lainnya adalah 

keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kondisi PKL di Perkotaan 

Kecamatan Grogol diterangkan sebagai berikut: 

 PKL di depan supermarket Alfa Gudang Rabat, telah ditata dengan 

baik, dimana para PKL menempati bangunan-bangunan permanen, 

tanpa mengganggu aktifitas pejalan kaki. 

 PKL di belakang bekas bioskop ATRIUM masih menempati 

trotoar, sehingga mengurangi kenyamanan pejalan kaki dan 

menimbulkan pemandangan yang kurang baik. 

 PKL di sekitar Pasar Telukan, Kantor Kecamatan Grogol dan Baki, 

sebagian besar hanya berjualan pada sore hingga malam hari, 

dengan sistem bongkar pasang. 

Guna menunjang kegiatan ekonomi, terdapat bank, Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD). BKD 

terdapat di tiap desa sebagai lembaga yang menyalurkan kredit, 

yang diprioritaskan untuk golongan ekonomi lemah dan menengah. 

g. Fasilitas Olah Raga, Pariwisata dan Makam 

Di dalam wilayah perencanaan Kecamatan Grogol diperlukan 

adanya fasilitas rekreasi berupa ruang terbuka atau taman kota yang 

dapat dipergunakan untuk berolahraga, interaksi sosial dan comunal 

space juga sebagai paru-paru kota. Dari hasil analisis, kebutuhan 

fasilitas rekreasi, olah raga dan pemakaman di Kecamatan Grogol 

sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah sebagai berikut ; 
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a. Lapangan Olah raga 1 buah dengan luas 12.000 m2  

b. Pemakaman 3 lokasi dengan luas 9.000 m2 

Kecamatan Grogol memiliki beberapa makam yang tersebar di 

masing-masing desa. Salah satu makam terbesar yang ada di 

Kecamatan Grogol, adalah makam Daksinoloyo yang terdapat di 

Desa Kwarasan. Walaupun makam tersebut berada di wilayah 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, tetapi selama ini income 

(pendapatan) dari makam tersebut semua masuk ke PAD Kota Solo, 

Karena makam tersebut diakui sebagai makam milik Keraton Solo 

selain makam yang terdapat di Kecamatan Kartasura Solo. 

 

h. Fasilitas Transportasi 

 Semua ruas jalan utama di Kecamatan Grogol dilewati oleh 

jalur angkutan umum (angkutan perkotaan dan antar kota). Desa 

Pandeyan merupakan desa yang paling sedikit sarana transportasinya. 

Untuk mencapai Desa Pandeyan harus melalui wilayah Kecamatan 

Polokarto dan hanya tersedia angkutan ojek. Demikian pula untuk 

mencapai Desa Kadokan, harus melewati wilayah Kecamatan 

Mojolaban. 

2. Kebutuhan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kota 

a. Jaringan Air Bersih 

Dalam analisis kebutuhan air bersih, ada 2 (dua) masalah 

penting yang harus dicermati yaitu kualitas air tanah yang tidak 

semuanya baik (Desa Telukan airnya asin, air keruh di sumur 

dangkal) dan ketidakstabilan debit air. Berdasarkan standar kebutuhan 

pelayanan air bersih dari Departemen Kesehatan RI, dengan 

kepadatan saat ini (± 50 jiwa/ha) perlu dilayani jaringan perpipaan 

PDAM. 

Meski demikian, dengan adanya permasalahan-permasalahan 
tersebut di atas, maka perlu untuk dipertimbangkan untuk 
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mengembangkan jaringan air bersih perpipaan PDAM di wilayah 
Perkotaan Kecamatan Grogol. Sedangkan pertimbangan lainnya 
meliputi antara lain: 

 Tumbuh berkembangnya industri di utara yang memerlukan 

penyediaan air bersih dalam jumlah besar (dengan pengambilan air 

tanah); maka hal ini dapat mempengaruhi kestabilan debit air di 

selatannya. 

 Berkembangnya kompleks-kompleks perumahan dan bangunan 

lain yang berpengaruh pada berkurangnya area tangkapan air. 

 Perlunya pemeliharaan sumber-sumber air baku yang ada. 

 

b. Jaringan Air Kotor 

Pembuangan air limbah atau air kotor dibedakan atas 

pembuangan dengan sistem jaringan dan pembuangan setempat. 

Jaringan pembuangan air limbah di Perkotaan Kecamatan Grogol 

dalam bentuk saluran dalam suatu sistem Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) pada saat ini belum ada. Sebagian besar pembuangan 

air kotor dari perumahan dilakukan dengan pembuangan setempat 

(on-site sanitation) dalam bentuk tangki septik (septic tank) dan atau 

bak peresapan. Penduduk Desa Manang dan Parangjoro hampir 

seluruhnya telah memiliki tangki septik. Desa yang paling sedikit 

memiliki tangki septik adalah Desa Kadokan. 

c. Jaringan Air Hujan / Drainase 

Wilayah Perkotaan Kecamatan Grogol dengan kemiringan 

tanah 0 – 3%, pada umumnya merupakan daerah yang relatif datar, 

kecuali di wilayah tepian Sungai Bengawan Solo. Jaringan drainase di 

beberapa bagian menjadi satu dengan jaringan irigasi, dengan 

dukungan 2 (dua) sungai utama yaitu Sungai Bengawan Solo di 

sebelah timur dan Sungai Jenes di sebelah utara. Saluran irigasi yang 

ada pada saat ini merupakan jaringan primer, sekunder dan tersier. Di 

ruas-ruas tertentu, saluran drainase menjadi satu dengan saluran 
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irigasi, mengingat keberadaan areal persawahan di bagian selatan 

Perkotaan Kecamatan Grogol. 

d. Jaringan Listrik 

 Jaringan listrik yang ada di Kecamatan Grogol merupakan 

bagian dari jaringan yang lebih besar, yang termasuk dalam area 

pelayanan dan jaringan PT. PLN (Persero) Surakarta. Untuk 

memenuhi kebutuhan listrik Perkotaan Kecamatan Grogol, didukung 

oleh 2 (dua) buah Gardu Induk (GI) yang saling berdekatan, yaitu GI 

Wonosari (Kecamatan Gatak) dan GI Solo Baru di Desa Kudu 

(Kecamatan Grogol), disamping GI Mangkunegaran (MKN 03) dan 

Jajar (JJR 04) yang berada di Kota Surakarta. Keempat GI tersebut 

saling menjadi satu kesatuan sistem jaringan. GI Mangkunegaran dan 

Jajar melayani sebagian kecil wilayah Perkotaan Solo Baru, 

khususnya bagian utara, sedangkan GI Solo Baru dan Wonosari 

melayani bagian selatan (sebagian besar). 

e. Jaringan Telepon 

Perkotaan Kecamatan Grogol dalam kerangka sistem 

telekomunikasi, termasuk di dalam wilayah usaha Divisi Regional 

(Divre VI) yang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi 

DIY. Di Kota Surakarta terdapat 2 Stasiun Telepon Otomat (STO) 

yaitu STO Kerten dan Gladag, masing-masing berkapasitas 14.000 

sst. Beberapa rumah kabel yang ada di perbatasan kota Solo dengan 

Kecamatan Baki & Grogol, meliputi rumah Kabel berkode RDA, RJ, 

RH, RAE, RQ dan RAF. 

f. Jaringan Transportasi 

Jaringan jalan di wilayah Kota Kecamatan Grogol bisa 

dikatakan sudah tersedia cukup baik. Ada beberapa desa yang 

memiliki hambatan pengembangan karena keberadaannya di pinggir 

Bengawan Solo. Ruas jalan yang berstatus Jalan Kabupaten yang 
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melewati wilayah Kota Kecamatan Grogol sepanjang 47,36 km, 

dengan permukaan jalan berupa aspal. Sedangkan untuk jalan dengan 

status kelas di bawahnya atau jalan desa sepanjang 97,52 km dengan 

konstruksi aspal, tanah, macadam dan lain-lain. 

3.2.4 Tinjuan Site 

 

 
 

 

 

1. Tata bangunan 

Dalam tata bangunan terdapat beberapa unsure yang harus diperhatikan 

berikut adalah unsure-unsur berdasarkan RUTRK Kec. Grogol tahun 

2004-2013. 

a. Garis Sempadan Bangunan 

Garis sempadan bangunan merupakan perencanaan awal dalam 

pelaksanaan penataan bangunan, Garis Sempadan Bangunan terdiri 

dari : 

1) Garis Sempadan Bangunan Depan. 

SITE 

Gambar 3.2 Letak Site 

Sumber: Google Earth, 2011 



58 
 

Bagian depan dari bangunan harus memenuhi syarat sehingga 

antara bangunan yang satu dengan bangunan lain yang ada di 

sampingnya membentuk suatu garis sejajar. Garis Sempadan 

Bangunan Depan minimal 25 % dari panjang Daerah Pengawas 

Jalan (Dawaja) atau 50 % dari Daerah Milik Jalan ( Damija). 

2) Garis Sempadan Bangunan Sudut 

Khusus untuk bangunan sudut harus memenuhi batas pandang 

jalan dan bila mempunyai sudut yang kurang, maka harus 

dipotong. Bangunan sudut harus berorientasi dua arah dengan 

sempadan disarankan minimal 1 kali jarak Damija. Persyaratan 

GSB ditentukan oleh kondisi masing-masing sesuai dengan 

peruntukan kawasan seperti : 

 Kawasan Perumahan 

 Kawasan Perdagangan 

 Kawasan perkantoran 

b. Koefisisen Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB) 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka perbandingan 

antara luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan atau persil, 

sedangkan Koefisien lantai Bangunan (KLB) adalah angka 

perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas lahan atau 

persil.Hubungan antar kedua angka koefiein ini adalah untuk 

menentukan tinggi bangunan. KDB ditentukan untuk memberikan 

batasan terhadap kepadatan bangunan dan untuk menjaga kepadatan 

bangunan serta untuk menjaga keseimbangan kondisi udara, yaitu 

untuk ruang-ruang terbuka,KDB dan KLB ditentukan berdasarkan 

pada fungsi-fungsi jalan. 
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3.2.5 Pengguna Apartemen 

Karakter pengguna apartemen pada kawasan Solo Baru ini mempunyai 

ciri bahwa mereka adalah para pendatang yang datang dan bekerja pada daerah 

tersebut. Dimana orang-orangnya sudah majemuk dan komplek sekali 

karakteristiknya, karena budayanyapun sudah beragam. Akan tetapi mereka sama-

sama bekerja dikawasan tersebut. Mereka hidup dengan tingkat sosial sehingga 

mereka cenderung untuk bergaya hidup modern. Para penghuni Apartemen Solo 

Baru termasuk dalam kelas menengah keatas. 

Karakter yang ada pada calon penghuni yang berasal dari dalam negeri 

dan juga para penghuni yang berasal dari luar negeri (berwisata dalam waktu 

lama) pada dasarnya mereka mempunyai persamaannya yaitu sama-sama orang 

yang berpikiran modern . 

Berikut ini adalah karakter-karakter yang dimilki oleh para penghuni 

tersebut, yaitu: 

a. Modern; 

b. Mudah beradaptasi dengan lingkungan; 

c. Biasa berada dalam bangunan tinggi. 

d. Mudah bersosialisasi 

Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai kondisi site terpilih : 

 Tapak terletak di sebelah selatan Jl. Raya Solo Baru,yang merupakan jalan arteri 

sekunder. 

 Topografi dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan terletak pada ketinggian antara 11 m 

– 81 m di atas permukaan air laut 

 Lingkungan sekitar site merupakan daerah pemukiman, komersil dan pendidikan. 

 Ketinggian bangunan antara (FAR) = 15-20 lantai 

 Koefisien angka lantai bangunan (ALD) = 75-85% 

 Koefisien dasar bangunan (KDB) =  75% - 85% 

 Koefisien angka luas lantai (ALL) = 8,5-9,4 

 Koefisien building coverage (BC) = 50-70% 

 Koefisien garis sepadan bangunan (GSB) = 15 m 
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP ANALISA DAN KONSEP DASAR 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1 Gagasan Perencanaan 

Analisa pendekatan konsep perencanaan dan perancangan dilakukan untuk 

mengetahui keberadaan site serta situasi lingkungan sekitar yang dapat menjadi masalah 

dan potensi yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan konsep desain yang akan 

direncanakan dan nantinya akan dirancang dengan tujuan untuk memberi nilai tambah 

dari kawasan tersebut. 

Perencanaan Apartement di Solo Baru ini akan dibangun dengan dasar bahwa 

lahan merupakan lahan kosong yang tidak atau belum dikembangkan secara optimal 

namun memiliki potensi untuk menjadi lahan yang berkualitas. Sesuai dengan 

pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa lokasi tapak rencana berada di kawasan Solo 

Baru  Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Kawasan perencanaan akan diolah 

sebagai apartemen yang direpresentasikan kesuksesan pembangunan apartemen 

sebelumnya di Kota Solo. Kesuksesan tersebut akan dikembangkan dengan konsep yang 

berbeda. 

  Pembangunan apartemen ini mempunyai konsep nuansa jawa sebagai akibat dari 

jati diri Kota Solo sebagai kota yang berbudaya. Dalam penerapannya akan 

mempengaruhi desain interior maupun exteriornya (tampak, desain interior, elemen 

ruang). 

 

4.1.1 Potensi Site 

Lokasi dan site yang dipilih dinilai memiliki kriteria perancangan yang 

direncanakan, karena : 

a. Merupakan kawasan peruntukan perumahan atau hunian berdasarkan 

RUTRK Grogol SWP II; 

b. Memiliki keterikatan erat dan langsung dengan berbagai sector 

(perumahan,perdagangan,pendidikan,kesehatan,perindustrian, pariwisata); 

c. Daya dukung fasilitas lingkungan yang baik; 
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d. Kondisi lahan belum dikembangkan namun memilki potensi untuk dapat 

dikembangkan secara optimal; 

e. Lahan tidak rentan terhadap ancaman bahaya banjir; 

f. Memilki potensi view yang maksimal; 

g. Infrastruktur perkotaan (jaringan jalan, mudah transportasi, dan listrik) 

telah tersedia atau dapat disediakan dengan mudah hingga lokasi tapak. 

h. Akses jalan utama Solo Baru; 

i. Akses ke beberapa penjuru kota; 

j. Lingkungan kawasan yang modern. 

 

4.1.2  Existing Site 
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Gambar 4.1 Pengolahan Site 

sumber : Penulis, 2011 
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Gambar 4.2 Situasi Site 

sumber : Penulis, 2011 
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4.2 Analisis dan Konsep Pengolahan Tapak 

4.2.1 Analisis dan Konsep Sirkulasi 

1. Dasar Pertimbangan 

1. pencapaian ke arah tapak harus mudah dilihat dari jalan utama; 

2. zona drop-off harus harus terlihat dan dapat diakses secara langsung dari 

arah pintu masuk utama; 

3. pintu masuk tapak dan area parkir harus terhubung secara langsung; 

4. pintu masuk bangunan harus dikenali dengan jelas, perlu digabungkan 

dengan penyediaan akses untuk kaum difabel; 

5. jalur pejalan kaki ke arah tapak harus jelas dan dapat membedakannya 

dengan jalur kendaraan sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan 

bagi pengguna; 

2. Konsep 

1. akses pintu masuk terdiri dari beberapa titik; 

2. pintu masuk ke arah jalan akses ditandai dengan gerbang dengan penanda 

yang jelas; 

3. pemisahan jalur sirkulasi pejalan kaki dengan kendaraan bermotor; 

4. mengatasi crossing antara sirkulasi masuk dengan sirkulasi keluar; 

5. pemberian rambu-rambu (signed) sebagai petunjuk sirkulasi; 

6. jalur sirkulasi dibuat linear agar tidak membingungkan; 

7. parir juga dibuatkan basement untuk menambah jumlah ruang parkir 

halaman; 

8. sisi jalan dilengkapi pedestrianway (masing-masing 2 meter); 

 

Gambar 4.4 Konsep Jalan Akses ke Tapak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2010 
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4.2.2 Analisis Potensi View 

a. View terbaik dari kawasan ini adalah ke arah utara. Terlebih dengan dukungan 

lokasi yang strategis, yaitu dapat melihat situasi ke hampir semua arah, 

menjadikan potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai orientasi penghuni 

nantinya; 

b. View ke barat meski kurang maksimal namun dapat dikembangkan. 

c. Potensi terbaik adalah dapat menikmati suasana kota yang megah. 
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Gambar 4.5 Pencapaian ke site 

sumber : Penulis, 2011 

Gambar 4.6 Pencapaian View 

sumber : Penulis, 2011 
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4.2.3 Analisa Kebisingan  

a. Sumber bunyi terbesar berasal dari jalan di depan site yaitu Jl. Dlopo dan Jl. 

Raya Solo Baru yang merupakan jalur lalu lintas dua arah. 

b. Sumber bunyi lainnya dari jalan lingkungan sekeliling site, pemukiman 

perkantoran dan industri. 

c. Perlu adanya pemberian barier atau penghalang untuk mereduksi intensitas 

kebisingan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Analisa Angin 

a. Angin muson barat laut yang bersifat basah dan sejuk dapat digunakan 

sebagai penghawaan alami dalam ruangan. 

b. Angin muson tenggara bersifat kering dan panas sehingga 

pengaplikasiannya pada bangunan adalah dengan mereduksi dan 

meminimalkan bukaan dan juga menempatkan vegetasi sebagai 

penghalang. 

 

 

Gambar 4.7 Pencapaian Kebisingan 

sumber : Penulis, 2011 

Apartemen
olah raga

pedestrian taman
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Gambar 4.8 Analisa Angin 

sumber : Penulis, 2011 

 

 

Angin muson tenggara 

(maret-oktober) 

Angin muson barat 

(oktober-maret) 

CAHAYA PANAS

HAWA PANAS

HAWA PANAS BERKURANG

DOUBLE SIDE
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4.2.5 Analisa Matahari  

1. Analisa  

Pada siang hari matahari terkadang memancarkan sinar dan panas sehingga 

dapat mengurangi kenyamanan ketika beraktivitas. 

2. Konsep 

a. Pemanfaatan sinar matahari sebagai penyokong pencahayaan alami. 

b. Pemilihan material yang dapat mengurangi panas yang berlebihan. 

c. Pemanfaatan vegetasi sebagai pelindung untuk mengurangi cahaya atau 

panas matahari yang berlebih. 
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Gambar 4.9 Analisa matahari 

sumber : Penulis, 2011 

 

4.2.6 Analisa Zonifikasi 

1. Dasar pertimbangan 

a. Potensi lingkungan tapak 

b. Aktivitas di sekitar site 

c. Sifat kegiatan 

d. Main Entrance (ME) dan Second Entrance (SE) 

2. Analisa 

a. Aktivitas sekitar site termasuk ramai karena akses dari beberapa 

arah dan dekat dengan wisata dan merupakan kawasn perumahan. 

b. Zona publik diletakkan di bagian depan site karena dekat dengan 

jalan raya yang merupakan akses yang menghubungkan dengan 

pintu masuk dan ramai orang berlalu lalang agar mudah dicapai; 

c. Zona semi privat diletakkan di bagian sisi samping site yang 

berfungsi sebagai Second Entrance, difungsikan akses para 

penghuni. 

Penyimpan hawa panas
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d. Zona privat terletak ditengah site yakni pada apartemen itu sendiri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Zonifikasi 

(sumber : Penulis, 2011 



70 
 

Keterangan Gambar : 

A. Area pertunjukan terbuka 
Sebagai penunjang site, serta memposisikan gedung sebagai background dari 

pertunjukan. Penghuni apartemen dapat melakunkan kegiatan hiburan dalam 

bentuk visualisasi psikologis langsung (tertawa, berperan aktif dalam 

pertunjukan, mendengarkan, dll) 

B. Area shoping center 

Area shoping center atau faasilitas terbuka umum dengan konsep pedestrian 

way, serta penataan landscape yang tujuan utamanya adalah sebagai wahana 

berbelanja bagi penghuni apartemen dan pengunjung umum, 

Jadi, kegiatan berbelanja tetap menggunakan konsep one stop shoping in 

market (bukan dillivery atau hypermart) untuk menambah interaksi penghuni 

apartemen dengan masyarakat sekitas secara langsung (menghilangkan sikap 

individualisme dan derajat hidup) 

C. Apartemen 

Blok masa dari bangunan apartemen. 

D. Area kolam renang 

Area kolam renang privat hanya di gunakan oleh penghuni apartemen, karena 

pembatasan aktivitas prifat dari dunia luar. Yang bebas dalam melakukan 

kegiatan di kolam renang, tanpa malu dengan dunia luar. 

E. Area olahraga 

Area olah raga di gunakan sebagai fasilitas dan katifitas penghuni apartemen 

dalam membangun fisik yang bugar dan segar selepas dari rutinitas kerja 

sehari hari. 

F. Playground dan taman 

Sebagi aktifitas manusi dalam berinteraksi dengan lama, mengenalkan dunia 

luar terhadap anak2 pada usia dini. 
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4.2.7 Analisa Pola Lanskape dan Tata Ruang Hijau 

Penataan lanskap dalam perencanaan Solo baru Apartemen ini menjadi 

sebuah hal penting, dikarenakan dalam apartemen ini akan diwujudkan sebuah 

ruang terbuka untuk publik yang aman, nyaman, dan aksesibel bagi semua 

kalangan dan tingkat kemampuan. Oleh karena itu, untuk mendukung 

terwujudnya hasil perencanaan lanskap yang maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dasar pertimbangan 

a. Kesatuan kegiatan tapak 

b. Kesatuan ruang dalam lingkungan sekitar; 

c. Kontinuitas ruang kota menciptakan kawasan ruang terbuka hijau 

yang berkesinambungan; 

d. Mendukung penampilan bangunan; 

e. Sebagai apea penyerap air hujan dan penyejuk udara; 

f. Jenis tanaman yang sesuai; 

g. Material lansekap yang sesuai.                                                                                               

2. Kriteria 

a. Mendukung karakter banguan sebagai bangunan public (terbuka, 

dapat diakses oleh masyarakat), sirkulasi kendaraan, parkir dan jalur 

pedestrian serta area olah raga outdoor; 

Apartemen
olah raga

pedestrian taman

Gambar 4.11 Pola Lansekap 

sumber : Penulis, 2011 
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b. Perencanaan penghijauan dan sebagai fungsi resapan air hujan 

sekaligus penyejuk penghawaan dan visual; 

c. Ruang pengikat yang ada dalam tapak; 

d. Pelindung, peneduh dan filter terhadap populasi dan kebisingan; 

e. Ruang interaksi sosial. 

3. Analisa 

a. Penggunaan hardscape lanscape pada sebuah tapak dimanfaatkan 

sebagai pendukung kegiatan seperti jalur pedestrian dan kendaraan, 

memberikan perkuatan karakter dan estetika bangunan. Selain itu 

juga dimanfaatkan sebagai area tadah ujan. Hardscape landscape 

dapat berupa lantai penutup jalan (paving blok) dan street furniture 

(lampu jalan, tempat sampah dan lain-lain). Beberapa alternative 

hardscape landscape yang biasa digunakan, diantaranya : 

Perkerasan aspal Tanah berumput 

Perkerasan beton Paving 

Perkerasan kerikil Taman 

Tanah padat Batu alam 

 

b. Soft Lanscape 

Soft landscape meliputi vegetasi pad ataman maupun jalur sirkulasi. 

Vegetasi memliki fungsi bermacam-macam, yaitu selain 

memperindah suatu tempat juga dapat dijadikan sebagai buffer suara 

bising, adara dan panas matahari. Kebutuhan soft landscape di dalam 

site, antara lain:  

a) Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan respon terhadap 

iklim, biasanya pohon berdaun lebat dan berbatang ke cabang. 

b) Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan dengan akustik 

lingkungan. 

c) Tata lanselap juga berfungsi dalam menciptakan view yang 

menarik dalam suatu bangunan, oleh karenanya pengaturan 

lansekap juga memperhatiakn factor view ke dalam site. 
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Untuk memudahkan spesies-spesies vegetasi yang direncanakan 

untuk ditanam di kawasan perencanaan, maka vegetasi 

dikelompokkan berdasarkan fungsinya. 

Berikut adalah beberapa vegetasi yang ditanam untuk 

melengkapi penataan lansekap kawasan perencanaan berdasarkan 

fungsi vegetasi masing-masing : 

 

a. Vegetasi Rendah/Pengisi Tanah 

1. penggunaan vegetasi ini adalah sebagai penutup permukaaan tanah 

atau vegetasi rambat untuk pergola; 

2. jenis vegetasi yang digunakan adalah jenis perdu dan rumput-

rumputan, antara lain kana, rumput jepang, rumput gajah, soka, 

teh-tehan, dll; 

 

 

 

 

Gambar 4.12. a) Duranta sp.; b) Ipomoea-pes-caprae 

Sumber : image.google.com 

 

b. Vegetasi Pengarah 

Vegetasi untuk fungsi pengarah yang digunakan adalah dari spesies 

palem-paleman, antara lain palem raja, palem putri, akasia, pohon 

cemara. 
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    a    b 

Gambar 4.13.a) Pohon palem; b) Cemara  

Sumber : image.google.com 

c. Vegetasi Peneduh 

Vegetasi fungsi peneduh yang digunakan adalah dari jenis tajuk lebar 

ataupun kayu keras antara lain waru, ketapang, angsana, mahoni, 

cemara. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14.a) Pohon Flamboyan; b) Ketapang  

Sumber : image.google.com 

d. Vegetasi Estetika 

Vegetasi ini lebih dimaksudkan untuk vegetasi yang dinikmati karena 

keindahan, baik dikarenakan bentuk tajuk, bau, maupun bunganya 

seperti bugenvil, bunga sepatu, kamboja, kenanga, sakura, oleander, 

lantana, dll; 
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Gambar. 4.15 a) Lagerstroemia loudonii; b) Cananga odorata 

c) Onerium oleander; d) Lantana camara 

Sumber : image.google.com 

 

4.2.8 Pendekatan  

1. Pengguna 

a. Penghuni : orang-orang yang membeli dan menyewa apartemen 

dari tiap-tiap unit. Dalm apartemen ini diasumsikan jumlah 

penghuni adalah 500 orang. 

b. Pengelola apartemen  

2. Aktivitas 

a. Penghuni apartemen 

Tidur, istirahat, makan, mandi, olah raga, jalan-jalan, belanja, 

menerima tamu, dsb.  

b. Pengelola 

Mengelola apartemen, menyimpan arsip, rapat/meeting, istirahat, 

dsb. 

c. Servis 

Memasak, menyajikan makanan, membersihkan ruangan dan 

lingkungan, cuci, jemur, setrika, mandi, menjaga keamanan. 

3. Konsep dasar 

Pada perancangan Solo Baru Apartmen ini berkonsep apartemen yang 

bernuansa jawa dengan ketinggian yang medium. 
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4.2.9 Analisa Pendekatan Kegiatan 

Secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu penghuni dan pengelola. Namun 

penekanan pembahasan dilakukan pada kegiatan penghuni, sedangkan pengelola 

sebagai penunjang menyesuaikan dengan kegiatan penghuni. Sebagai dasar 

pertimbangan dalam melakukan analisa pendekatan kegiatan ini adalah : 

1. Tipe keluarga, ada 3 macam yaitu single, pasangan suami istri tanpa anak, 

pasangan suami istri dengan anak; 

2. Karakter penghuni; 

3. Bentuk dan frekuensi kegiatan penghuni, sebagai penentuan terhadap 

ruang-ruang yang dibutuhkan dan tuntutan pendekatan dengan fasilitas 

umum apartemen. 

Berikut adalah penjabaran dari masing-masing family size : 

1. Single person atau bujangan 

Tabel 4.1 Kegiatan Harian 

Kegitan Jumlah person yang 

telibat 

Orientasi, suasana dan 

privasi yang dituntut 

Tuntutan 

keberdekatan 

Tidur 1 orang (solid 

privacy) 

Tenang, orientasi keluar Dekat Km, R. 

kerja 

Mandi 1 orang Orientasi ke dalam sangat 

privat 

Dekat R. kerja 

Makan 1 s/d 4 orang Tenang sampai terdengar 

music dan rileks, privat 

(dengan terbatas) orientasi 

keluar dan kedalam 

View, dekat 

dengan dapur, 

dekat dengan R. 

keluarga 

Dapur 1 s/d 2 orang Ke dalam, privat (dengan 

relasi terbatas) tidak selalu 

tenang 

Dekat dengan 

R.makan, dekat 

dengan akses 

keluar 

Menerima 

tamu 

1 s/d 4 orang Orientasi kedalam dan 

keluar, privat (dengan 

relasi terbats) tidak selalu 

View, dekat R. 

makan, dekat 

akses keluar, dekat 
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tenang. dengan R. tidur 

Bersantai 1 s/d 2 orang Orientasi ked lam dan 

keluar, privat (dengan 

relasi terbatas) tidak selalu 

tenang. 

Dekar R. kerja 

 

Hirarti Ruang : 

 

Publik   Semi Publik   Privat 

R. tamu  R. makan, R.santai  R. tidur, Km / Wc 

 

Skema Posisi Ruang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa: 

a. Untuk penghuni berkarakter single ternyata lebih banyak 

memnbutuhkan view, yaitu pada ruang-ruang tidur, ruang tamu, ruang 

kerja, yang juga dapat diartikan membutuhkan banyak bukaan pada 

unit huniannya. 

b. Karena waktu tinggal di dalam hunian lebih sedikit, artinya lebih 

sering melakukan kegiatan diluar sehingga unit ini di desain lebih 

sederhana. 

Taman 

Km/ 
Wc 

Dapur 

R. tidur 

R. 
keluarga 

R.kerja 

R. tamu 

6 m 

8 m 
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c. Untuk hunian ini nantinya akan berada pada lantai-lantai dibawah 

lantai hunian tipe diatasnya, agar lebih dekat dengan fasilitas-fasilitas 

apartemen atau penunjang. 

2. Pasangan suami istri tanpa anak 

Tabel 4.2 Kegiatan Harian 

Kegiatan Jumlah person yang 

telibat 

Orientasi, suasana dan 

privasi yang dituntut 

Tuntutan 

keberdekatan 

Tidur 1 orang Suasana tenang privat 

(internal), orientasi lenih 

ke dalam 

Dekat Km, R. 

kerja 

Mandi 1 orang Orientasi kedalam 

sangat privat 

Dekat R. tidur 

Makan 2 s/d 6 orang Tenang sampai 

terdengar musikdan r. 

rileks, small group, 

orientasi lebih dalam 

View, dekat 

dengan dapur, 

dekat dengan R. 

keluarga 

Dapur 1 s/d 2 orang Ke dalam, small group, 

tidak selalu tenang 

Dekat R. makan, 

dekat akses 

keluarga 

Menerima 

tamu 

1 s/d 6 orang Orientasi lebih kedalam, 

small group, tidak selalu 

tenang 

View, dekat 

dengan R. tidur 

Bersantai 2 orang Orientasi ke dalam Dekat R.kerja 
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Skema Posisi Ruang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisa : 

a. Untuk penghuni karakter ini bila keduanya bekerja atau hanya salah 

satu bekerja maka mereka masih membutuhkan orientasi keluar yang 

cukup besar. 

b. Bila keduanya bekerja, maka lama tinggal di hunian lebih sedikit lain 

hal jika salah satu bekerja maka salah satu dari mereka lebih lama 

tinggal di huniannya, oleh karena itu masih diperlukan tuntutan 

faslitas yang berdekatan seperti tempat hiburan, olah raga, dsb. 

c. Untuk unit hunian bagi pasangan suami istri tanoa anak, tempat tidur 

dirancang dengan jumlah 2 sampai 3 ruang tidur. 

 

3. Pasangan suami istri dengan anak 

Tabel 4.3 Kegiatan Harian 

Kegiatan Jumlah person yang 

telibat 

Orientasi, suasana dan 

privasi yang dituntut 

Tuntutan 

keberdekatan 

Tidur 2 orang (small group 

intimacy) 

Suasana tenang privat 

(internal), orientasi lenih 

ke dalam 

Dekat Km, R. 

kerja 

Mandi 1 orang Orientasi kedalam, 

sangat privat 

Dekat R. tidur 

Makan 3 s/d 7 orang Tenang sampai 

terdengar music dan R. 

View, dekat 

dengan dapur, 

Taman 

R. tidur utama 

Km/ Wc R.kerja 

R. tamu  

R. 
keluarga 

R. tidur 

9 m 

7 m 
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rileks, small group, 

orientasi lebih dalam 

dekat dengan R. 

keluarga 

Dapur 1 s/d 2 orang Ke dalam, small group, 

tidak selalu tenang 

Dekat R. makan, 

dekat akses 

keluarga 

Menerima 

tamu 

1 s/d 7 orang Orientasi lebih kedalam, 

small group, tidak selalu 

tenang 

View, dekat 

dengan kses 

keluar 

Bersantai 3 orang Orientasi ke dalam, 

small group intimacy, 

tenang 

Dekat R. tidur 

 

Skema posisi ruang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisa : 

a. Untuk penghuni yang berkarakter pasangan suami istri dengan anak 

maka orientasi keluar mereka lebih sedikit dan perhatian lebih tertuju 

pada keluarga; 

b. Bila hanya salah satu dari mereka yang bekerja, maka si istri lebih 

banyak tinggal dirumah untuk mengurus rumah dan keluarga, namun 

bila keduanya bekerja maka peril dipikirkan fasilitas penitipan anak; 

c. Kegiatan tiap akhir pekan cenderung dilakukan dengan hanya 

berkumpul dengan keluarga di luar rumah; 

R. tidur  

R. tidur Taman 

Dapur 

Km/ 
wc 

Km 
utama 

R. tamu 

R.tidur utama 

R. keluarga 

10 m 

8 m 

R.makan 
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d. Unit hunian untuk karakter bekerja ini dirancang dengan 3 sampai 4 

ruang tidur. 

 

4.2.10 Konsep Peruangan 

1. Macam fasilitas 

a. Untuk kehidupan sehari-hari 

 Fasilitas hunian; 

 Laudry; 

 Parkir pribadi; 

b. Untuk penunjang hidup sehari-hari : 

 Fasilitas olah raga, fitness center, play ground, ruang 

pertemuan, kolam renang; 

 Fasilitas jogging track. 

c. Untuk penunjang 

 Keamanan, mekanikal, elektrikal, elevator pencegah dan 

penyelamat. 

d. Untuk umum atau tamu 

 Lobby, mall, front desk, parkir tamu, telepon umum, 

restaurant, masjid; 

 Ampiteater; 

 Tennis out door; 

 Pedestrian. 

2. Analisa Pendekatan Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang   

   Dasar pertimbangan  

1) Pola kegiatan dan macam kegiatan 

Dari pola dan macam kegiatan akan diketahui suatu tuntutan 

kebutuhan ruang yang diperlukan bagi pelaku kegiatan. 

2) Standart besaran ruang sebagai dasar perhitungan 

 Neufert Architect Data, Ernst Neufert jilid 1 dan 2 (N) 

 Perhitungan Asumsi (A) 
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3) Standart besaran flow gerak (Data Arsitek, 1996) 

 10%-20% untuk kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

 20%-30% untuk kebutuhan kenyamanan fisik 

 50%-60% untuk keterkaitan terhadap servis kegiatan 

Sesuai dengan program kegiatan yang dilakukan dalam apartemen, 

maka kebutuhan ruang dapat ditentukan dari tabel pola kegiatan 

berikut ini 

4.2.11 Konsep Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang 

1. Kelompok Kegiatan Pengelola 

 

 

Tabel 4.4 Besaran Ruang 

Kelompok 
Kegiatan 

Sarana Fisik   Kapasitas 
(orang/unit) 

Standart 
(m²/orang) 

Luasan 
( m² ) 

Sbr 

Pengelola Direksi • R. Direktur 
• R. Tamu 

1 org 
4 org 

18 
0,8 

18 
3,2 

N 
N 

 Sekretaris •  R. Sekretaris 
•  R. Arsip 

1 org 
- 

- 
- 

3 
2 

AS 
AS 

 Adm & 
Personalia 

 
 

 
 

 
 

  

 Bagian 
Administrasi 

• R. Kerja 
Kabag 

• R. Kerja Staff 

1 
 

6 

16 
 

3 

16 
 
18 

N 
 
N 

 Bagian 
Personalia 

• R. Kerja 
Kabag 

• R. Kerja Staff 

1 
 

5 

16 
 

3 

16 
 
15 

N 
 
N 

 Bagian 
Keuangan 

• R. Kerja 
Kabag 

• R. Kerja Staff 

1 
 

3 

16 
 

3 

16 
 
9 

N 
 
N 

 Operasional      
 Bagian 

Humas 
& promosi 

• R. Kerja 
Kabag 

• R. Kerja Staff 

1 
 

6 

16 
 

3 

16 
 
18 

N 
 
N 

 Maintenance      
 Bagian 

Pemeliharaan 
Gedung 

• R. Kerja 
Kabag 

• R. Kerja Staff 
• R. Peralatan 

1 
 

15 
1 

16 
 

3 
20 

16 
 
45 
20 

N 
 
N 
AS 
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 Bagian 
Keamanan 

• R. Kerja 
Kabag 

• R. Kerja Staff 

1 
 

6 

16 
 

3 

16 
 
18 

N 
 
N 

Pelayana 
Gedung/ 
Utiltas 

Pelayanan 
Umum 

•  R. Bongkar 
Muat 

•  R. Penerima 
barang 

•  Gudang barang 
dan peralatan 

• Toilet umum 
- Pria 
- Wanita 

• R. P3K 
• R. Tunggu 

Supir 
• Workshop 

2 truk 
 

1 unit 
 
 

1 unit 
 

10 
10 

 
3 
10 

24 
 

25 
 
 

50 
 

3 m²/ unit 
3 m²/ unit 

 
 

1,2 

48 
 
25 

 
 
50 

 
30 
30 

 
16 
12 

N 
 
AS 

 

AS 

N 
N 

 
AS 
N 
 
 

 
 
 
 

Pelayanan 
 
Teknis 

• R. Operator 
CCTV 

• R. Operator 
PABX & Sound 
System 

• R. Panel listrik 
• R.Trafo/ 

Genset 
• R. Pompa 
 

1 unit 
 
 

1 unit 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

28 
 

1 % L 
 
 

1 % L 
 

20 
 
 
28 

 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 

Luas kantor pengelola : 524.2 + flow 30%= 681.46 

 

2. Kelompok Apartemen 
kebutuhan ruang kapasitas standart sumber besaran m2 kebutuhan jumlah m2 

 1 bedroom 

  

  

  

  

  

  

 bedroom   asumsi   1   

bathroom   asumsi   1   

living room   asumsi   1   

diningroom   asumsi   1   

kitchen   asumsi   1   

 

         48x 

 Jumlah m2 

 Flow 15% 
 

 total  
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kebutuhan 
ruang kapasitas standart Sumber besaran m2 kebutuhan 

jumlah 
m2 

3 bedroom 

  

  

  

  

  

  

  

 bedroom   asumsi   3   

bathroom   asumsi   2   

living room   asumsi   1   

diningroom   asumsi   1   

kitchen   asumsi   1   

planter balcony   asumsi       

jumlah m2 

Flow 15% 

28,7 

5,74 

     

total  34,44 

 

 

 

 

 

 

kebutuhan ruang kapasitas standart sumber besaran m2 kebutuhan jumlah m2 

2 bedroom 

  

  

  

  

  

  

  

 bedroom   asumsi   2   

bathroom   asumsi   1   

living room   asumsi   1   

diningroom   asumsi   1   

kitchen   asumsi   1   

 

  

 

     63x 

 jumlah m2 

Flow 15% 
 

 

  

 

 

 

total  
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3. Kelompok Penunjang 
Kelompok 
Kegiatan 

Sarana Fisik Kebutuhan Ruang Kapasitas 
(orang/unit) 

Standart 
(m²/orang) 

Luasan 
( m² ) 

Sbr 

Penunjang cafe •  R. Makan 
•  Dapur 
•  Mini Bar 
•  Toilet 

- Pria 
- Wanita 

•  Wastafel 
•  R. Manager 
•  R. Karyawan 
•  Gudang 

100 
4 
15 

 
3 
3 
4 
3 
12 

1.2 – 1.4 
5 – 10 
1.5 – 2.2 

 
3 m²/ unit 
3 m²/ unit 
0.45 m²/ unit 
5 – 10 
1.2 – 1.4 
10 % L 

70 
32 
30 

 
9 
9 
1.8 
24 
16 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
 

 Playground •  Playground 
•  Area duduk 

 
 

 
 
 

  
 

 Plasa Plasa   100 AS 
 

Pelayana 
Gedung/ 
Utiltas 

Pelayanan 
Umum 

•  R. Bongkar 
Muat 

•  R. Penerima 
barang 

•  Gudang barang 
dan peralatan 

• Toilet umum 
- Pria 
- Wanita 

• R. P3K 
• R. Tunggu 

Supir 
• Workshop 

2 truk 
 
1 unit 

 
 
1 unit 

 
10 
10 

 
3 
10 

24 
 
25 

 
 
50 

 
3 m²/ unit 
3 m²/ unit 

 
 
1,2 

48 
 
25 

 
 
50 

 
30 
30 

 
16 
12 

N 
 
AS 

 

AS 

N 
N 

 
AS 
N 
 
 

 
 
 
 

Pelayanan 
 
Teknis 

• R. Operator 
CCTV 

• R. Operator 
PABX & Sound 
System 

• R. Panel listrik 
• R.Trafo/ 

Genset 
• R. Pompa 
 

1 unit 
 
 
1 unit 

 
- 

 
 
- 

 

- 
 
 
28 

 
1 % L 

 
 
1 % L 

 

20 
 
 
28 

 
 
 
 
 
 
 

AS 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 

Luas bangunan penunjang : 680.8+ flow 30%= 885.04 
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4. Supermarket 

Kebutuhan Ruang Kapasitas Standart Sumber 
Luas 
(m2) Flow 

Total 
(m2) 

Staf levels in terms of full 
time staf 25 - 33  N  30,2  30,2 

raw and processed meat 
section 

a. proportion of 
turnover 

b. length of counter. 
c. Preparation (M3) 
d. Chilling room (M3) 

14,5 – 24 

10,0 – 13,5 

23 – 50 

16 - 35  N  

17 

11,75 

36 

25  

17 

11,75 

36 

25 

Dairy production and fats 

a. Refrigerated 
shelves (m) 

b. Cold room (m3) 

 

12 – 18,5 

10,0 – 20,0  N  

15,7 

15,0  

15,7 

15,0 

Frozen foods (not ice cream) 

a. Normal island unit 
b. Extra- wide island 

unit 
c. Shelf unit 
d. Deep freez room 

12,0 – 15,0 

6,0 – 10,0 

5,5- 8,0 

6,0  - 11,0  N  

135,5 

8,75 

6,6 

8,5  

135,5 

8,75 

6,6 

8,5 

Wall unit for fruit and 
vegetables (with two 
shelves) 9,0 – 12,5  N  10,75  10,75 

Number of cas desks 

a. At the check out 
b. In the section 

6 – 7 

1 - 2  N  

6,3 

1,3  

6,3 

1,3 

Number of shopping trolleys 
needed 200 - 300  N  240  240 

 1000 – 1499 M2 
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5. Kolam Renang 
Kolam Renang 

Area renang 2,4 m2/dewasa (AGS) 1,1 

m2/anak (AGS) 

20% pengunjung 

20% x 226 = 46 70% 

dewasa = 32 70% x 

anak = 14 

2,4 x 32 = 76,8 m2 1,1 x 

14= 15,4m2 Total = 92,2 

m2 

30% 119,86m2 

Whirpool 2 m2/orang (HR) 5 orang 2 x 5= 10m2 40% 14m2 

R.Ganti l,0 m2/orang(AD) 8 % pengguna 46 x 

8% = 4 m2 

l,0 x 4=4m2 40% 5,6m2 

R. Locker 0,36 m2/orang HR)  0,36 x 4= 1,44m2 40% 2,01 m2 

R. Bilas 1,0 m2/orang (AD)  1,0 x 4=4m2 40% 5,6m2 

Santai 30% Kolam  30% x 92,2= 27,6 m2 . 27,6 m2 

Lavatory WC/KM= 3 m2 (A) Urinoir 

= 1,5 m2 (A) 

Pria: 2 urinoir 

1WC/KM  Wanita: 2 

WC/KM 

1,5 x 2= 3m2 

3 x l = 3 m2 

 

3 x2 = 6 m2 

20% 

20% 

 

20% 

3,6 m2  

3,6 m2 

 

7,2 m2 

Safe Guard 6 m2/orang (A) 1 orang 6 x 1 = 6 m2 - 6 m2 

 195,07m2 
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6. Salon, Spa dan Yoga 
Salon, Spa,& 

Yoga 

     

Resepsionis l,2 m2/orang(AD) 2 orang 2 x 1,2 = 2,4m2 20% 2,88 m2 

R. Ganti l,0 m2/orang(AD) 2 orang 2x1,0= 2m2 40% 2,8 m2 

Locker 0,36 m2/orang (HR) -   1,61 m2 

R. Massage 6,16 m2/orang(HR) 2 orang 2 x 6,16 = 12,32 m2 70% 20,95 m2 

R. Jacuzzi 1,5 m2/orang (A) 6 orang 6 x 1,5 = 9 m2  9 m2 

R. Bilas 1,20 m2 (AD) 2 orang 2 x 1 = 2 m2  2 m2 

R. Mencuci ram 

but 

2 m2/orang (AD) 2 orang 2 x 2 = 4 m2 20% 4,8 m2 

Salon 2 m2/orang (AD) 4 orang 4 x 2 = 8 m2 20% 9,6 m2 

R.Yoga 12m2 (A) 10 orang   12 m2 

Powder room 0,6 m2/orang 3 orang 3 x 0,6 = 1,8 m2 50% 2,7 m2 

Pengelola 2,0-2,75 m2/orang (AD) 2 orang 2 x 2,75= 5,5 m2  5,5 m2 

Lavatory WC/KM= 3 m2 (A) Urinoir 

= 1,5m2 (A) 

Pria: 1 urinoir  

1 WC/KM Wanita: 1 

WC/KM 

1,5 x 1= 1,5m2 

 3 x l = 3 m2  

 

3 x 1 = 3 m2 

20%  

20%  

 

20% 

1,8 m2  

3,6 m2  

 

3,6 m2 

R. Tunggu 1,2 m2/orang (A) 4 orang 4 x 1,2 = 4,8 m2 70% 8,16 m2 

 91 m2 
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7. Kelompok Kegiatan Service dan Pelayanan 

Kebutuhan 
Ruang Kapasitas Standart Sumber 

Luas 
(m2) Flow 

Total 
(m2) 

R. tiket parkir 2 ruang 4 m2/ruang N  8  8 

R. istirahat 
sopir 10 orang 1.2 m2/org N 12 20% 14.4 

R. teknisi 4 orang 2 m2/org N 8 20% 9.6 

Gudang & loker   N  20 20% 24 

Pos satpam 2 buah 4 m2/bh N 8  8 

R. MEE   N  40  40 

R. genset   N  120  120 

R. AHU   N  40  40 

Reservoir   N  40  40 

R. sampah   A 20  20 

Lavatory    N  30  30 

Total 354 

 

8. Kebutuhan Parkir 

Kebutuhan 
Ruang Kapasitas Standart Sumber 

Luas 
(m2) Flow Total (m2) 

Parkir 
pengunjung 

 

 

 

1600 orang asumsi 50% 
mobil (4 orang/mobil) 
50% motor  (2 
orang/motor) 

22.5 m2/mobil 

1.5 m2/mobil N 

3375 

450  3825 

Parkir 
pengelola dan 
penyewa 

150 orang asumsi 50% 
mobil (4 orang/mobil) 
50 % motor (2 
orang/motor) 

22.5 m2/mobil 

1.5 m2/mobil N 

421.875 

56.25  478.125 

Total kebutuhan parkir 4303.125 
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4.2.12 Perhitungan Jumlah Lantai 

 Berdasarkan RUTRK kota Surakarta tentang peraturan bangunan, maka 

jumlah lantai dapat diketahui sebagai berikut : 

Building Coverage (BC)  : 70% 

Luas Site    : 10.131 m2 

Luas lantai dasar   : 2.300 m2 

Kebutuhan bangunan total     :24.959 m2 

4.2.13 Konsep Pola Hubungan Ruang 

1. Pola Hubungan Ruang Antar Kelompok Kegiatan Ruang (makro) 

Keterangan :  :  Hubungan antar ruang/ kegiatan erat 

  :Hubungan antar ruang/ kegiatan tidak erat 

Diagram 

A. Kelompok kegiatan perkantoran 

 

 

 

 

Kelompok kegiatan mall 
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Konsep Pola perkantoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Pola aperteman 

 

 

 

 

 

 

Cafe 

mall 

restaurant 

mall 

Supermarket 

masjid 

R.sewa 

hall 

R.penasehat 

R.tamu 

R.sekertaris 

R.arsip 

R kerja direktur 

Ruang rapat 

Staf 

R .foto copy 

R.makan /pantry 

Gudang 

Lavatory 

Pintu masuk  dapur 

Kamar tidur 

Kamar mandy R.makan 

resepsionis Ruang tunggu 

R. keamanan 
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4.3 Analisa Konsep Arsitektur 

4.3.1 Aplikasi pada interior nuansa jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

     a 

 

 

 

 

 

 

 

          b 

 

 

 

 

     

 

 

c 

 

Gambar. 4.16 a) Penyajian Makanan;  b) Ruang Tidur; 

c) Restaurant 

Sumber : image.google.com,2011 
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4.3.2 Aplikasi pada hunian nuansa China 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      a 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

b 

 

Gambar. 4.17 a) Ruang tidur;  b) guci keramik 

Sumber : image.google.com,2011 
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4.3.3 Aplikasi pada hunian nuansa Arab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         b 

 

Gambar. 4.18 a) Pemasangan karpet pada ruang  b) Peletakan bantalmotif; 

Sumber : image.google.com.2011 
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4.3.4 Konsep Tampilan Fasad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar. 4.19 Konsep arsitektur 

Sumber : penulis, 2011 
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4.4 Utilitas 

4.4.1 Analisa Struktur 

1. Pola Struktur pembalokan 

Memilih bentuk segi enam atau sarang lebah karena sarang lebah lebih lentur 

terhadap beban dari berbagai sudut dan tetap kokoh dalam penyebaran beban 

secra merata ke semua bidang. Bentuk sebagai dasar mendesain gaya alas 

pada bangunan dan pada tampak fasad bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.20 Konsep struktur 

  Sumber : penulis, 2011 

 

 

KELENTURAN PADA TITIK 
PERTEMUAN STRUKTUR 
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Sistem struktur tidak membentuk pola grid, dengan tujuan mempercepat 

penyebaran beban yang trerjadi pada struktur, yang mengakibatkan 

Fleksibilitas pergerakan balok pada setiap sisi. 

 

 

2. Pondasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Desain Pondasi yang Digabungkan. 

Sumber : image.google.com, 2011 

 

Membangun pondasi memang sederhana, tapi pondasi yang kuat memerlukan 

pengetahuan yang cukup. Sehingga fondasi bangunan yang baik haruslah 

kokoh dalam menyokong beban dan tahan terhadap perubahan termasuk 

getaran. Penempatan fondasi juga perlu diperhatikan kondisi batuan 

dasarnya.Pada dasarnya fondasi yang baik adalah seimbang atau simetris. 

Dan untuk pondasi yang berdekatan harus dipisah, untuk mencegah terjadinya 

keruntuhan local (Local Shear). 
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3. Desain Kolom  

 

 

 

 

 

Presedent  

 

 

 

 

Gambar 4.22.Desain Gedung dengan Kolom Menerus. 

Sumber : image.google.com, 2011 

4. Denah Bangunan 

Kolom harus menggunakan kolom menerus (ukuran yang mengerucut/ 

semakin mengecil dari lantai ke lantai). Dan untuk meningkatkan kemampuan 

bangunan terhadap gaya lateral akibat gempa, pada bangunan tinggi (high rise 

building) acapkali unsur vertikal struktur menggunakan gabungan antara 

kolom dengan dinding geser (shear wall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23.Denah Bangunan yang Dibuat Terpisah 

      Sumber : image.google.com, 2011 
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Bentuk Denah bangunan sebaiknya sederhana, simetris, dan dipisahkan 

(pemisahan struktur). Untuk menghindari adanya dilatasi (perputaran atau 

pergerakan) bangunan saat gempa. Namun dilatasi ini pun menimbulkan 

masalah pada bangunan yaitu : 

 2 atau beberapa gedung yang dilatasi akan mempunyai waktu getar alami 

yang berbeda, sehingga akan menyebabkan benturan antar gedung, 

 Ketidak efektifan dalam pemasangan interior, seperti : plafond, keramik, dll 

 Perlunya konstruksi khusus (balok korbel). 

Konstruksi Balok Korbel untuk dilatasi struktur adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. Konstruksi Balok Korbel untuk dilatasi 

Sumber : image.google.com, 2011 

 

Berat bahan bangunan adalah sebanding dengan beban inersia gempa. 

Sebagai contoh penutup atap GENTENG menghasilkan beban gempa horisontal 

sebesar 3X beban gempa yang dihasilkan oleh penutup atap SENG. Sama halnya 

dengan pasangan dinding BATA menghasiIkan beban gempa sebesar 15X beban 

gempa yang dihasilkan oleh dinding KAYU. 

 

5. StrukturAtap 

Jika tidak terdapat batang pengaku (bracing) pada struktur atap yang 
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menahan beban gempa dalam arah horizontal, maka keruntuhan akan terjadi 

seperti, diperlihatkan pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25. Konstruksi Bangunan dengan Pengaku (Bracing) 

Sumber : image.google.com, 2011 

 

6. Konsep Desain Kapasitas (Capasity Design) 

Konsep Desain Kapasitas adalah dengan meningkatkan daktalitas 

elemen- elemen struktur dan perlindungan elemen- elemen struktur lain yang 

diharapkan dapat berperilaku elastik. Salah satunya adalah dengan konsep 

“strong column weak beam”. Dengan metode ini, bila suatu saat terjadi 

goncangan yang besar akibat gempa, kolom bangunan di desain akan tetap 

bertahan, sehingga orang- orang yang berada dalam Gedung masing 

mempunyai waktu untuk menyelamatka diri sebelum Bangunan roboh 

seketika. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendesain kolom yang kuat 

antara lain : 

 Pengaturan jarak antar sengkang,  

 Peningkatan mutu beton, dan  

 Perbesaran penampang.  
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 Serta untuk struktur bangunan dengan baja, bisa dimodifkasi sambungan 

hubungan antara balok dengan kolom. Berikut ini adalah ilustrasi 

pembentukan sendi plastis dalam perencanaan bangunan tahan gempa. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar.4.26. Konstruksi Bangunan dengan CapasityDesign 

Sumber : image.google.com, 2011 

 

Tiap Negara mempunyai desain sendiri dalam merencanakan tingkat 

daktilitas untuk keamanan bangunan yang mereka bangun, hal ini 

tergantung dari letak geologi negara masing- masing. Misalnya Jepang 

yang menerapkan tingkat daktilitas 1. Dengan desain ini, bangunan di 

desain benar- benar kaku (full elastic). Berikut ini adalah macam- 

macam tingkat daktlitas beserta kondisi yang ditimbulkan: 

a. Daktilitas 1 : Keadaan elastis, dengan konsep ini tulangan di 

desain besar- besar untuk membuat bangunan menjadi kaku 

(full elastic). Contohnya : Jepang. Konsekuensinya, saat gempa 

melebihi rencana, maka Gedung akan langsung roboh tanpa 

memberi tanda (peringatan) terlebih dahulu. Kalo kata Dosen 

saya, ini Konsep desain bangunan yang 'menantang' kekuatan 

Tuhan. 

b. Daktilitas 2 : Keadaan Plastis (intermediete) 
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c. Daktilitas 3 : Keadaan plastis dengan struktur yang daktil, 

perecanaan struktur dengan metode Capasity Design. Nah, ini 

dia yang menjadi dasar perencanaan bangunan tahan gempa di 

Indonesia, yaitu dengan pembentukan sendi plastis di balok, 

sehingga saat ada gempa Bangunan akan memberi 'tanda' atau 

peringatan terlebih dahulu, sehingga orang- orang dalam 

gedung mempunyai waktu untuk menyelamatkan diri. 

 

4.4.2 Transportasi Vertikal 

Dasar pertimbangan: 

1. Kesesuaian dengan kegfiatan utama 

2. Frekuensi pemakain  

3. Jumlah pemakai alat transportasi 

4. Efisiensi system transportasi 

5. Kemudahan dalam operasional dan pemeliharaan. 

Konsep transportasi yang digunakan : 

1. Tangga, ditempatkan pada basement sebagai tempat parkir menuju ke 

ground floor. Dimensi tangga : lebar > 1,2m dengan jarak antar nak tangga 

25cm dan lebar anak tangga 28-29 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27.  Tangga Darurat 

Sumber : Panduan Sistem Bangunan Tinggi, 2005 
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2. Lift dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu lift untuk pengunjung dan lift 

untuk layanan servis. Kedua lift berada dalam core yang sama namun 

memiliki pencapaian yang berbeda untukmemberi kenyamanan bagi 

pengguna. Kecepatan lift adalah 1,5-2 meter per detik. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28. Lift dengan Motor Taksi di Bawah 

Sumber : Panduan Sistem Bangunan Tinggi, 2005 

 

3. Ramp, digunakan untuk lalu lintas kendaraan dari halaman (muka tanah) 

turun ke basement. 

 

4.4.3 Penghawaan 

Dasar pertimbangan : 

1. Kebutuhan udara yang bersih yang didasarkan pada tuntutan atas 

kebutuhan dan pola gaya hidup penghuni akan kenyamanan. 

2. Kondisi polusi udara disekitar site. 

` Konsep penghawaan yand direncanakan:  

Berdasarkan luasan banguan, kebutuhan pemakai dan efisiensinya, dipilih 

penghawaan buatan (AC) dengan system indirect cooling (memakai untuk 

pendingin air / water chilled system dan mesin pengolah udara atau handling 

unit). Serta pernggunaan udara alami dari luar. 
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AC central all air sistem adalah suatu sistem AC dimana proses 

pendinginan udara didalam suatu ruang tertutup diproses oleh AHU ( Air 

Handling Unit ) yang ditempatkan pada ruang lain yang terpisah. 

Udara dingin dari AHU melewati ducting supply & diffuser 

didistribusikan kedalam ruangan yang akan didinginkan dan udara panas dari 

ruangan tersebut dikembalikan lagi ke AHU untuk didinginkan melewati grille & 

ducting return, demikian seterusnya sehingga tercipta suatu siklus tertutup. 

Tabel 4.5 Karakteristik penghawaan dalam ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Materi Kuliah Fisika Bangunan  

 

 

 

Penghawaan Kelebihan kekurangan 

AC Sentral Scope pelayanan besar 

Udara segar terdistribusi 

secara merata kedalam 

beberapa zona yang 

terkontrol oleh sebuah 

induk/pusat 

Apabila beban besar 

AHU 

harus berkapasitas besar 

pula 

Jika pusat mati 

keseluruhan area 

penghawaan terkena 

AC Split Kondisi penghawam antar 

tiap 

ruang tidak akan Baling 

tergantung 

Scope pelayanan kecil 

Exhaust Fan Membantu pembuangan dan 

Pergantian  udara kotor 

Bisa digunakan pada 

area 

service 
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4.4.4 Pencahayaan 

Pencahyaan yang digunakan pada banguan apartemen ini di bagi 2 yaitu ; 

1. Pencahayaan alami 

Dasar pertimbangan : 

a. Lokasi di pusat kota 

b. Luas bukaan pada bangunan 

c. Warna dan tekstur obyek pembiasan 

d. Panjang cantilever dan overhang bangunan 

e. Menggunakan cahaya langit bukan sinar matahari secara langsung. 

Untuk menghindari pencahyaan langsung dari terik matahari ; 

a. Pemantulan, baik di dalam ruangan pada ruangan maupun luar 

ruangan 

b. Pemilihan material (warna dan tekstur) yang dapat memantulkan 

cahaya matahari tanpa menyilaukan. 

c. Menggunakan elemen kaca pada bukaan yang dapat memantulkan 

radiasi panas dan membaurkan sinar matahari. 

d. Pertimbangan luas bukaan terhadap luas lantai pada tiap ruang. 

e. Luas bukaan untuk koridor atau selasar dalam bangunan minimal 

0,3m² / 5m panjang gang. 

 

2. Pencahayaan buatan 

Dasar pertimbangan : 

a. Kebutuhan pencahayaan dengan penyesuaian intensitas dan 

kegiatan penghuni. 

b. Jenis dan warna lampu disesuaikandengan kebutuhan penghuni. 

c. Pencahayaan menggabungkan antar pencahayaan umum dan local. 

Pencahayaan umum memanfaatkan sumber-sumber cahaya 

tersembunyi di langit-langit sedangkan pencahayaan l0kali 

memakai lampu-lampu di bidang-bidang kerja. 

d. Kesilauan karena lampu harus dihindari. 
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4.4.5 Analisa Sistem Akustik 

1. Dasar Pertimbangan 

a. Kenyamanan pengunjung dan karyawan 

b. Kebutuhan ruang akan ketenangan. 

2. Konsep 

a. Akuistik Lingkungan 

b. Disebabkan oleh faktor eksternal yang berupa lalu lintas dan segala 

kegiatan di luar bangunan untuk mengurangi/ meminimalisir 

sumber bising misalnya : 

 Barier berupa vegetasi 

 Perletakan bangunan jauh ke dalam site 

 Penzoningan ruang yang tepat, sehingga ruang yang 

membutuhkan ketenangan berada pada zona private 

c. Akuistik Ruangan 

Disebabkan oleh faktor internal yang berupa kegiatan didalam ruang 

dan mesin bangunan. Karma berhubungan dengan interior, maka 

penanggulangannya lebih mengarah kepada pemilihan material dan 

bentuk interior yang tepat misal: 

 Bentuk plafond yang disesuaikan kebutuhan memecahkan 

suara/ mengumpulkannya 

 Material pelapis dinding dan lantai terutama pada ruang 

fitness. 

4.4.6 Pengaman Bahaya Kebakaran  
Sistem pengaman kebakaran yang dipakai adalah: 

a. Fire alarm 

Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal. Alarm 

dihubungkan dengan sensor kebakaran, yaitu: 

a) smoke detector, yaitu alat sensor terhadap timbulnya asap yang berlebihan. 

b) Thermal control, yaitu alat sensor terhadap panas atau peningkatan suhu. 

b. Hydrant 
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Merupakan jaringan air bertekanan tinggi. Ada dua macam hydrant yang dipakai. 

c) hydrant kota, suplai air diambil dari jaringan air bersih kota. 

Dimanfaatkan oleh regu pemadam kebakaran. 

d) Hydrant box, suplai air diambil dari persediaan air di suatu bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar4.29. Sistem Pemadam Kebakaran 

     Sumber: dokumen pribadi, 2099 

 

c. Sprinkler  

Jenis sprinkler yang digunakan adalah sprinkler gas karena, hampir semua ruang 

dalam bangunan pendukung sirkuit banyak menggunakan peralatan elektronik.  

d. Fire extinguisher  

Merupakan tabung karbondioksida portable untuk memadamkan api secara 

manual oleh manusia.  

 

 

Hydrant box 
Pompa 

Ground Tank 

Hydrant  

Jaringan air 
bersih kota 
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4.4.7 Sanitasi 

a. Jaringan Air Bersih 

Sistem penyediaan dan distribusi air bersih. 

 Sumber air bersih bisa didapat dari PDAM dimasukan kedalam bak 

air bersih, sedangkan sumber air yang berasal dari Deep Well 

dimasukan kedalam raw water tank. 

 Air yang berada di raw water tank ditreatment di instalasi Water 

Treatment Plant dan selanjutnya dialirkan kebak air bersih / clear 

water tank. 

 Air yang berada didalam bak air bersih selanjutnya dialirkan ke bak 

air atas dengan Pompa Transfer. 

 Distribusi air bersih pada dua lantai teratas menggunakan packaged 

booster pump, sedangkan untuk lantai-lantai dibawahnya dialirkan 

secara gravitasi. 

 Pada umumnya persediaan air bersih diperhitungkan untuk cadangan 

1 (satu) hari pemakaian air. 

 

 

 

Gambar 4.30. Sistem Distribusi Air bersih dalam Bangunan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2009 

b. Air Kotor 

Air kotor bisa diartikan sebagai air buangan, yaitu air yang 

tidak bisa digunakan lagi untuk fungsi yang layak seperti air kamar 

mandi, wc, air hujan, wastafel dan air cuci. Air kotor diklasifikasikan 

menjadi : 

- Black Water ( air kloset, peturasan) 

- Grey Water  
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  Distribusi 
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Tank 
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- Air Hujan 

 

Dasar Pertimbangan 

Sistem yang digunakan pada jaringan air kotor bangunan 

adalah sistem pipa ganda (Double Slack System) yaitu pemisahan 

Black water dan Grey water. Sistem pengolahan  air kotornya yaitu : 

- Air kotor dari kloset dan selanjutnya ke septictank 

disalurkan ke sumur peresapan. 

- Air kotor kamar mandi, dapur, dan urinal disalurkan ke 

sumur peresapan. 

- Air hujan disalurkan ke riol kota. 

 

 

 

 

Gambar 4.31. Sistem Distribusi Air Kotor dalam Bangunan 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2009 

Keterangan : 

A. Penangkap Lemak  D.  Sumur Resapan 

B. Bak Kontrol   E.  Riol Kota 

C. Tangki Septiktank 

4.4.8 Persampahan 
1. Dasar pertimabangan 

a. Tersalurnya Sistem sampah dengan baik. 

b. Aspek kebersihan bangunan. 

2. Konsep 

Sistem pembuangan sampah dengan cara mengumpulkan sampah 

pembuangan sampah melalui Shaf sampah yang dilengkapi lubang hawa, 

dilapisi balm kedap suara dan pintu berpegas yang mampu menutup 

 
 
 
Bangunan  
 

 Air hujan  
 

KM, Cuci, 
Dapur 

WC 
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D 

E B 



110 
 

sendiri. Pembuangan sampah melalui shat ini memanfaatkan gaya gravitasi 

menuju bak penampungan Sampah sementara  kemudian diangkut menuju 

TPA (Tempat Pembungan Akhir). 

Sampah yang bisa didaur ulang terdiri dari sampan kaca, plastik, kertas, 

logam, tekstil dan elektronik. Sampah yang tidak bisa. didaur ulang seperti 

sampah sisa-sisa makanan (café dan dapur) . 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.32. Sistem Penyaluran Sampah 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2009 

4.4.9 Sistem Komunikasi 

Sistem komunikasi di dalam gedung menggunakan telepon, fax dan 

pengeras suara di ruang umum dan parkir. Disediakan telepon umum untuk 

melayani pengunjung di ruang publik. 

Instalasi telepon dengan PABX (Private Automatic Branch exchange) 

adalah system jaringan telepon dengan menggunakan satu nomor (system 

operator) yang kemudian dihubungkan dengan pesawat telepon yang lain baik itu 

untuk penggunaan dalam satu bangunan maupun untuk satu kawasan 

Menurut Dwi Tanggoro dalam bukunya “ Utilitas Bangunan, 2001” 

supaya system telepon ini dapat berfungsi harus dipersiapkan : 

a. Panel distribusi saluran telepon; 

b. Unit PABX sesuai dengan jumlah sambungan; 

c. Handset telepon sama dengan jumlah kebutuhan; 

d. Kabel telepon dalam bangunan; 

Sampah yang bisa 
di daur ulang 
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e. Konektor kabel bangunan. 

4.4.10 Penangkal petir 
Tabel 4.6Konsep Pemilihan Sistem Pengamanan Bahaya Petir 

 

 Sistem Franklin Sistem Farraday 

Prinsip kerja Bila terjadi petir, loncatan-

loncatan ion dapat ditahan oleh 

preventor sehingga tidak 

mengenai bangunan. Radius 

perlindungan sama dengan tinggi 

Preventor 

Tiang-tiang faraday yang 

berjarak kurang lebih 20 m 

(antar tiang) terletak di 

sekeliling bangunan untuk 

melindungi banguan dari 

sambaran petir 

Keuntungan Harganya lebih mudah 

dibandingkan sistem farraday 

Sifat perlindungan lebih baik 

karena aliran listrik langsung 

dialirkan ke ground di tanah 

Kerugian Bila suatu saat ion-ion pada 

preventor tersebut habis atau 

berkurang, maka daya 

perlindungan jadi minimum 

Lebih mahal bila 

dibandingkan dengan system 

Franklin 

Sumber, Utilitas Bangunan Ir. Hartono Purbo, M.Arch 

 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka sistem yang digunakan adalah 

sistem Farraday. Sistem Farraday berupa tiang setinggi 50 cm dengan jarak, antar 

tiang kurang lebili 20 m. Tiang-tiang  ini dipasang dipuncak bangunan atau atap, 

kemudian dihubungkan dengan kawat yang dimasukkan ke dalam pipa yang tidak 

memiliki kemampuan menghantarkan listrik. 

 

4.4.11 Sistem Screening 

Pada sistem screening tamu untuk penghuni apartemen : 

1. Dasar pertimbangan : 

 Keamanan 

 Kenyamanan pada apartemen 

2. Konsep 
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 Perletakan kamera pada titik tertentu di tiap-tiap lantai dan kawasan 

 Pada screening tamu penghuni, pada tiap lift akan dipasang kamera 

CCTVsehingga pada saat seseorang akan bertamu dapat terlihat dalam 

layar monitor dan tiap hunian terdapat monitor masing-masing sehingga 

sang penghuni dapat mengetahui tamu dari kamera pada lift.  
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