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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Obyek Secara Umum Tentang Apartemen 

2.1.1. Pengertian Apartemen 

Kamar  atau  beberapa  kamar  (ruangan)  yang  diperuntukkan  sebagai  

tempat tinggal, terdapat di dalam suatu bangunan yang biasanya mempunyai 

kamar atau ruangan-ruangan lain semacam itu. (Poerwadarminta, 1991)  

Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi atas 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah vertikal dan 

horizontal dan merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan 

secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, tanah bersama dan 

benda bersama (pasal 1 UURS no.16 tahun 1985). 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa apartemen 

merupakan kamar atau beberapa kamar yang digunakan untuk tempat tinggal 

dalam satu gedung bertingkat, dibangun secara vertikal maupun horizontal yang 

dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, tanah bersama dan benda bersama. Bangunan harus memberikan rasa 

aman, nyaman serta privasi bagi keluarga atau penggunanya. Apartemen 

biasanya terbagi atas beberapa unit dalam satu bangunan. Penyusunan ruang 

yang sederhana namun terkesan rapih serta efisien dalam penggunaanya menjadi 

salah satu faktor penting dalam apartemen. Apartemen biasanya selain sebagai 

bisnis juga digunakan untuk mengatasi keterbatasan lahan. 

Apartemen biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. 

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang dapat digunakan secara bersamaan 

oleh pengguna apartemen yang menjadi keunggulan dari bangunan tersebut. 

Fasilitas ini bisa berupa kolam renang, jogging track, atm, cafe, pusat 

perbelanjaan dsb. Apartemen juga memiliki privasi serta sistem keamanan yang 

baik bisa berupa CCTV maupun access card dan sebagainya.  
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Apartemen merupakan bangunan yang disewakan baik pada kelompok 

atau sebuah keluarga maupun perorangan. Berbeda dengan ketika kita membeli 

rumah maka kita akan mendapatkan SHM (surat hak milik), maka ketika kita 

menyewa apartemen kita akan mendapatkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) 

dimana status kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu HGB murni, HGB hak 

milik, dan HGB diatas HPL. Status kepemilikan yang paling aman adalah HGB 

hak milik yaitu apartemen dibangun diatas tanah kepemilikan developer. Status 

kepemilikan yang paling aman kedua adalah HGB murni yaitu apartemen 

dibangun di atas tanah negara sehingga jika negara meminta kembali atas 

tanahnya maka penghuni akan mendapatkan ganti rugi. Status kepemilikan yang 

tergolong kurang aman yaitu HGB di atas HPL (hak pengelolaan lahan) yang 

artinya adanya perjanjian kerjasama antara developer dengan pemilik tanah 

sehingga ketika masa perjanjian antara developer dengan pemilik tanah habis 

maka hak bangunan dan tanah menjadi hak pemilik tanah. 

2.1.2. Klasifikasi Apartemen 

2.1.2.1. Berdasarkan Tipe Pengelolaan (Akmal, 2007)  

a) Serviced Apartment 

Apartemen  yang  dikelola  secara  menyeluruh  oleh  menajemen tertentu.  

Biasanya  menyerupai  cara  pengelolaan  sebuah  hotel,  yaitu penghuni   

mendapatkan   pelayanan   menyerupai   hotel   bintang   lima misalnya  unit  

berperabotan  lengkap,  housekeeping,  layanan  kamar laundry, business center. 

b) Apartemen Milik Sendiri  

Apartemen yang dijual dan dapat dibeli oleh pihak individu. Mirip dengan 

apartemen sewa, apartemen ini juga tetap memiliki pengelola yang mengurus 

fasilitas umum penghuninya. 

c) Apartmen Sewa 

Apartemen yang disewa oleh individu tanpa penyelayanan khusus. 

Meskipun  demikian, tetap  ada  menejemen  apartemen  yang  mengatur segala 
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sesuatu berdasarkan kebutuhan bersama seperti sampah, pemeliharaan bangunan, 

lift, koridor, dan fasilitas umum lainnya. 

2.1.2.2. Berdasarkan Katagori Jenis (Akmal, 2007) 

a) High-Rise Apartments 

Bangunan   apartemen   yang   terdiri   lebih   dari   sepuluh   lantai. 

Dilengkapi area parker bawah tanah, system keamanan dan servis penuh.  

Struktur  apartemen lebih  kompleks  sehingga desain apartemen cenderung 

standard. Jenis ini banyak di bangun di pusat kota.  

b) Mid-Rise Apartments 

Banguna apartemen yang terdiri dari enam sampai dengan sepuluh lantai. 

Jenis apartemen ini lebih sering di bangun di kota satelit. 

c) Walked-Up Apartments 

Apartemen yang terdiri atas tiga sampai dengan lima lantai. Apartemen 

ini kadang-kadang memiliki lift, tetapi bisa juga tidak. Jenis apartemen ini 

disukai oleh keluarga yang lebih besar (keluarga inti ditambah orang tua). 

Gedung apartemen hanya terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) unit apartemen. 

d) Garden Apartments 

Bangunan apartemen 2 (dua) sampai 4 (empat) lantai. Apartemen 

memiliki halaman dan taman disekitar bangunan. Apartmen ini sangat cocok 

untuk keluarga inti yang memiliki anak kecil karena anak-anak dapat mudah 

mencapai ke taman. 

2.1.2.3. Berdasarkan Tipe Unitnya (Akmal, 2007) 

a) Studio 

Unit apartemen yang hanya memiliki satu ruang. Ruang ini sifatnya 

multifungsi sebagai ruang duduk, kamar tidur dan dapur yang semula terbuka  

tanpa  partisi.  Satu-satunya  ruang  yang  terpisah  biasanya hanya kamar mandi. 

Apartemen tipe studio relative kecil. Tipe ini sesuai dihuni oleh satu orang atau 

pasangan tanpa anak. 
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b) Apartemen 1,2,3 Kamar 

Pembagian ruang apartemen ini mirip rumah biasa. Memiliki kamar tidur  

terpisah  serta  ruang  duduk,  ruang  makan,  dapur  yang bisasanya terbuka  

dalam  satu  ruang  atau  terpisah.  Luas  apartemen  tipe ini sangat beragam 

tergantung jumlah  ruang yang dimiliki serta   jumlah kamarnya. 

c) Loft 

Loft merupakan bangunan bekas gudang atau pabrik yang kemudian 

dialihfungsikan sebagai apartemen. Caranya adalah  dengan menyekat-nyekat 

bangunan besar ini menjadi beberapa unit hunian. Keunikan loft apartment 

adalah biasanya memiliki ruang yang tinggi, mezanin atau dua lantai dalam satu 

unit. Bentuk bangunannyapun cenderung berpenampilan industrial. Tetapi, 

beberapa pengembang kini  menggunakan  istilah  loft  untuk  apartemen  dengan  

mezanin atau dua lantai tetapi dalam bangunan yang baru. Sesungguhnya ini 

salah kaprah karena kekhasan loft justru pada konsep bangunan bekas pabrik dan 

gudangnya. 

d) Penthouse 

Unit  hunian  ini  berada  di  lantai  paling  atas  sebuah  bangunan 

apartemen.  Luasnya  lebih  besar  daripada  unit-unit  dibawahnya. Bahkan, 

kadang-kadang satu lantai hanya ada satu atau dua unit saja. Selain lebih mewah, 

penthouse juga sangat privat karena memiliki khusus untuk penghuni penthouse. 

2.1.2.4. Berdasarkan Tujuan Pembangunan (Akmal, 2007) 

a) Komersial  

Apartemen  yang  hanya  ditujukan  untuk  bisnis  komersial  yang 

mengejar keuntungan atau profit. 
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b) Umum 

Apartemen  yang  ditujukan  untuk  semua  lapisan  masyarakat,  akan 

tetapi biasanya hanya dihuni oleh lapisan masyarakat kalangan menengah 

kebawah. 

c) Khusus 

Apartemen  yang  hanya  dipakai  oleh  kalangan  tertentu  saja, dan 

biasanya dimiliki suatu perusahaan atau instansi yang dipergunakan oleh   para   

pegawai   maupun tamu yang   berhubungan   dengan pekerjaan. 

2.1.2.5. Berdasarkan Golongan Sosial (Rahwidyasa, 2007) 

a) Apartemen Sederhana 

b) Apartemen Menengah 

c) Apartemen Mewah 

d) Apartemen Super Mewah 

Perbedaan berdasarkan golongan sosial terletak pada besar unit dan 

fasilitas yang didapat. Semakin tinggi tingkat golongan maka semakin besar unit 

yang didapat, lengkapnya fasilitas yang didapat namun juga semakin mahal 

harganya. 

2.1.2.6. Berdasarkan Penghuni (Rahwidyasa, 2007) 

a) Apartemen Keluarga 

Apartemen  ini  dihuni  oleh  keluarga  yang  terdiri  dari  ayah, ibu, dan 

anaknya.  Bahkan  tidak  jarang  orang  tua  dari  ayah  atau  ibu  tinggal bersama. 

Terdiri dari 2 hingga 4 kamar tidur, belum termasuk kamar tidur pembantu  yang  

tidak  selalu  ada.  Biasanya  dilengkapi  dengan  balkon untuk interaksi dengan 

dunia luar. 

b) Apartemen Lajang 

Apartemen ini dihuni oleh pria atau wanita yang belum menikah dan 

biasanya tinggal bersama teman   mereka. Mereka   menggunakan apartemen 

sebagai tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas lain diluar jam kerja. 



16 
 

c) Apartemen Pembisnis/Ekspatriat 

Apartemen  ini  digunakan  oleh  para  pengusaha  untuk  bekerja  karena 

mereka telah mempunyai hunian sendiri di luar apartemen ini. Biasa terletak 

dekat dengan temapat kerja sehingga memberi kemudahan bagi pengusaha untuk 

mengontrol pekerjaannya. 

d) Apartemen Manula 

Apartemen ini merupakan suatu hal baru diindonesia, bahkan bisa 

dikatakan tidak ada meskipun sudah menjadi sebutah kebutuhan. Diluar negri 

seperti Amerika, China, Jepang dan lain-lain telah banyak dijumpai apartemen 

untuk hunian manusia usia lanjut. Desain apartemen disesuaikan dengan kondisi 

fisik para manula dan mengakomodasi manula dengan alat bantu jalan. 

e) Apartemen Mahasiswa 

Apartemen ini dihuni oleh mahasiswa yang sedang menempuh jenjang 

pendidikan dengan berbagai fasilitas yang difungsikan untuk memenuhi 

kebutuhan mahasiswa. 

2.1.2.7. Berdasarkan Kepemilikan (Joseph de Chiara, 1986) 

a) Apartemen Sewa 

Pemilik membangun dan membiayai operasi serta perawatan bangunan, 

penghuni membayar uang sewa selama jangka waktu tertentu. 

b) Apartemen Kondominium 

Penghuni membeli dan mengelola unit yang menjadi haknya, tidak ada 

batasan bagi penghuni untuk menjual kembali atau menyewakan unit miliknya. 

Penghuni biasanya membayar uang pengelolaan ruang bersama yang dikelola 

oleh pemilik gedung. 

c) Apartemen Koperasi 

Apartemen ini dimiliki oleh koperasi, penghuni memiliki saham 

didalamnya sesuai dengan unit yang ditempatinya. Bila penghuni pindah, ia dapat 

menjual sahamnya kepada koperasi atau calon penghuni baru dengan  
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persetujuan koperasi. Biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh 

koperasi. 

 

2.1.2.8. Berdasarkan pelayananya (Joseph de Chiara, 1986) 

a) Apartment Fully Service 

Apartemen yang menyediakan pelayanan standar hotel bagi penghuninya 

seperti laundry, cathering, kebersihan dan sebagainya. 

b) Apartment Fully Furnished 

Apartemen yang menyediakan furniture atau perabotan dalam unit 

apartemen. 

c) Apartment Fully Furnished dan Fully Service 

Gabungan kedua jenis apartemen yang tertulis sebelumnya. 

d) Apartment Building Only 

Apartemen yang tidak menyediakan layanan ruang dan furniture. 

2.1.2.9. Berdasarkan Jumlah Lantai per Unit 

Berdasarkan  sirkulasi  vertikal, apartemen  ini dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu (Lynch, 1984 : 280-281) : 

a. Walk-up Apartment 

Apartemen tipe ini memiliki sistem vertikal utama berupa tangga. 

Ketinggian bangunan   apartemen   ini  maksimal   hanya   empat   lantai.   

Apartemen   ini dirancang  dengan  koridor  seminimal  mungkin.  Kebanyakan  

unit  hunian terletak dekat dengan tangga sirkulasi. Apartemen jenis ini dapat 

dibagi lagi menjadi dua berdasarkan letak tangga sirkulasinya, yaitu: 

1) Core-Tipe Walk up Apartment 

Tangga sirkulasi (stair core) pada apartemen tipe ini dikelilingi oleh 

unit-unit  hunian.  Berdasarkan  jumlah  unit  hunian  yang mengelilinginya,  

apartemen  ini dapat terbagi lagi menjadi  tiga tipe, yaitu: 
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a) Duplex      : tangga sirkulasi pada apartemen ini dikelilingi dua unit 

hunian 

b) Triplex     : tangga sirkulasi pada apartemen ini dikelilingi tiga unit 

hunian 

c) Quadruplex : tangga sirkulasi pada apartemen ini dikelilingi empat 

unit hunian  

2) Corridor-Tipe Walk up Apartment 

Tangga sirkulasi (stair core) pada apartemen tipe ini terletak di ujung 

koridor. Tangga sirkulasi tipe ini dapat memperbanyak jumlah unit pada 

satu lantai. 

b. Elevator Apartment 

Apartemen tipe ini memiliki sistem vertikal utama berupa lift dan 

memiliki sirkulasi  vertikal  sekunder  barupa  tangga,  yang  biasanya  juga  

merupakan tangga darurat. Pada umumnya apartemen ini dilengkapi dengan 

lobby atau ruang  tunggu  lift.  Ketinggian  bangunan  apartemen  ini  biasanya  

lebih  dari enam  lantai.   Ada  dua  macam  sistem  lift  yang  dapat  digunakan   

pada apartemen tipe ini, yaitu: 

1) Lift yang digunakan dapat berhenti di setiap lantai bangunan. 

2) Lift yang digunakan hanya dapat berhenti di lantai-lantai tertentu pada 

bangunan (Skip-floor elevator system).  

2.1.2.10. Berdasarkan Sirkulasi Horizontal 

Berdasarkan sirkulasi horizontal, apartemen dibedakan menjadi 2: 

a. Single-loaded Apartment 

1) Open Corridor Apartment 

Koridor ini biasanya bersifat terbuka dengan pembatas terhadap 

ruang luar yang berupa dinding maupun railing dengan ketinggian 1-

1,5 meter. 

2) Closed Corridor Apartment 
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Koridor ini biasanya bersifat tertutup baik dengan jendela maupun 

tidak. 

b. Double-loaded Apartment 

Koridor ini biasanya dikelilingi oleh unit hunian sehingga sering kali 

terletak di tengah-tengah bangunan (central corridor). 

2.1.2.11. Berdasarkan Sistem Penyusunan Lantai (Joseph de Chiara, 1986) 

a) Simplex Apartment 

Pada  apartemen  tipe  ini,  satu  unit  hunian  terdiri  dari  satu  lantai  saja. 

Kelebihan tipe apartemen Simplex ini yaitu jumlah unit yang dapat terbangun 

dapat dimaksimalkan pada satu bangunan apartemen, sehingga apartemen tipe 

ini  banyak  dijumpai  di  daerah  perkotaan  yang  memiliki  kepadatan  tinggi 

dengan permintaan hunian yang tinggi pula.  Tipe apartemen Simplex ini juga 

memiliki  kelemahan,  yaitu  banyak  ruang  yang  terbuang  untuk  sirkulasi 

koridor. 

b) Duplex Apartment 

Pada apartemen tipe duplex, setiap satu unit hunian terdiri dari dua lantai, 

sehingga ruang-ruang dalam unit hunian akan diagi pada dua lantai. Pada lantai 

satu pada umumnya terdiri dari ruang public atau ruang aktifitas bersama seperti 

ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Sedangkan di lantai kedua 

umumnya merupakan ruang-ruang privat atau ruang aktifitas pribadi seperti 

ruang tidur, ruang kerja, ruang belajar, dan kamar mandi. Tipe apartemen duplex 

ini biasanya dirancang untuk kalangan menengah ke atas. Kelebihan apartemen 

tipe ini yaitu dapat menghemat ruang sirkulasi (corridor) apabila sistem lift yang 

digunakan tidak berhenti pada setiap lantai, dan juga dapat memberikan kesan 

ruang yang luas bagi penghuni, serta menambah tingkat keamanan dan 

kenyamanan pada ruang-ruag privat. Kelemahan tipe apartemen ini , yaitu pada 

sistem sirkulasi vertikal, tiap unit hunian harus disediakan tangga yang dirasa 

tidak memberi kenyamanan bagi penghuni lanjut usia dan balita. 
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c) Triplex Apartment 

Tipe apartemen triplex ini hampir sama dengan apartemen tipe duplex. 

Perbedaanya hanya pada jumlah lantai yang ada dalam satu unit hunian. Pada 

apartemen tipe triplex ini satu hunian terdiri dari tiga lantai. Pembagian ruang 

pada tiap lantainya pun hampir sama dengan pembagian ruang pada apartemen 

tipe duplex, hanya saja terdapat tambahan ruang servis seperti gudang, foyer, 

ruang pembantu, ruang cuci, dan ruang servis lainya yang biasanya diletakkan 

pada lantai pertama dalam unit hunian. Tipe apartemen ini pada umumnya 

dirancang untuk penghuni golongan atas dan berkarakteristik sangat mewah. 

2.1.2.12. Berdasarkan bentuk massa bangunan (Paul, 1967) 

a. Apartemen dengan bentuk Slab 

Tinggi bangunan dan lebar atau panjang bangunan pada apartemen 

berbentuk slab ini hampir sebanding, sehingga bentuk apartemen ini seperti kotak 

yang pipih. Pada apartemen ini biasanya memiliki koridor yang memanjang 

dengan unit-unit hunian yang berada di salah satu sisi atau di kedua sisi koridor. 

b. Apartemen dengan bentuk Tower 

Apartemen dengan bentuk tower ini memiliki lebar atau panjang 

bangunan yang kebih kecil jika dibandingkan dengan ketinggian bangunan, 

sehingga bentuk bangunan seperti tiang. Ketinggian bangunan apartemen ini 

umumnya di atas 20 lantai. Sistem sirkulasi yang umumnya digunakan pada 

apartemen tipe ini adalah sistem core. Ada beberapa variasi bentuk tower, anatara 

lain: 

1) Single Tower 

Apartemen single tower merupakan apartemen yang hanya terdiri 

dari satu massa bangunan. Unit-unit hunian akan berada dekat 

dengan tangga dan lift sehingga ruang koridor dapat diminimalkan. 

Core pada bangunan tipe single tower ini umumnya berada di bagian 

tengah. Berdasarkan bentuk massa, apartemen single tower dapat 
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dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tower plan, expanded tower 

plan, circular plan, cross plan, dan five wing plan. 

2) Multi Tower 

Apartemen multi tower merupakan apartemn yang memiliki lebih 

dari satu massa bangunan. Massa bangunan satu dengan massa 

abngunan lainya dapat dihubungkan dengan suatu massa 

penghubung ataupun hanya berupa pedestrian sebagai penghubung. 

Apabila antara massa bangunan satu dengan lainya dihubungkan oleh 

suatu massa penghubung, maka pada umumnya massa penghubung 

tersebut diletakkan di tengah beberapa massa hunian yang ada dan 

digunakan sebagai sistem sirkulasi vertikal berupa tangga dan lift. 

Jika massa bangunan dihubungkan dengan pedestrian, maka pada 

umumnya tiap massa bangunan akan memiliki sistem sirkulasi 

vertikal berupa tangga dan lift masing-masing. 

c. Apartemen dengan bentuk Varian 

Apartemen dengan bentuk varian ini merupakan kombinasi antara bentuk 

slab dan tower. 

2.1.3. Persyaratan Perancangan Apartemen (Joseph de Chiara, 1986) 

a. Entrance Apartment 

1) Visibilitas bagian entrance apartemen: bangunan dapat terlihat dari 

luar tapak (adanya kejelasan, atau penanda keberadaan apartemen). 

2) Bagian entrance terdapat pedestrian untuk pejalan kaki, kendaraan 

menurunkan  penumpang,  menaikkan  barang bawaan, dan tempat 

untuk menurunkan barang bawaan. 

3) Bagian entrance harus mudah diakses, dan mudah akses bila terjadi 

kebakaran. 

4) Kanopi entrance melindungi dari angin dan hujan. 

5) Skala dan karakter entrance mengikuti desain bangunan. 
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6) Lebar entrance minimal 5,5 meter, atau dapat dilalui untuk 2 mobil. 

b. Pengiriman Barang  

Pengiriman dan pengantar barang, pengantar barang tidak boleh hingga 

depan pintu. 

c. Aktifitas orang tua dan anak dilakukan diruang keluarga 

Kamar anak sebisa mungkin dapat diakses dari ruang keluarga, sehingga 

dapat diawasi. 

d. Akses dari ruang tidur ke kamar mandi 

Akses dari ruang tidur ke kamar mandi tidak menjadi satu jalur dengan 

ruang keluarga. 

e. Akses dari Dapur Ke Kamar Mandi 

Akses dari dapur ke kamar mandi, dapat dimungkinkan satu jalur dengan 

ruang keluarga. 

f. Servis dari Dapur Ke Ruang Makan 

Servis dari dapur ke ruang makan dapat berhubungan dengan ruang 

lainnya. 

2.1.4. Karakteristik Apartemen  

Beberapa hal dapat membedakan apartemen seperti tipe pengelolaan, 

jenis dan besar bangunan, golongan sosial dsb. namun secara garis besar 

apartemen memiliki ciri-ciri : 

1) Memiliki jumlah lantai lebih dari satu. 

2) Terdiri atas beberapa unit hunian dalam satu lantai. 

3) Setiap unit hunian terdiri atas minimal 3 macam ruang yaitu ruang tidur, 

dapur, kamar mandi. 

4) Setiap penghuni akan berbagi fasilitas yang ada pada apartemen. 

5) Sirkulasi vertialnya berupa tangga atau lift sementara sirkulasi 

horizontalnya berupa koridor. 

6) Setiap unit akan mendapatkan jendela yang menghadap ke luar bangunan 
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Adapun ruang-ruang yang biasanya ada pada sebuah apartemen antara 

lain : 

1) Ruang duduk 

Ruang duduk harus dapat menampung aktifitas bersama suatu keluarga 

seperti menonton, mendengarkan music, membaca dan tempat bermain anak, 

sekaligus sebagai tempat relaksasi individual. Pada beberapa apartemen ruang 

duduk juga berfungsi sebagai ruang tamu. Adapula ruang duduk yang sekaligus 

menyatu dengan ruang tidur, terutama pada unit hunian tipe studio dengan luas 

paling minimal. 

2) Ruang makan 

Ruang makan letaknya dekat dengan dapur dan adakalanya menyatu 

dengan dapur ataupun ruang duduk untuk menghemat ruangan. 

3) Dapur 

Dapur harus dapat mewadahai semua aktivitas persiapan makanan, 

penyimpanan dan penyajian makanan. 

4) Kamar tidur 

Setiap kamar tidur harus memiliki rungan yang cukup untuk menampung 

dua orang dan harus memiliki jendela yang menghadap keluar bangunan untuk 

keperluan pencahayaan dan pengudaraan. Kamar tidur harus dirancang supaya 

kedap suaranya semaksimal mungkin untuk kenyamanan penghuninya. 

5) Kamar mandi 

Perlengkapan kamar mandi yang paling standar terdiri dari kloset dan 

shower atau bak mandi, wastafel dapat ditambahkan namun tidak mutlak. Pada 

kamar mandi apartemen menengah atas, kamar mandi dilengkapi dengan bath 

tub, adapula yang memiliki ruang peralihan tempat peralatan mandi atau kamar 

rias. Pada apartemen mewah, ada penambahan ruang seperti ruang kerja, ruang 

penerimaan tamu, foyer, ruang khusus pembantu, perpustakaan dan ruang baca, 

ruang rias, ruang penyimpanan pakaian. 
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2.1.5. Kelebihan dan Kekurangan Apartemen 

Sebagai hunian yang terus berkembang, hunian dengan pembangunan 

secara horizontal bukanlah menjadi satu-satunya hunian yang diminati. Hunian 

secara vertikal kini menjadi lirikan masyarakat luas guna memenuhi keinginan 

serta mengkondisikan kegiatan mereka. Adanya keuntungan serta kerugian 

sendiri dalam menempati sebuah apartemen memberi banyak pertimbangan bagi 

penggunaya. 

a. Kelebihan (Akmal, 2007) 

1) Lokasi  

Lokasi cenderung dibangun di lokasi strategis, dekat kawasan 

bisanis, atau pusat kota. Beberapa apartemen justru berada di sebuah 

bangunan mixed-use yang menjadi satu dengan perkantoran dan 

pertokoan. Lokasi yang ideal ini memberi manfaat bagi orang yang 

tinggal di apartemen, antara lain efisiensi waktu, dan kemudahan 

mobilitas. Terlebih lagi jika kita beraktifitas rutin dikawasan 

tersebut. 

2) Keamanan 

Standar sistem keamnan apartemen relatif lebih ketat. Setiap orang 

yang masuk harus diperiksa oleh petugas keamanan. Beberapa 

apartemen memiliki fasilitas code access (PIN) khusus untuk setiap 

penghuni dan biasanya tamu baru dapat masuk atau mengakses lift 

setelah diizinkan oleh penghuni apartemen. sistem keamanan terpadu 

ini melibatkan satpam dan kamera CCTV (Closed Circuit Television) 

selama 24 jam. 

3) Ketertiban 

Tugas pengelola apartemen adalah menertibkan lingkungan 

apartemen. ada peraturan tertulis yang ditetapkan badan pengelola, 

seperti pengaturan pembuangan sampah, tempat parkir, hewan 

peliharaan, tempat menjemur  dan lain-lain. Di samping peraturan 
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tertulis, penghuni apartemen juga diharapkan mematuhi aturan tak 

tertulis yaitu tidak mengadakan pesta atau keramaian yang dapat 

mengganggu penghuni lain. 

4) Fasilitas pelayanan 

Apartemen biasanya juga menyediakan berbagai jasa pelayanan. Jasa 

tersebut beragam mulai dari jasa petugas kebersihan (housekeeper) 

untuk membersihkan tiap unit apartemen sampai jasa binatu 

(laundry). Selain itu, tersedia juga unit apartemen yang berisi perabot 

lengkap (fully Furnished). Fasilitas ini membuat penghuni tidak 

terlalu pusing memikirkan perabot yang sesuai denga ruang yang 

tersedia. 

5) Fasilitas umum 

Sebagian besar apartemen dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

seperti tmaan, sarana olahraga (kolam renang, lapangan tenis, pusat 

kebugaran), lahan parkir, supermarket, pusat perawatan kecantikan, 

dan beberapa diantaranya menyediakan business center bahkan 

mixed-use apartment dilengkapi mall perbelanjaan, perkantoran, atau 

hotel. 

6) Gaya hidup 

Masyarakat urban yang sibuk dan hanya memiliki sedikit waktu 

luang, cenderung membutuhkan tempat tinggal yang meutamakan 

privasi. Tinggal di apartemen memenuhi kebutuhan ini. Selain itu, 

tinggal di apartemen bagi sebagian orang dipandang mewakili status 

sosial tertentu padahal pandangan ini muncul karena apartemen pada 

awalnya merupakan pilihan ekspatriat dan para eksekutif 

berpenghasilan tinggi. 

7) Investasi  

Saat ini, keuntungan yang didapat dari menyewakan apartemen jauh 

di atas keuntungan menyewakan rumah biasa. Jika merencanakan 
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membeli apartemen sebagai investasi, pilihlah apartemen yang 

sedang dibangun karena mampu mengembalikan nilai beli setelah 

beberapa tahun disewakan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

hal ini adalah lokasi apartemen sehingga nilainya dapat bertambah. 

b. Kelemahan (Akmal, 2007) 

1) Tidak dapat tumbuh 

Apartemen memiliki luas yang permanen dan tidak bisa 

dikembangkan. Contohnya jika kita membeli satu unit apartemen 

seluas 155m2, maka luas unit tidak akan bertambah atau berkurang 

kecuali hanya sekat atau dinding pemisah ruang bisa dikondisikan. 

Agar tidak salah memilih, sesuaikanlah terlebih dahulu luas 

aparemen dengan jumlah penghuni, jenis aktifitas, dan kebutuhan 

ruang yang diperlukan. 

2) Tidak bisa direnovasi 

Tata letak atau layout ruang apartemen tidak bisa dirubah sesuka hati. 

Kita tidak bisa memindahkan letak area basah, seperti kamar mandi 

dan dapur karena akan mengganggu kelancaran utilitas seperti 

saluran air dan pipa pembuangan yang sudah dirancang secara 

kolektif oleh pengembang. Meskipun demikian dibeberapa 

apartemen, dinding partisinya dapat diubah, asalkan bukan dinding 

kontruksi. Jadi kita dapat membuka dinding gypsum atau 

menggantinya dengan kaca agar terasa luas. 

3) Tidak bisa memiliki taman dan kebun 

Unit apartemen yang dibangun dalam jumlah puluhan lantai tidak 

memungkinkan untuk memiliki taman dan kebun. Namun demikian, 

kita dapat memilih apartemen yang dilengkapi balkon untuk 

mendapatkan ruang luar tambahan. 
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2.1.6. Fasilitas Standar pada Apartemen Berdasarkan Kelasnya 

Beberapa fasilitas yang terdapat pada apartemen sesuai dengan kebutuhan 

dan kelasnya. Fasilitas inilah yang menentukan apakah sebuah apartemen dapat 

dikatagorikan sebagai apartemen bawah, menengah atau mewah: 

Tabel 0.1 Tabel perbedaan apartemen menurut kelasnya 

Lokasi Bawah Menengah Mewah 

Dalam unit 

hunian 

-Penjaga keamana -Intercom 

-Alarm pintu 

-Balkon 

-Pendingin ruangan 

sendiri 

-Penjaga pintu dan elepon 

-Balkon yang luas 

-Pendingin ruangan 

terpusat 

-Entrance servis 

-Ruang pembantu 

Dalam 

bangunan 

-Binatu 

-Lobby kecil 

-Binatu 

-Area komersial 

-Tempat bersama 

-Ruang penyimpanan 

bersama 

-Parkir yang terjaga ketat 

-Tempat berbelanja 

-Lift servis 

-Penjaga pintu 

-CCTV 

-Parkir system valet 

-Ruang pertemuan 

-Pusat kebugaran 

-Kolam renang tertutup 

Pada tapak -Parkir diluar 

ruangan 

-Tempat menjemur 

pakaian 

-Parkir dengan 

pengawasan atau 

parkir dalam 

bangunan 

-Tempat bermain 

diluar ruangan 

-Tempat duduk-

duduk diluar ruangan 

-Kolam renang 

-Taman 

-Area rekreasi 

-Country club Kolam 

renang 

Sumber : (IMELDA, 2007), 16 Juli 2016 

 

2.1.7. Peraturan Tinggal di Apartemen (Akmal, 2007) 

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang hak dan kewajiban 

pengelola dan penghuni apartemen adalah 

a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun 

b) Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun 



28 
 

Selain itu, ada pula aturan-aturan yang disepakati bersama oleh para 

penghuni melalui Rapat Umum Anggota dan dijalankan oleh Pengurus 

Perimpunan Penghuni (PP),yang terdiri atas 

a) Anggaran Dasar Perhimpunana Penghuni (PP), yang mengatur susunan 

organisasi PP, fungsi, tugas pokok, serta hak dan kewajiban anggota PP. 

b) Anggaran Rumah Tangga PP, mengatur mekanisme kerja organisasi dan 

tata tertib pengelolaan (house rule). 

c) Tata tertib pengelolaan (house rule), yang mengatur tentang cara perilaku 

penghuni terhadap pemanfaatan benda dan bagian bersama (common area) 

berikut fasilitasnya, termasuk larangan-larangan perilaku penghuni. 

Selain peraturan, penghuni juga akan mendapat petunjuk atau pedoman 

teknis yang wajib diperhatikan demi keselamatan jiwa, seperti buku pedoman 

keadaan darurat, jika terjadi kebakaran, banjir, dan gempa bumi, seta petunjuk 

teknis untuk penggunaan fasilitas atau sarana lainnya (jika ada). 

2.1.8. Perhimpunan penghuni (Akmal, 2007) 

Undang-undang Nomer 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun mewajibkan 

penghuni apartemen untuk membentuk PP dengan dibantu penyelenggara 

pembangunan atau pihak pengembang. 

Perhimpunan penghuni atau PP adalah badan hukum yang bertugas 

mengurus berbagai kepentingan bersama penghuni apartemen. Di lingkungan 

perumahan, fungsi PP ini mirip dengan RT/RW . 

Tugas Perhimpunan Penghuni (PP NO.4 TH. 1988 PS.59): 

a) Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disusun 

oleh pengurus dalam Rapat Umum Perhimpunan Penghuni. 

b) Pembinaan para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi, 

selaras, dan seimbang dalam rumah susun (baca:apartemen) dan 

lingkunganya. 



29 
 

c) Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga. 

d) Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi penghunian. 

e) Menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pengelola dan 

pengelolaan rumah susun (baca:apartemen) dan lingkunganya. 

f) Menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan secara terpisah 

sebagai kekayaan perhimpunan penghuni. 

g) Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah diciptakan dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  

2.1.9. Badan Pengelola (Akmal, 2007) 

Sesuai dengan PP NO. 4 TH. 1988 PS. 59, salah satu tugas PP adalah 

menunjuk atau membentuk dan mengawasi Badan Pengelola. Apa itu badan 

Pengelola? Badan pengelola atau Building management adalah badan yang 

bertugas mengelola seluruh bagian dan benda bersama yang ada di dalam 

kompleks apartemen. dan menurut peraturan itu pula, PP dapat melakukan 

pengolahan secara mandiri dengan memberntuk tim yang cakap. 

Tugas Badan Pengelola (PP NO. 4 TH. 1988 PS.68): 

a) Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan 

rumah susun (baca:apartemen) dan lingkunganya pada bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersama. 

b) Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta penggunaan bagian 

bersama, benda bersama, tanah bersama sesuai dengan peruntukanya. 

c) Secara berkala memberikan laporan kepada Perhimpunan Penghuni 

disertai permasalahan dan usulan pemecahanya. 

2.1.10. Biaya Pengelolaan (Akmal, 2007) 

Kecuali unit, semua yang ada di dalam lingkungan apartemen merupakan 

kepemilikan bersama yang pengelolaan dan perawatanya mesti ditanggung 

secara bersama pula. Kepemilikan bersama itu terdiri atas: 
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a) Tanah bersama, yang digunakan dan dimiliki secara bersama. 

b) Bagian bersama, yaitu bagian yang melekat atau menempel pada struktur 

yang digunakan dan dimiliki secara bersama. Contohnya: kolom, balok, 

dinding, koridor, dan lain-lain. 

c) Benda bersama, yaitu bagian diluar struktur serta digunakan dan dimiliki 

secara bersama. Contohnya: kolam ranang, taman, area bermain, alat 

pemadam kebakaran, dan lain-lain. 

Biaya untuk mengelola dan memelihara kepemilikan bersama disebut 

biaya pengelolan dan setiap pemilik atau penghuni wajib membayar biaya 

pengelolaan yang ditanggung secara berkala ini. 

Biaya pengelola terdiri atas: 

a. Service Charge 

Service charge yaitu biaya perawatan benda bersama, bagian bersama, 

dan tanah bersama (bersifat regular), yang meliputi: 

1) Pemungutan kotoran, sampah, penyediaan tempat pembuangan 

pengumpulan sampah. 

2) Menjaga agar saluran-saluran air, got-got, dan pipa-pipa di 

lingkungan apartemen bersih dari kotoran. 

3) Menjaga dan memelihara kebersihan semua toilet serta tempat cuci 

tangan, peralatan, dan perlengkapan dalam lingkungan apartemen. 

4) Menjaga agar benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama 

dalam keadaan bersih dan sehat. 

Besarnya biaya pengelolaan dikalkulasi badan pengelola, kemudian 

diajukan ke PP untuk disetjui. Iuran yang dibayar tiap bulan ini besarnya dihitung 

untuk tiap 1 meter persegi. Gaji pegawai dan badan pengelola termasuk pos yang 

dibayar melalui service charge. 

b. Sinking fund 
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Sinking fund yaitu biaya perbaikan dan pemeliharan dalam lingkungan 

apartemen (untuk perbaikan-perbaikan besar dan pengamanan aset), yang 

meliputi: 

1) Perbaikan dan pemeliharaan, struktur, serta pengecetan ulang 

bangunan yang merupakan bagian bersama dan benda bersama. 

2) Menjaga dan mempertahankan benda bersama, bagian bersama, dan 

tanah bersama dalam keadaan baik, seperti lift, pengatur suhu udara, 

sistem ventilasi, sistem telekomunikasi, sistem penyemprotan air, 

dan pemadam kebakaran. 

3) Mengadakan kontak dengan pihak ketiga untuk melaksanakan tugas 

perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan bagian bersama dan benda 

bersama. 

4) Mengadakan penggantian kaca-kaca pada benda bersama dan bagian 

bersama. 

Sinking fund ditarik secara berkala tiap bulan. Umumnya, besar 

sinking fund adalah 20% dari service charge. Karena ditujukan untuk 

pengamanan asset, asuransi juga merupakan pos yang dibayar 

melalui sinking fund. 

c. Pajak 

Ada tiga jenis pajak yang menjadi kewajiban penghuni yaitu: 

1) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

PBB atas bangunan apartemen tentu saa menjadi beban seluruh 

penghuni atau pemilik yang besarnya sesuai dengan Nilai 

perbandingan Proporsional (NPP) setiap unit. Apa itu NPP? Setiap 

pemilik unit memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara 

kepemilikan bersama, karena itu ditetapkan nilai perbandingan atas 

bagian yang dimiliki pemilik apartemen. NPP dihitung dengan 

membandingkan luas unit apartemen denga luas total bangunan. 

Besarnya NPP tercantum di dalam sertifikat hak milik. 
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2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 

Anda juga wajib membayar PPN yang besarnya 10% dari harga 

apartemen –berapapun harga apartemen tersebut. 

3) PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 

Tidak semua apartemen dikenai PPnBM. Hanya apartemen dengan 

luas 150m2 ke atas atau apartemen dengan nilai bangunan diatas 4 

juta rupiah. Namun, saat ini standar 4 juta rupiah per meter persegi 

sepertinya tidak bisa dikatakan mewahmengingat harga material dan 

konstruksi yang semakin mahal. Besarnya PPnBM adalah 20% dari 

harga apartemen. 

Adapula Pajak Pengelolaan yang besarnya 10% dari service charge jika 

PP menyewa Badan Pengelola Profesional dari luar. 

2.2. Studi Kasus 

2.2.1. Student Castle Apartment Yogyakarta 

Student Castle Apartment Yogyakarta merupakan apartemen yang 

dibangun untuk mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan di Yogyakarta. 

Luas bangunan 11.124m2 dengan dua buah tower. Baik Tower A maupun B 

memiliki jumlah unit 203 serta ketinggian 8 lantai. Lokasi Student Castle 

Apartment terletak dibagian utara Yogyakarta tepatnya di daerah Seturan 

babarsari dengan dikelilingi berbagai kampus seperti ATMA JAYA, YKPN, 

UPN, UGM dan sebagainya. Student Castle Apartment Yogyakarta dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas di lantai 1 seperti Book Store, swimming pool, Fitness 

Room, cafe, Study Area, Mini Market, Mini Clinik, Wifi, TV Cable (Ready), 

Private Access Card, 24 Hours Security & CCTV. Student Castle Apartment 

memiliki status HGB strata title dengan perpanjangan 20 tahun. Student Castle 

Apartment memiliki 4 tipe yaitu : Tipe studio dengan luas 21,56 m2, Tipe deluxe 

dengan luas 25,38 m2, Tipe 1 bedroom dengan luas 41,85m2, Tipe 2 bedroom 

dengan luas 56,08 m2. Student castle apartment juga dibuat dengan standarisasi 
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anti gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menanggulangi daerah 

Yogyakarta yang rawan gempa. 

 
Gambar 0.1 Peta lokasi Student castle apartment 

Sumber : (studentcastle apartment yogyakarta, 2016) 
 

Student Castle Apartment didesain untuk mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan di Yogyakarta dengan kebutuhan yang berbeda-beda. 

Apartemen ini menyediakan 4 tipe yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan 

penggunnya yaitu : 

a) Studio 

 
Gambar 0.2 Denah Studio Student castle apartment 

Sumber : (studentcastle apartment yogyakarta, 2016) 

Spesifikasi teknis 

Luas : 21,56 m2 

Kusen+pintu teras : Alumunium+kaca 6mm 

Plafond : Expose 

Sanitari : TOTO 
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Pintu utama : engineering wood 

Kusen+pintu kamar : alumunium+kaca 6 mm 

Listrik 1300 watt 

2 unit lift penumpang 

1 unit lift service 

b) Deluxe 

 
Gambar 0.3 Denah deluxe Student castle apartment 

Sumber : (studentcastle apartment yogyakarta, 2016) 

 

Spesifikasi teknis 

Luas : 25,38 m2 

Kusen+pintu teras : Alumunium+kaca 6mm 

Plafond : Expose 

Sanitari : TOTO 

Pintu utama : engineering wood 

Kusen+pintu kamar : alumunium+kaca 6 mm 

Listrik 1300 watt 

2 unit lift penumpang 

1 unit lift service 
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c) 1 Bedroom (1BR) 

 
Gambar 0.4 Denah 1BR Student castle apartment 

Sumber : (studentcastle apartment yogyakarta, 2016) 

 

Spesifikasi teknis 

Luas : 41,58 m2 

Kusen+pintu teras : Alumunium+kaca 6mm 

Plafond : Expose 

Sanitari : TOTO 

Pintu utama : engineering wood 

Kusen+pintu kamar : alumunium+kaca 6 mm 

Listrik 2200 watt 

2 unit lift penumpang 

1 unit lift service 

d) 2 Bedroom (2BR) 

 
Gambar 0.5 Denah 2BR Student castle apartment 

Sumber : (studentcastle apartment yogyakarta, 2016) 
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Spesifikasi teknis 

Luas : 56,08 m2 

Kusen+pintu teras : Alumunium+kaca 6mm 

Plafond : Expose 

Sanitari : TOTO 

Pintu utama : engineering wood 

Kusen+pintu kamar : alumunium+kaca 6 mm 

Listrik 3500 watt 

2 unit lift penumpang 

1 unit lift service 

2.2.2. Taman Melati Sinduadi Yogyakarta 

Taman Melati Sinduadi Yogyakarta merupakan apartemen menengah 

yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan hunian mahasiswa di Yogyakata. 

Sebagai kota pelajar Yogyakata memiliki potensi besar dalam mengembangkan 

pendidikan. Taman Melati Sinduadi Yogyakarta merupakan apartemen yang 

dibangun oleh Anak usaha PT Adhi Karya Tbk yaitu PT Adhi Persada Properti 

(APP). Taman Melati Sinduadi Yogyakarta merupakan sebuah hunian yang tepat 

untuk investasi maupun sebagai tempat bagi mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan. Lokasi yang strategis di jantung kota pelajar menjadi salah satu 

unggulan dari apartemen ini. Apartemen ini dibangun di atas lahan 4.785 m2 

terdiri dari 15 lantai serta 899 unit. 

Taman Melati Sinduadi Yogyakarta memberikan lokasi yang strategis 

dengan dikelilingi berbagai Universitas ternama seperti UNY, UKDW, UPN, 

STIE YKPN, USD, UAJY, UIN Sunan Kalijaga, Univ. Mercu Buana serta 50 m 

dari Fakultas Teknik UGM. 
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Gambar 0.6 Peta lokasi Taman melati sinduadi Yogyakarta 

Sumber : (Google, 2016) 

Taman Melati Sinduadi Yogyakarta sebagai salah satu bangunan yang 

dikembangkan PT Adhi Persada Properti (APP) memiliki keunggulan seperti 

lokasi yang strategis dengan jarak tempuh 8,9 km dari bandara Adi Sucipto, 2,1 

km dari Tugu Yogyakata, sangat dekat dengan kampus UGM, kolam renang, 

CCTV 24 jam serta kartu akses akan memberikan kenyamanan serta kemudahan 

bagi penggunanya dalam beraktifitas. Apartemen yang dibangun dengan target 

mahasiswa Yogyakarta ini akan dapat memenuhi kebutuhan hunian bagi 

mahasiswa dengan status menengah atas nantinya. Banyaknya kebutuhan hidup 

mahasiswa menengah atas yang sedang menempuh pendidikan di Kota pelajar 

membuka potensi dalam bisnis hunian di Yogyakarta. Apartemen taman melati 

sinduadi yang dikembangkan khusus untuk memenuhi kebutuhan hunian 

mahasiswa Yogyakarta untuk saat ini masih dalam proses pembangunan serta 

dalam pemasaranya menawarkan berbagai macam tipe yaitu: 

a. Studio 

Taman melati sinduadi apartemen memberikan kenyamanan bagi 

pengguna dengan memberikan berbagai fasilitas hunian. Tipe studio Taman 

melati sinduadi apartemen dibagi menjadi 5 jenis yaitu Tipe studio A hingga Tipe 

studio E. 
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1) Tipe Studio A 

 
Gambar 0.7 Denah tipe studio A 

Sumber : (Taman melati, 2016) 

 

2) Tipe Studio B 

 
Gambar 0.8 Denah tipe studio B 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

3) Tipe Studio C 

 
Gambar 0.9 Denah tipe studio C 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
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4) Tipe studio D 

 
Gambar 0.10 Denah tipe studio D 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

5) Tipe studio E 

 
Gambar 0.11 Denah tipe studio E 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

Tipe studio yang ditawarkan Taman Melati Sinduadi Apartemen di 

Yogyakarta dengan 5 jenis yang berbeda memberikan banyak pilihan kepada 

pengguna dalam menyesuaikan kebutuhanya. Dalam tipe studio baik A sampai 

E memiliki spesifikasi teknis yang sama. Perbedaan pada Tipe studio A sampai 

E hanya pada penyusunan ruangan serta luas ruangan. 

Tabel 0.2 Spesifikasi teknis tipe studio dan 1BR 

Konstruksi dan dinding  

Konstruksi Sistem Colomn & Beam 

Dinding Eksterior Kusen alumunium dan kaca,beton/bata 

ringan, finishing cat 

Interior antar unit Bata ringan dengan finishing cat 

Dinding partisi interior Gypsum dengan finishing cat 
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Pintu  

Kusen dan daun pintu utama Kusen alumunium dan d.pintu kayu 

Kusen dan daun pintu kamar Kusen alumunium dan d.pintu kayu 

Jendela dan daun pintu balkon Alumunium dan kaca 

Pintu kamar mandi Kusen alumunium dan d.pintu PVC 

Plafond  

Interior Beton exposed finishing cat 

Kamar mandi Gypsume dengan finishing cat 

Pantry Beton exposed finishing cat 

Sanitair, Listrik dan Instalasi  

Sanitair kamar mandi Kloset duduk dan Shower 

Listrik 1300 VA 

Unit instalasi AC 1 Unit ¾  PK 

Split 2 BR 

Lantai  

Lantai interior Homogenous Tile 

Lantai kamar mandi Keramik 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
 

b. 1BR (Bedroom) 

Tipe 1BR yang ditawarkan Taman Melati Sinduadi apartemen di 

Yogyakarta dengan 7 jenis yang berbeda. Tipe ini terbagi dalam Tipe 1BR A 

sampai G. Pada Tipe ini spesifikasi teknis sama seperti tipe studio hanya 

penyusunan ruang serta ukuran ruang yang berbeda. 

1) Tipe 1BR A 

 
Gambar 0.12 Tipe 1BR A 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
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2) Tipe 1BR B 

 
Gambar 0.13 Tipe 1BR B 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
 

3) Tipe 1BR C 

 
Gambar 0.14 Tipe 1BR C 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

4) Tipe 1BR D 

 
Gambar 0.15 Tipe 1BR D 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
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5) Tipe 1BR E 

 
Gambar 0.16 Tipe 1BR E 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

6) Tipe 1BR F 

 
Gambar 0.17 Tipe 1BR F 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

7) Tipe 1BR G 

 
Gambar 0.18 Tipe 1BR G 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
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c. 2BR (Bedroom) 

Tipe 2BR Taman Melati Sinduadi Apartemen memiliki 3 jenis yang 

berbeda. Tipe 2BR terbagi dalam Tipe 2BR A, B dan C. Tipe 2BR memiliki 

spesifikasi teknis yang sama seperti tipe studio maupun 1BR, perbedaanya 

terletak pada kapasitas listrik yang lebih besar serta ukuran ruang dan penataan 

ruanganya. 

1) Tipe 2BR A 

 

Gambar 0.19 Tipe 2BR A 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

2) Tipe 2BR B 

 
Gambar 0.20 Tipe 2BR B 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
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3) Tipe 2BR C 

 
Gambar 0.21 Tipe 2BR C 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

Tabel 0.3 Spesifikasi teknis tipe 2BR dan 3BR 

Konstruksi dan dinding  

Konstruksi Sistem Colomn & Beam 

Dinding Eksterior Kusen alumunium dan kaca,beton/bata 

ringan, finishing cat 

Interior antar unit Bata ringan dengan finishing cat 

Dinding partisi interior Gypsum dengan finishing cat 

Pintu  

Kusen dan daun pintu utama Kusen alumunium dan d.pintu kayu 

Kusen dan daun pintu kamar Kusen alumunium dan d.pintu kayu 

Jendela dan daun pintu balkon Alumunium dan kaca 

Pintu kamar mandi Kusen alumunium dan d.pintu PVC 

Plafond  

Interior Beton exposed finishing cat 

Kamar mandi Gypsume dengan finishing cat 

Pantry Beton exposed finishing cat 

Sanitair, Listrik dan Instalasi  

Sanitair kamar mandi Kloset duduk dan Shower 

Listrik 2200 VA 

Unit instalasi AC 1 Unit ¾  PK 

Split 2 BR 

Lantai  

Lantai interior Homogenous Tile 

Lantai kamar mandi Keramik 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 
 

d. 3BR (Bedroom) 

Tipe 3BR Taman melati sinduadi apartemen hanya memiliki satu jenis 

yaitu 3BR. Tipe ini paling besar dari Tipe yang lainya. Tipe ini memiliki 
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spesifikasi teknis yang sama dengan Tipe 2BR, perbedaanya terletak pada ukuran 

ruang serta penataan ruanganya. 

1) Tipe 3BR 

 
Gambar 0.22 Tipe 3BR 

Sumber : (Taman Melati, 2016) 

 

2.2.3. Perbandingan  

Tabel 0.4 Hasil Perbandingan Studi Kasus 

 Student Castle 

Apartment 

Taman Melati 

Sinduadi 

Apartemen 

Mahasiswa UNS 

Lokasi Jalan Selokan 

Mataram, Catur 

Tunggal, Depok, 

Sleman, Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Jl. Selokan Mataram 

No.1B, Sinduadi, 

Mlati, Kabupaten 

Sleman, Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Jl. Ki Hajar 

Dewantara, Jebres, 

Kota Surakarta, 

Jawa Tengah 

Pembanding    

Luas 

bangunan 

11.124 35.284  

Tinggi lantai 8 15  

Jumlah Unit  406 899 400 

Fasilitas Swimming pool 

Private Access Card 

24 Hours Scurity 

and CCTV 

Fitness Room 

Book store 

Study Area 

Café 

Wifi 

Mini Market 

Mini Clinik 

TV Cable 

Swimming Pool 

Access Card 

CCTV 24 Jam 

Gym 

Book Store 

 Study Area 

Food Court and 

Café 

Wi-Fi 

Function Room 

Jogging Track 

Laundry 

Swimming pool 

Private Access Card 

CCTV 24 Jam 

Fitness Room 

Book Store 

Study Area 

Café 

Wifi 

Function Room 

Jogging Track 

Mini Market 

Mini Clinik 
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 TV Cable 

Laundry 

Tipe   Studio 21,56 

Deluxe 25,38 

1BR 41,58 

2BR 56,08 

Studio A 23,3 

Studio B 24,2 

Studio C 32,55 

Studio D 28,21 

Studio E 40,53 

1BR A 44,85 

1BR B 39,70 

1BR C 44,98 

1BR D 37,06 

1BR E 39,82 

1BR F 44,85 

1BR G 44,85 

2BR A 45,48 

2BR B 45,48 

2BR C 56,28 

3BR 74,12 

Studio A 21 

Studio B 25 

1BR A 40 

1BR B 45 

2BR A 60 

2BR B 65 

3BR 75 

Sumber : Analisa penulis, 27 juli 2016 
 

2.3. Elemen Perancangan 

Apartemen merupakan kebutuhan hunian yang dapat menjadi salah satu 

solusi keterbatasan lahan ataupun untuk memberi kemudahan dalam gaya hidup. 

Kebutuhan gaya hidup yang lebih memudahkan pengguna dalam menata ruang 

menjadi salah satu hal yang diunggulkan dalam apartemen. Sebagai salah satu 

bangunan yang dapat memberi solusi keterbatasan lahan serta memberi 

kontribusi bagi lingkungan sekitar maka desain apartemen akan lebih ditekankan 

dengan tolok ukur GBCI sehingga sebagai hunian, apartemen tidak hanya dapat 

memberi solusi hunian dengan kualitas hidup yang baik namun juga 

meminimalkan dampak negative pembangunan. 

2.3.1. Green Building Council Indonesia (GBCI) 

Lembaga konsil bangunan hijau indonesia atau green building council 

indonesia (GBC Indonesia) adalah lembaga mandiri (non government) yang 

berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan 

praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri 

bangunan global yang berkelanjutan. Didirikan pada tahun 2009 oleh para 
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profesional di sektor perancangan dan konstruksi bangunan gedung yang 

memiliki kepedulian kepada penerapan konsep bangunan hijau, GBC Indonesia 

bertujuan untuk melakukan transformasi pasar serta diseminasi kepada 

masyarakat dan pelaku bangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan 

hijau, khususnya di sektor industri bangunan gedung di Indonesia. GBC 

Indonesia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu : Transformasi pasar, Pelatihan, 

Sertifikasi Bangunan Hijau berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang 

disebut Greenship, serta program kerjasama dengan stakeholder kami (GBCI, 

2016). 

Rating tool merupakan sistem rating atau perangkat tolok ukur adalah 

suatu alat berisi butir-butir dari aspek penilaian yang disebut rating. Setiap rating 

mempunyai kategori yang masing-masing memiliki nilai (credit point). 

Perangkat tolok ukur dalam kaitannya dengan gedung ramah lingkungan adalah 

perangkat penilaian untuk menilai peringkat bangunan terhadap pencapaian 

konsep bangunan ramah lingkungan. Untuk perangkat tolok ukur bangunan hijau 

di Indonesia, GBC Indonesia mengeluarkan  sistem rating yang dinamakan 

greenship. Greenship dipersiapkan dan disusun oleh Green Building Council 

Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan 

standart yang berlaku di Indonesia. Greenship disusun dengan melibatkan para 

pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya seperti arsitek, industri bangunan, 

teknisi mekanikal elektrikal, desainer interior, arsitek lanskap, dan lainnya 

(Taman Melati, 2016). 

Menurut situs GBC Indonesia, GBC Indonesia saat ini sudah 

mengeluarkan 5 jenis Greenship, yaitu: 

a) Greenship Bangunan Baru / New Building (NB) – Perangkat tolok ukur 

untuk bangunan baru 

b) Greenship Bangunan Terbangun / Existing Building (EB) – Perangkat tolok 

ukur untuk bangunan terbangun 

c) Greenship Interior Space – Perangkat tolok ukur untuk ruang dalam 



48 
 

d) Greenship Rumah Tinggal / Homes – Perangkat tolok ukur untuk rumah 

tinggal 

e) Greenship Kawasan / Neighborhood (NH) – Perangkat tolok ukur untuk 

kawasan 

Greenship terbagi atas enam kategori yang terdiri dari: 

a) Tepat Guna Lahan - Appropriate Site Development (ASD) 

b) Efisiensi dan Konservasi Energi - Energy Efficiency & Conservation (EEC) 

c) Konservasi Air - Water Conservation (WAC) 

d) Sumber & Siklus Material - Material Resources & Cycle (MRC) 

e) Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang - Indoor Air Health 

& Comfort (IHC) 

f) Manajemen Lingkungan Bangunan - Building & Enviroment Management 

(BEM) 


