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BAB 4  

ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN  

PERANCANGAN 

 

4.1. Analisa dan Konsep Makro 

4.1.1. Dasar Pertimbangan Pemilihan Site Perencanaan 

Di dalam menentukan site perencanaan Apartemen mahasiswa UNS 

mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Solusi terhadap lingkungan fisik pada site yang dipilih. 

b) Site berada di kecamatan Jebres yang masih belum ada apartemen 

mahasiswa. 

c) Akses menuju fasilitas umum dekat. 

d) Akses mahasiswa UNS menuju kampus. 

Berdasarkan pertimbangan dari aspek-aspek di atas maka site 

perancangan apartemen mahasiswa UNS yang tepat adalah: 

a) Site berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Jebres, Kota Surakarta tepatnya 

di depan kampus ISI pada kawasan pengiriman barang serta lahan kosong 

dibelakangnya. 

b) Site berada di Kecamatan Jebres yang masih belum ada apartemen 

mahasiswa UNS hanya ada Asrama mahasiswa. 

c) Site berada pada lokasi yang strategis dengan pencapaian pada fasilitas 

umum seperti RSUD Dr. Moewardi Surakarta, SPUB dsb. hanya 

memerlukan waktu kurang dari 7 menit. 

Site perencanaan dekat dengan UNS sebagai sasaran pemasaran yang 

utama hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 menit dengan kendaraan pribada 

pada kecepatan rata-rata 50-60kpj. 
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4.1.2. Kondisi Site 

Site perencanaan apartemen mahasiswa yang dipilih berada di Jalan Ki 

Hajar Dewantara, Jebres, Kota Surakarta tepatnya di depan kampus ISI pada 

kawasan pengiriman barang serta lahan kosong dibelakangnya. Site perencanaan 

memiliki luas 4,5 hektar. Site perencanaan berada di ujung jalan utama Jalan 

Kolonel Sutarto di ujung pertigaan. Menurut peraturan daerah No.8 tahun 2009 

Kota Surakarta serta berdasarkan lokasi kawasan kepadatan penduduk sedang 

maka KDB yang di tetapkan sebesar 60%. Sesuai dengan peraturan daerah no.8 

tahun 2009 Kota Surakarta maka maksimal KLB 30 lps (124) serta berdasarkan 

peraturan daerah no.8 tahun 2009 maka KDH minimum sebesar 20%. 

Tabel 4.1 Ketinggian dan Koefisien Bangunan 

NO. BW

K 

NAMA 

JALAN 

(Letak Lokasi 

Lahan) 

LUAS 

KAPLIN

G ( M2 ) 

TINGGI 

BANGU

NAN 

lapis 

(ketinggi

an) 

KDB 

max 

% 

KLB 

max 

% 

KD

H 

min 

% 

ARP 

min 

% 

 V Jalan-Jalan 

KOLEKTOR 

      

V.11  -JL. KI 

HAJAR 

DEWANTAR

A 

<500 4 lps (20 

m) 

90 360 >/5 >/5 

   500-

<1000 

5-9 

lps(20-40 

m) 

85 425-

750 

>10 >5 

   1000-

<2000 

10-16 lps 

(44-70m) 

70 700-

1120 

15 15 

   2000-

<3000 

17-25 lps 

(72-

104m) 

65 1100 

- 

1625 

15 20 

   3000-

<5000 

26-30 lps 

(108-

124m) 

60 1560

-

1800 

20 20 

   >5000 Max 30 

lps 

(124m)  

60 Max 

1800 

20 20 

Sumber : (PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA, 2010) 



57 
 

 

Gambar 4.1 Titik Fasilitas Umum di Sekitar Site Perencanaan 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016  

 

 
Gambar 4.2 Site Perencanaan 

Sumber : (Google, 2016) 
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Kondisi site perencanaan 

a) Kondisi site perencanaan memiliki kontur yang relatife datar 

b) Kondisi site berada di dekat kawasan perumahan dengan kepadatan sedang 

c) Kondisi udara pada site perencanaan relatif segar dengan didukung 

pepohonan di sekitar lokasi site 

d) Kondisi site menjadi jalur yang sering dilalui mahasiswa ISI maupun UNS. 

4.1.3. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Analisa dan konsep pencapaian bertujuan untuk mengetahui pola 

pencapaian baik menggunakan kendaraan pribadi maupun umum dengan 

menentukan titik akses masuk lokasi maupun titik keluar lokasi. 

Analisis dan konsep pencapaian ini didasari oleh: 

a) Kondisi site perencanaan 

b) Situasi lingkungan sekitar 

c) Arah laju kendaraan pribadi maupun umum 

d) Arah masuk maupun keluar penghuni maupun pengunjung 

Analisa : 

 
Gambar 4.3 Analisa Pencapaian 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

a) Site perencanaan berada di Jalan Ki Hajar Hewantara Jebres Surakarta 

tepatnya di depan kampus ISI Surakarta. 
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b) Site perencanaan berada di Jalan Ki Hajar Dewantara dengan kondisi 

pengguna jalan yang cukup ramai karena berada di lingkungan Kampus 

ISI. 

c) Jalan Ki Hajar Dewantara memiliki jalur dua arah yaitu dari jalan utama 

Jalan Kolonel Sutarto menuju site lokasi maupun arah sebaliknya. 

d) Jalan Ki Hajar Dewantara merupakan perpanjangan jalan utama Jalan 

Kolonel Sutarto. 

Konsep : 

 
Gambar 4.4 Konsep Pencapaian 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

a) Titik masuk berada di Jalan Ki Hajar Dewantara searah Jalan utama untuk 

memudahkan penghuni mapun pengunjung. 

b) Titik keluar berada di Jalan Tentara Pelajar dengan keadaan Jalan yang 

relatif lebih sepi dari Jalan Ki Hajar Dewantara. 

c) Titik keluar alternatif berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. 

4.1.4. Analisa dan Konsep View 

Analisa dan konsep view bertujuan untuk mengetahui view terbaik baik 

dari dalam bangunan maupun diluar bangunan. 

Analisa dan konsep pencapaian ini didasari oleh: 

a) Kondisi fisik bangunan sekitar. 
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b) Pemandangan alam sekitar. 

c) Keselarasan bangunan terhadap lingkugan sekitarnya. 

d) Memaksimalkan view utama bangunan terhadap orientasi bangunan. 

Analisa : 

 
Gambar 4.5 Analisa View 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

 
Gambar 4.6 View Sekitar Site 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) View terbaik mengarah pada pemandangan pusat kota 

b) View pertama dan kedua mengarah pada pemandangan lingkungan sekitar 

yang dipenuhi pepohonan sedangkan view ketiga dan keempat mengarah 

pada pusat kota. 
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Konsep : 

 
Gambar 4.7 Konsep View 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Mengarahkan view terbaik kearah pusat kota yaitu arah barat dan selatan. 

b) Mengalihkan pemandangan yang kurang baik dengan penataan pepohonan 

yang baik. 

c) Membuka lebar view terbaik yang dapat dinikmati penghuni. 

4.1.5. Analisa dan Konsep Orientasi Bangunan 

Analisa dan konsep orientasi bangunan bertujuan untuk mengetahui point 

of view bangunan saat dilihat dari luar sehingga dapat menentukan view tebaik 

bangunan.  

Analisa dan konsep orientasi bangunan ini didasari oleh: 

a) Orientasi bangunan diusahakan kesegala arah. 

b) Orientasi bangunan diusahakan sesuai dengan titik masuk dan keluar. 
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Analisa : 

 
Gambar 4.8 Analisa Orientasi Bangunan 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Bangunan sekitar tidak ada yang mengganggu orientasi bangunan 

b) Orientasi bangunan dapat kesegala arah. 

Konsep :  

 
Gambar 4.9 Konsep Orientasi Bangunan 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Orietasi bangunan menghadap kearah pusat kota dan jalan utama atau 

kearah barat dan selatan sehingga bangunan akan terlihat dari jalan utama 

saat orang melewati jalan utama. 
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b) Orientasi banguan juga diusahakan untuk kesegala arah tetapi diutamakan 

orientasi terbaik kearah barat dan selatan. 

c) Orientasi banguanan diusahakan tidak dihalangi dari berbagai hal. 

4.1.6. Analisa dan Konsep Kebisingan 

Analisa dan konsep kebisingan bangunan bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kebisingan yang berada di sekitar lokasi sehingga dalam perencanaan 

dapat menempatkan ruangan yang tepat. 

Analisa dan konsep pencapaian ini didasari oleh: 

a) Tingkat kebisingan di lingkungan sekitar 

b) Sumber kebisingan 

Analisa : 

 
Gambar 4.10 Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Bagian barat dan selatan memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi 

dibandingkan bagian utara dan timur hal ini disebabkan kendaraan yang 

melewati. 

b) Bagian utara memiliki tingkat kebisingan yang relative rendah karena 

kondisi jalan yang jarang dilewati kendaraan 
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Konsep : 

 
Gambar 4.11 Konsep Kebisingan 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Zona privat sebisa mungkin ditempatkan jauh dari arah yang memiliki 

tingkat kebisingan yang tinggi. 

b) Zona dengan tingkat kebisingan tinggi digunakan untuk kebutuhan ruang 

yang tidak memerlukan ketenangan. 

c) Menempatkan pepohonan untuk meredam kebisingan pada zona dengan 

tingkat kebisingan yang tinggi. 

4.1.7. Analisa dan Konsep Zonifikasi 

Analisa dan konsep zonifikasi bangunan bertujuan untuk mengetahui 

zona yang sesuai. Zonifikasi berfungsi untuk membedakan antara zona privat, 

semi publik dan publik sehingga dalam menentukan ruang dapat sesuai dengan 

aktifitas dari penghuni.  

Analisis dan konsep pencapaian ini didasari oleh: 

a) Aktifitas penghuni 

b) Hubungan antara pencapaian dan kebisingan dari bangunan. 
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Analisa : 

 
Gambar 4.12 Analisa Zonifikasi 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Zona privat merupakan zona yang hanya dapat diakses pihak-pihak tertentu  

b) Zona semi publik merupakan zona yang dapat diakses hamir semua pihak. 

c) Zona publik merupakan zona yang dapat diakses semua pihak. 

Konsep : 

 
Gambar 4.13 Konsep Zonifikasi 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Menempatkan zona privat dengan menjauhkan dari sumber kebisingan 

serta menempatkan zona publik pada zona yang tidak memerlukan tingkat 

kebisingan rendah. 

b) Menyesuaikan material bangunan sesuai dengan zona. 
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4.1.8. Analisa dan Konsep Klimatologi 

Analisa dan konsep Klimatologi bangunan bertujuan untuk mengetahui 

dan menciptakan kenyamanan termal semaksimal mungkin. 

Analisa dan konsep pencapaian ini didasari oleh: 

a) Arah perputaran matahari 

b) Kondisi iklim di lokasi perencanaan 

c) Kondisi angin yang baik 

1) Matahari  

Analisa : 

6 

 
Gambar 4.14 Analisa Matahari 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Matahari terbit dari arah timur sehingga sinar matahari yang baik pada 

arah timur saat pagi hari. 

b) Matahari tenggelam di barat sehingga sinar matahari yang kurang baik 

pada arah barat saat sore hari. 

Konsep : 

a) Memanfaatkan sinar matahari pagi yang baik sesuai dengan ruang yang 

dibutuhkan. 

b) Menghindari sinar matahari dengan memberikan penghalang. 
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c) Memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan alami 

d) Memanfaatkan pepohonan sebagai penghalang sinar matahari sore selain 

digunakan sebagai peredam kebisingan. 

2) Hujan 

Analisa : 

 
Gambar 4.15 Analisa Hujan 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Curah hujan didaerah sekitar tergolong sedang. 

b) Keadaan site sekitar sedikit menurun dibandingkan jalan utama. 

Konsep : 

a) Area resapan air hujan di desain semaksimal mungkin 

b) Memanfaatkan kembali air hujan melalui resapan melalui penampungan 

yang akan digunakan untuk kebutuhan tamabahan. 
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3) Angin 

Analisa : 

 
Gambar 4.16 Analisa Angin 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

a) Angin yang bertiup dari arah barat daya menuju timur laut cenderung lebih 

sejuk daripada angin yang bertiup dari arah timur laut ke barat daya. 

b) Semakin banyak bukaan pada bangunan maka semakin banyak angin yang 

dapat masuk dan menggantikan udara yang berada di dalam ruangan. 

c) Kecepatan udara memperngaruhi kelembapan. 

Konsep : 

a) Memanfaatkan ketinggian bangunan untuk memaksimalkan manfaat 

angin. 

b) Memberikan bukaan yang cukup pada area tertentu. 

c) Memanfaatkan angin sebagai penghawaan alami. 

4.2. Analisa dan Konsep Mikro 

4.2.1. Analisa dan Konsep Ruang 

a. Analisa ruang berdasarkan aktifitas pelaku 

Analisa ruang berdasarkan aktifitas pelaku bertujuan untuk mengetahui 

pola kegiatan yang dilakukan pelaku. 
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1) Pengelola 

Pengelola merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

apartemen mahasiswa UNS dalam menjalankan apartemen. Pengelola 

apartemen memerlukan ruang khusus yang digunakan untuk mengelola dan  

merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

dilakukan penghuni maupun pengunjung apartemen mahasiswa UNS. 

Pengelola apartemen: 

a) Manajer 

b) Sekretaris 

c) HRD (Human Resources Development) 

d) Bagian keuangan 

 

Gambar 4.17 Analisa Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

Tabel 4.2 Aktifitas Pengelola 
Kelompok Kegiatan Kebutuhan Ruang Zona 

Pengelola Parkir  Parkir sepeda motor Publik  

 Parkir mobil  Publik  

Bekerja  Ruang Kerja Privat  

Mushola Mushola Semi 

privat 

MCK Toilet Publik  

Menerima 

tamu 

Ruang tamu Privat  

Rapat  Ruang rapat Privat  

Istirahat Ruang makan/kantin Publik  

Pelayanan  Ruang servis Privat  

Pengontrolan 

fasilitas 

Ruang fasilitas Privat  

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 
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2) Penghuni/Mahasiswa 

Penghuni/Mahasiswa merupakan pihak-pihak atau mahasiswa yang 

tinggal di apartemen serta melakukan kegiatan baik di dalam apartemen 

maupun dilingkungan apartemen baik mahasiswa yang berasal dari Kota 

Surakarta maupun dari luar Kota Surakarta yang sedang menempuh 

pendidikan di UNS. Penghuni apartemen: 

a) Mahasiswa UNS 

b) Masyarakat umum 

 
Gambar 4.18 Aktifitas Penghuni 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

Tabel 4.3 Aktifitas Penghuni 
Kelompok Kegiatan Kebutuhan Ruang Zona 

Penghuni Parkir  Parkir sepeda motor Publik  

 Parkir mobil  Publik  

Aktifitas fasilitas Semi 

publik 

Mushola Mushola Semi 

publik 

MCK Toilet Semi 

publik  

Diskusi Ruang diskusi Semi 

publik 

Istirahat Ruang istirahat, kamar 

dsb 

Privat  

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

3) Pengunjung  

Pengunjung merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan 

bersama maupun tidak dengan penghuni apartemen atau tamu yang 

berkunjung ke apartemen mahasiswa UNS. Pengunjung apartemen: 
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a) Mahasiswa lain selain penghuni 

b) Masyarakat umum 

 
Gambar 4.19 Aktifitas Pengunjung 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

Tabel 4.4 Aktifitas Pengunjung 
Kelompok Kegiatan Kebutuhan Ruang Zona 

Pengunjung Parkir  Parkir sepeda motor Publik  

 Parkir mobil  Publik  

Aktifitas Fasilitas  Semi 

publik 

Mushola Mushola Semi 

publik 

MCK Toilet Publik  

Diskusi Ruang diskusi Semi 

publik 

Sumber : Analisa Penulis, 24 Juli 2016 

 

Kegiatan yang biasanya dilakukan mahasiswa di dalam maupun area 

apartemen serta kegiatan yang dilakukan pengelola maupun pengujng apartemen 

dapat di bagi menjadi beberapa pengelompokan sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pribadi 

Kegiatan yang dilakukan secara pribadi oleh penghuni apartemen 

mahasiswa 

2) Kegiatan Edukatif 

Kegiatan yang dilakukan oleh penghuni apartemen mahasiswa dalam hal 

belajar untuk meningkatkan kemampuan akademisnya. 

3) Kegiatan Komunikatif 

Kegiatan yang dilakukan oleh penghuni apartemen mahasiswa dalam hal 

berkomunikasi dengan sesama penghuni apartemen maupun pengunjung 

apartemen. 
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4) Kegiatan Rekreatif  

Kegiatan yang dilakukan oleh penghuni apartemen  dalam hal mempererat 

hubungan antar penghuni apartemen serta sebagai kegiatan untuk melepas 

lelah setelah kegiatan edukatif. 

5) Kegiatan Pengelola 

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengawasi dan 

menjalankan apartmen mahasiswa. 

6) Kegiatan Penunjang 

Kegiatan yang menunjang segala kegiatan bagi penghuni dlaam melakukan 

kegiatan sehari-hari 

7) Kegiatan Servis 

Fasilitas yang menunjang segala kegiatan yang berlangsung di apartemen 

8) Kegiatan Olah raga 

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa UNS untuk menjaga kesehatan tubuh 

b. Besaran Ruang 

Analisa ruang dibutuhkan untuk menentukan besaran ruang dalam 

bangunan. Dalam menentukan besaran ruang diperlukan standard sebagai 

sumber pertimbangan. Standar yang digunakan dalam perencanaan ini adalah: 

1) NE : Neufert Ernest, Architect Data 

2) SK : Studi kasus 

3) AS : Asumsi penulis 

Tabel 4.5 Pengelola 

Kelomp

ok 

Ruang 

Kebutuha

n Ruang 

Sumbe

r 

Kapas

itas 

Standa

rt Luas 

(m2) 

Jumla

h 

ruang 

Lua

s 

(m2) 

Zona

si 

ruan

g 

Pengelol

a 

R.Manajer NE 1 org 30 1 30 Privat 

R.Sekretar

is 

NE 1org 20 1 20 Privat 

R.Marketi

ng dan 

Staff 

NE 15org 7,5 1 112,

5 

Privat 
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R.Admin NE 15org 7,5 1 112,

5 

Privat 

R.Persona

lia 

NE 15org 60 1 60 Privat 

R.Meeting NE 30org 80 2 160 Privat 

R.Tamu NE 5org 60 1 60 Privat 

Lavatory NE 5org 20 2 200 Semi 

Privat 

Pantry NE  20 1 20 Semi 

Privat 

Gudang NE  20 1 20 Semi 

Privat 

Brankas AS 2unit 10 1 20 Privat 

 815m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.6 Pelayanan dan Jasa 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Pelayanan 

dan Jasa 

Lobby AS 100org 0,8 1 80 Semi 

Publik 

Pusat 

Informasi 

AS 5org 20 1 100 Semi 

Publik 

Lavatory NE 5org 20 2 200 Semi 

Publik 

Mushola NE 15org 1,8 1 27 Semi 

Publik 

Lounge AS 200org 1 3 600 Semi 

Publik 

Laundry AS  400 1 400 Semi 

Publik 

 1.407m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.7 Supermarket 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumbe

r 

Kapasita

s 

Standar

t Luas 

(m2) 

Jumla

h 

Lua

s 

(m2) 

Zonas

i 

ruang 

Supermark

et 

Loading Dock NE  21 2 42 Semi 

Publik 

Keamanan AS  30 1 30 Semi 

Publik 

Kantor AS  60 1 60 Semi 

Publik 
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Tenant AS  9 50 450 Semi 

Publik 

R.Penitipan 

Barang 

AS  10 2 20 Semi 

Publik 

R.Stock AS  100 1 100 Semi 

Publik 

R.Penyimpana

n Troli 

AS  30 1 30 Semi 

Publik 

Kasir NE 7org 1,2 2 16,8 Semi 

Publik 

ATM AS 5org 1,2 6 36 Semi 

Publik 

 784,8m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.8 Klinik dan Apotik 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Klinik dan 

apotik 

R.Praktek NE 4org 9 1 36 Semi 

publik 

R.Daftar NE 2 6 1 12 Semi 

publik 

R.tunggu NE 25org 1,6 1 40 Semi 

public 

Apotik NE  100 1 100 Semi 

public 

 188m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.9 Fitnes 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Fitnes R.Istirahat AS 20org 2 1 40 Semi 

Publik 

R.fitnes AS 75org 10 1 750 Semi 

Publik 

Kasir NE 5org 1,2 1 60 Semi 

Publik 

R.Penitipan 

Barang 

AS 2unit 4 1 8 Semi 

Publik 

Toko Kecil AS  30 1 30 Semi 

Publik 

 888m2 
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Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.10 Kolam Renang 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Kolam 

Renang 

Kolam 

renang 

dewasa 

NE 150org 4 1 600 Semi 

Publik 

R.Ganti NE 16org 1,3 1 20.8 Semi 

Publik 

R.Bilas NE 16org 2 1 32 Semi 

Publik 

 652,8m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.11 Salon 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Pusat 

Kecantikan 

Salon  AS 8org 3 1 24 Semi 

Publik 

R.Bilas AS 4org 2 1 8 Semi 

Publik 

R.Tunggu NE 20org 1,25 1 25 Semi 

Publik 

R.facial AS 5org 3 1 15 Semi 

Publik 

Kasir AS 1org 2,5 1 2,5 Semi 

Publik 

 74,5m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.12 Pendidikan 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Pendidikan R.Diskusi AS 100org 3 5 1500 Semi 

Publik 

Toko Buku 

dan Alat 

tulis 

AS 20org 5 4 400 Semi 

Publik 

Mini Cafe AS 20org 5 1 100 Semi 

Publik 

 2.000m2 
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Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.13 Cafe 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Cafe Kasir  AS 1org 2,5 1 2,5 Semi 

Publik 

R.Makan AS 150org 3 1 450 Semi 

Publik 

Dapur AS  60 1 60 Semi 

Publik 

Gudang  NE  20 1 20 Semi 

Publik 

 532,5m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.14 Keamanan 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Sumber Kapasitas Standart 

Luas 

(m2) 

Jumlah Luas 

(m2) 

Zonasi 

ruang 

Keamanan R.Kepala 

Keamanan 

SK 1org 20 1 20 Privat 

R.Keamanan NE 10org 4 1 40 Privat 

R.Monitoring AS 3org 15 1 45 Privat 

 105m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.15 Servis Bangunan 

Kelompo

k Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

sumbe

r 

kapasita

s 

Standar

t Luas 

(m2) 

Jumla

h 

Lua

s 

(m2) 

Zonas

i 

ruang 

Servis 

bangunan 

R.Penampunga

n sampah 

AS  100 1 100 Privat  

R.Genset AS  80 2 160 Privat 

R.Trafo AS  80 1 80 Privat 

R.ME AS  80 1 80 Privat 

R.Pompa AS  80 2 40 Privat 

R.Kontrol AS  20 1 20 Privat 

Lavatory  NE 2org 20 2 80 Semi 

Privat 

R.Petugas 

servis 

AS  30 1 30 Privat 

Gudang NE  20 2 40 Privat 

Locker NE 20 0,8 1 16 Privat 
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Janitor NE  0,95 8 7,6 Semi 

Privat 

 653,6m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

Tabel 4.16 Hunian 

Kelompo

k Ruang 

Kebutuha

n Ruang 

sumbe

r 

kapasita

s 

Luas 

Ruanga

n (m2) 

Jumla

h 

Besaran 

Ruanga

n (m2) 

Zonas

i 

ruang 

Tipe 

Studio A 

Kamar 

tidur 

SK 1org 

 

21 196 4.116 Privat 

Kamar 

mandi 

SK 

R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

Tipe 

Studio B 

Kamar 

tidur 

SK 1org 

 

25 48 1.200 Privar 

Kamar 

mandi 

SK 

R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

  5.31m2  

Tipe 1BR 

A 

Kamar 

tidur 

SK 2org 40 48 1.920 Privat 

Kamar 

mandi 

SK 

R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

R.Santai SK 

Tipe 1BR 

B 

Kamar 

tidur 

SK 2org 45 48 2.160 Privat 

Kamar 

mandi 

SK 

R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

R.Santai SK 

  4.080m2  

Tipe 2BR 

A 

Kamar 

tidur 

SK 2org 60 24 1.440 Privat 

Kamar 

mandi 

SK 
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R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

R.Santai SK 

Tipe 2BR 

B 

Kamar 

tidur 

SK 3org 65 24 1.560 Privat 

Kamar 

mandi 

SK 

R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

R.Santai SK 

  3.000m2  

Tipe 3BR  Kamar 

tidur 

SK 3org 75 12 900 Privat  

Kamar 

mandi 

SK 

R.tamu SK 

Pantry SK 

R.Belajar SK 

R.Santai SK 

  900m2  

Total 400 13.296m
2 

 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

 

Data Site : 

a. KDB 

Perhitungan lahan berdasarkan peraturan daerah No.8 tahun 2009 Kota 

Surakarta dengan maksimal KDB 60% tetapi dalam apartemen mahsiswa UNS 

hanya menggunakan KDB 40% dari total lahan maka : 

Luas lahan x 40% = 45.000x 40% 

    = 18.000 m2 

b. KDH 

Perhitungan lahan berdasarkan peraturan daerah No.8 tahun 2009 Kota 

Surakarta dengan KDH minimal 20% tetapi dalam perencanaan akan 

menggunakan KDH 60% maka : 

Luas lahan x 60% =45.000x60% 
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    =27.000 

c. Kapasitas Mahasiswa 

Perhitungan unit kamar : (21+25+40+45+60+65+75)+30% flow dari luas 

unit kamar = 430,3m2 

Untuk mengetahui kapasitas mahasiswa yang dapat ditampung dalam 

sebuah apartemen maka perlu diketahui rata-rata mahasiswa yang berasal dari 

luar kota Surakarta per tahun maka : 

Tabel 4.17 Jumlah mahasiswa baru UNS per tahun 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Total 

11.358 9.656 9.283 8.736 39,033 

Sumber: (UNS, 2016) 

Total mahasiswa dari 4 tahun terakhir 39.033 mahasiswa. Asumsikan 

bahwa mahasiswa yang berasal dari luar kota Surakarta 40% dari total mahasiswa 

maka akan di dapat 39.033x40% hasilnya 15.613. Mahasiswa per tahun 

15.613x25%  maka akan didapat 3.903 mahasiwa. Tetapi karena tidak semua 

mahasiswa yang berasal dari luar kota Surakarta akan tinggal di apartemen 

dengan pertimbangan bahwa ada mahasiswa yang memilih untuk tinggal di kost, 

kontrakan dsb. maka dari jumlah total rata-rata mahasiswa per tahun dari luar 

kota diasumsikan 10% yang berminat untuk menempati apartemen sehingga 

3.903x10% maka dapat disimpulkan bahwa total mahasisa UNS yang dapat 

ditampung apartemen mahasiswa UNS sebesar 390 mahasiswa. Namun, 

apartemen mahasiswa UNS dengan target utama diperuntukan mahasiswa UNS 

ini dalam pengoprasianya nanti tidak hanya mahasiswa UNS tetapi juga untuk 

penduduk secara umum maka dari total mahasiswa UNS yang dapat ditampung 

sebesar 390 diakumulasikan menjadi 400. 

d. Rekapitulasi Besaran Ruang 

Rekapitulasi besaran ruang berdasarkan kelompok ruang sebagai berikut: 

1. Pengelola  : 815m2  
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2. Pelayanan dan Jasa : 1.407m2 

3. Supermarket  : 784,8m2 

4. Klinik dan Apotik : 188m2 

5. Fitness  : 888m2 

6. Kolam Renang : 652,8m2 

7. Pusat Kecantikan : 74,5m2 

8. Pendidikan  : 2.000m2 

9. Café   : 532,5m2 

10. Keamanan  : 105m2 

11. Servis Bangunan : 653,6m2 

12. Hunian  : 13.296m2 

Total kelompok ruang 

pengelola dan fasilitas  : 8.101,2m2+30% flow=10.531,56m2 

Total kelompok ruang  

Hunian   : 13.296m2+30% flow=17.284m2 

Hunian Apartemen terbagi menjadi 2 bangunan maka 17.284÷2 hasilnya 

8.642 

Apartemen pertama dan kedua terdiri dari unit studio A dengan jumlah total 

26 unit sehingga didapat 546+30% flow=709,8m2 

Jika dihitung secara keseluruhan maka jumlah lahan yang terpakai 

10.531,56+(709,8+709,8)=11.951,16 

RTH pada site = Lahan-Total kebutuhan ruang 

Maka 45000-11.951,16=33.048,84 

e. Parkir 

Perhitungan parkir : 

1) Sepeda Motor  : 0,75m x 2,25 m = 1,6875 m² (2 unit 1 motor) 

2) Mobil   : 2,3 m x 5 m = 11,5 m² (1 unit 1 mobil) 
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Tabel 4.18 kebutuhan parkir 

Kelompo

k Ruang 

Kebutuha

n Ruang 

sumbe

r 

kapasitas Standar

t Luas 

(m2) 

Jumla

h 

Luas 

(m2) 

Zonas

i 

ruang 

Parkir Parkir 

sepeda 

AS 400org(GBCI

) 

0,675 20 13,5  

shower AS 20spd(GBCI) 4 2 8  

 motor AS 400 1,6875 0,5 337.

5 

 

 mobil NE 400 11,5 1 4600  

 4.959m2 

Flow 100% 4.959m2 

Jumlah  9.918m2 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

4.2.2. Analisa dan Konsep massa 

a. Pendekatan Bentuk Massa 

Apartemen mahasiswa UNS merupakan bangunan majemuk karena 

terdiri dari tiga massa bangunan yaitu dua bangunan apartemen dan satu 

bangunan penunjang.  

1) Dasar pertimbangan 

a) Menyesuaikan bentuk massa dengan site yang dipilih 

b) Menyesuaikan bentuk massa dengan tema yang dipilih 

c) Menyesuaikan bentuk massa dengan fungsi bangunan 

2) Bentuk Dasar Massa 

Tabel 4.19 Dasar massa 

 

 

 

 

Lingkaran merupakan bentuk dasar massa 

yang tidak memiliki sudut sehingga lingkaran 

menjadi bentuk dasar massa perwujudan dari 

sisi yang tak terhingga. 

 

 

 

 

Persegi merupakan bentuk dasar massa yang 

memiliki empat pertemuan sudut yang tegak 

lurus. Persegi terbentuk dari bertemunya empat 

sisi 
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Persegi merupakan bentuk dasr massa yang 

memiliki tiga pertemuan sudut. Segitiga 

terbentuk dari bertemunya tiga sisi 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 

 

3) Pemilihan Bentuk Dasar 

Bentuk dasar yang dipakai dalam perencanaan apartemen mahasiswa 

UNS yaitu kombinasi persegi dan lingkaran. Kedua bentuk dasar tersebut akan 

saling dikombinasikan sehingga membentuk suatu bentuk yang selaras dengan 

fungsi bangunan yang akan direncanakan. 

b. Pendekatan Tatanan Massa 

1. Dasar pertimbangan  

a) Penyesuaian tatanan massa terhadap site 

b) Penyesuaian tatanan massa terhadap tema yang dipilih 

c) Penyesuaian tatanan massa terhadap hubungan sirkulasi 

2. Pola tatanan massa 

Pola tatanan masa terdiri dari empat macam yaitu 

a) Terpusat : hubungan suatu tatanan massa yang terpusat pada satu titik 

diantara tatanan massa disekitarnya 

b) Grid : hubungan tatanan masa yang teratur dan memiliki irama 

dengan pengulangan-pengulangan secara teratur 

c) Linear : hubungan suatu tatanan massa yang terbentuk dari suatu 

garis linear yang menjadi pengikat diantara tatanan massa 

disekitarnya  

d) Kluster : penataan massa sesuai dengan fungsinya 

Tatanan massa yang dipakai dalam perencanaan apartemen mahasiswa 

UNS yaitu terpusat. Pemilihan tatanan massa terpusat menjadi pilihan karena 

dalam menjalankan salah satu fungsinya, apartemen mahasiswa UNS harus bisa 
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memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan berbagai fasilitas yang berada 

didalamnya. 

3. Konsep tata massa 

Konsep tata massa pada apartemen mahasiswa UNS adalah 

menghubungkan 3 bangunan utama yaitu bangunan pengelola dan fasilitas 

sebagai penghubung antara apartemen satu dengan apartemen lainya. Konsep ini 

didasari atas fungsi bangunan pengelola dan bangunan fasilitas yang menjadi 

pusat kegiatan mahasiswa. 

 

Gambar 4.20 konsep tata massa 

Sumber: Analisa penluis, 8 Agustus 2016 

 

Gambar 4.21 Bentuk Konsep tata massa 

Sumber: Analisa penluis, 8 Agustus 2016 

1) Area Penghijauan 

Area ini berisi penataan penghijauan, gazebo, lampu, dsb. berfungsi 

sebagai area penunjang bagi mahasiswa yang beraktifitas seperti olah raga 

maupun area diskusi terbuka. 
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2) Area Apartemen 

Area ini merupakan apartemen yang dihubungkan dengan fasilitas 

apartemen. hunian bagi mahasiswa yang tinggal pada apartemen UNS. 

3) Area fasilitas atau pengelola 

Baik pengelola maupun fasilitas penunjang kegiatan bagi mahasiswa 

terletak pada area ini. Area ini bersifat umum bagi mahasisw yang tinggal 

di apartemen. mahasiswa maupun mahasiswa dapat memanfaatkan area ini 

secara bersama-sama. 

4.2.3. Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 

Apartemen mahasiswa UNS dalam perencanaan akan menggunakan 

konsep dari tolok ukur GBCI. Pada konsep tampak akan menampilkan tampak 

yang sederhana dengan kesesuaian pada fungsi bangunan sendiri tetapi dapat 

memberikan kesan yang semenarik mungkin.  

4.2.3.1. Konsep Tampilan Eksterior 

a) Apartemen 

Apartemen mahasiswa UNS akan menggunakan konsep tampak yang 

disesuaikan dengan perhitungan Greenship. Penerapan greenship terletak pada 

penggunaan material yang ramah lingkungan serta simple sesuai dengan hasil 

perhitungan. Aspek ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam bangunan 

selain kenyamanan penghuni. Penggunaan material yang ramah lingkungan 

nantinya juga akan membentuk karakteristik dari bangunan itu sendiri. Batu bata 

ringan merupakan salah satu material ramah lingkungan karena selain ringan batu 

bata ringan juga dapat didaur ulang dan juga dapat berperan dalam insulasi panas 

dalam dinding. Konsep tampilan eksterior apartemen mahasiswa UNS juga 

menerapkan penggunaan cat anti panas yang dapat mengurangi panas sehingga 

penggunaan AC dapat ditekan. Konsep tampilan arsitektur apartemen mahasiswa 

UNS memiliki ide dasar pohon rindang dengan mengambil celah-celah yang ada 

pada pohon sehingga angin dapat melewati bangunan. 
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Gambar 4.22 Sketsa Tampak Apartemen 

Sumber: Analisa penluis, 31 Oktober 2016 

Tabel 4.20 Elemen Arsitektur 
Element Arsitektur Alternatif Material Karakter 

Atap  Insulasi atap Mengurangi panas, ringan, 

mudah pemasangan 

Dak  Kuat 

Dinding  Batu bata ringan Ringan, kuat, dapat didaur 

ulang, mudah dalam 

pemasangan 

Cat anti panas Menyerap panas, mudah 

digunakan, 

Kaca hemat energi Mengurangi panas yang 

masuk, praktis,  

ACP Ringan, praktis, mudah 

penggunaan, kuat, tahan 

lama 

Lantai  Keramik  Mudah dalam 

pemasangan, kuat, tahan 

lama, praktis 

Paving block Mudah dalam 

pemasangan, dapat 

menyerap air, kuat, tahan 

lama 

Sumber : Analisa Penulis, 27 juli 2016 

b) Fasilitas dan Pengelola 

Bangunan fasilitas dan pengelola merupakan bangunan penunjang 

kegiatan yang dilakukan mahasiwa. Bangunan ini sebagai penghubung antara 

bangunan apartemen putra dan putri. Konsep tampilan pada bangunan ini 
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nantinya akan mengikuti banguanan apartemen sehingga terjadi hubungan yang 

saling mengikat. 

 

Gambar 4.23 Sketsa Tampak Pengelola dan Fasilitas 

Sumber: Analisa penluis, 31 Oktober 2016 

4.2.3.2. Konsep Tampilan Interior 

a) Apartemen 

Konsep tampilan interior apartemen mahasiswa UNS lebih ditekankan 

pada fungsi dari bangunan itu sendiri. Kondisi interior pada apartemen didesain 

semaksimal mungkin pada pengolahan fungsi guna menunjang kebtuhan 

mahasiswa. Penggunaan material yang ringan, kokoh serta mudah dalam 

perawatan menjadi salah satu prioritas utama, maka pemilihan material dalam 

interior akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik dari bangunan. 

Tabel 4.21 Elemen Arsitektur 
Element Arsitektur Alternatif Material Karakter 

Langit langit Gypsum  Ringan, mudah 

pemasangan, kuat 

Beton exposed Mudah, praktis, tahan lama 

Dinding  Batu bata ringan Ringan, kuat, dapat didaur 

ulang, mudah dalam 

pemasangan 

Batu bata merah Mudah, praktis 

Cat anti panas Menyerap panas, mudah 

digunakan 

Kaca hemat energi Mengurangi panas yang 

masuk, praktis 

Partisi dinding Mudah, praktis dalam 

pengaturan 

Lantai  homogenous Mudah, kuat, tahan lama, 

Sumber : Analisa Penulis, 27 Juli 2016 



87 
 

 
Gambar 4.24 Sistem Penghawaan 

Sumber : (Google, 2016) 

b)  Fasilitas dan Pengelola 

Bangunan fasilitas dan pengelola merupakan bangunan yang berfungsi 

untuk menunjang bangunan aparemen. Pada konsep tampilan pada bangunan 

fasilitas dan pengelola nantinya akan menggunakan konsep yang sama dengan 

memaksimalkan fungsi ruang pada bangunan tersebut karena dalam bangunan 

tersebut terdapat berbagai macam kegiatan yang dilakukan mahasiswa.  

4.2.3.3. Konsep Tampilan Lanskap 

Konsep perencanaan apartemen mahasiswa UNS dengan tolok ukur 

GBCI tentu akan membutuhkan penataan landskap yang baik guna menunjang 

konsep dasar yang diangkat. Penataan landskap menjadi point yang perlu 

diperhatikan. Landskap selain dapat berfungsi sebagai daerah resapan juga dapat 

berfungsi sebagai penunjang tampilan pada bangunan. Pada konsep perencanaan 

apartemen mahasiswa UNS lanskap akan ditata dengan menyesuaikan kondisi 

lingkungan. penataan taman dan area diskusi (gazebo) menjadi salah satu hal 

yang di utamakan dalam penataan lanskap. Pada area lanskap nantinya juga akan 

diberikan berbagai fasilitas seperti tempat duduk. Penempatan tempat duduk 

difungsikan untuk mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan olehraga. 

Tampilan lanskap akan memberikan suasana asri bagi apartemen dengan 

penanaman pohon yang cukup banyak.  
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Gambar 4.25 Konsep Tampilan Lanskap 

Sumber : Analisa Penulis,10 agustus 2016 
 

a) Softscape 

Softscape merupakan elemen tumbuhan alami yang berfungsi sebagai 

peneduh, penghalang maupun penghias dalam landskap. Berbagai jenis 

pepohonan dapat difungsikan untuk menghalangi cahaya matahari sore yang 

sifatnya kurang baik. Selain sebagai penghalang matahari sore, pepohonan juga 

berfungsi dalam mengurangi polusi udara. Bebrapa jenis tanaman dapat 

memberikan visual yang menjanjikan.  

b) Hardscape 

Hardscape merupakan elemen buatan sepeti jalan, pedestrian, landmark, 

maupun outdoor furniture.  

Konsep tampilan landskap dalam perencanaan apartemen mahasiswa 

UNS didasari pada penataan hardscape maupun softscape secara baik sesuai 

dengan analisa pencapaian, orientasi dan sebagainya. Penataan landscap 

diutamakan untuk memaksimalkan fungsi bangunan. 

4.2.4. Analisa dan Konsep Struktur Utilitas 

a. Analisa dan Konsep Struktur 

Apartemen mahasiswa UNS merupakan bangunan yang berlandaskan 

pada tolok ukur GBCI. Apartemen mahasiswa UNS pada dasarnya memiliki 

struktur yang sama seperti apartemen pada umumnya. 
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1) Struktur Rangka Bangunan 

Apartemen mahasiswa UNS seperti halnya apartemen pada umumnya. 

Apartemen secara umum memiliki struktur rangka yang terdiri dari perpaduan 

antara kolom dan balok yang saling mengunci. Pada bangunan tinggi, inti 

banguna atau biasa disebut core merupakan inti dari bangunan itu sendiri. 

Perencanaan apartemen mahasiswa UNS nantinya akan menggunakan core yang 

diterapkan pada lift, tangga darurat maupun dinding pada bagian tertentu. 

 
Gambar 4.26 Struktur Bangunan Tinggi 

Sumber : (Google, 2016) 

2) Struktur Pondasi 

Struktur pondasi merupakan bagian dari banguan yang paling mendasar. 

Pada perancangan apartemen mahasiswa UNS menggunakan struktur pondasi 

tiang pancang. 

 
Gambar 4.27 Tiang Pancang 

Sumber : (Google, 2016) 
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b. Analisa dan Konsep Utilitas 

1) Kelistrikan 

System kelistrikan dalam perencanaan ini bersumber pada PLN. 

System kelistrikan ini di kontrol system kWh meter untuk mengukur 

konsumsi listrik pada setiap kelompok beban dan system peralatan. 

Kelistrikan pada apartemen mahasiswa UNS didukung juga dengan 

genset. 

2) Komunikasi 

Dalam perancangan apartemen UNS komunikasi juga menjadi slaah 

satu hal yang patut dipertimbangkan. Salah satu komunikasi dapat 

berupa telepon, wifi, CCTV, sound sistem dsb. 

3) Plumbing  

Bagian pemipaan apartemen mahasiswa pada umumnya terdiri dari 

dua macam yaitu air bersih serta air kotor. Apartemen mahasiswa 

menggunakan beberapa sumber air alternative seperti air hujan, air 

bekas yang didaur ulang yang di tampung dalam suatu tempat untuk 

diolah. Air kotor pada umumnya akan diolah sehingga dapat dibuang 

tanpa mencemari lingkungan sekitarnya.Septictank dalam apartemen 

mahasiswa ini akan diolah dengan system septictank yang modern 

dengan bakteri pengurai. 

4) System pemadam kebakaran 

System pemadam kebakaran pada apartemen mahasiswa UNS 

menggunakan HYDRANT sebagai alat pemadam kebakaran. 

5) System transportasi 

System transportasi dalam bangunan apartemen menggunakan lift 

utama serta lift untuk menunjang. Disediakan juga tangga darurat. 

Lift yang digunakan merupakan lift dengan konsumsi energi rendah. 
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4.2.5. Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur 

Apartemen mahasiswa UNS merupakan apartemen yang didasari dengan 

tolok ukur GBCI. Greenship merupakan tolak ukur yang digunakan Indonesia. 

Pada penilaian apartemen mahasiswa UNS akan menggunakan 

Greenship untuk Bangunan Baru Versi 1.2 

a. Hasil Greenship Bangunan Baru Versi 1.2 

 Tepat Guna Lahan 

ASD P Area dasar hijau 

 Tujuan  

Memelihara atau memeperluas kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas 

iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat polutan, mencegah erosi tanah, 

mengurangi beban sistem drainase, menjaga keseimbangan neraca air bersih dan 

sistem air tanah. 

Tolok Ukur 

Adanya lanskap berupa vegetasi (softscape) yang bebas dari sturktur bagunan 

dan struktur sederhana bangunan taman (hardscape) di atas permukaan tanah 

atau di bawah tanah. 

a. Untuk konstruksi baru, luas areanya adalah minimal 10% dari luas total tanah 

b. Untuk renovasi utama (major renovation), luas areanya adalah minimal 50% 

dari ruang terbuka yang bebas basement dalam tapak. 

Area ini memiliki vegetasi mengukuti pemendagri No 1 tahun 2007 Pasal 13 (2a) 

dengan komposisi 50% lahan tertutupi luasan pohon ukuran kecil, ukuran 

sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dalam ukuran 

dewasa, dengan jenis tanaman mempertimbangkan Peraturan Mentri PU No. 

5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang 

kriteria Vegetasi untuk Pekarangan. 

Hasil Nilai 

Pada Apartemen Mahasiswa UNS menggunakan KDB 40% dan KDH 

60% 

Luas lahan x 40% = 45.000x 40% 

   = 18.000 m2 

Dari perhitungan didapat 10.531,56+(709,8+709,8)=11.951,16 (Luas 

lahan yang terbangun) 

Luas lahan x 60% =45.000x60% 

   =27.000 

Dari perhitungan didapat 45000-11.951,16=33.048,84 (Luas Area 

Hijau) 

P 

ASD 1 Pemilihan tapak 
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 Tujuan 

Menghindari pembangunan di area Greenfields dan menghindari pembukaan 

lahan baru. 

Tolok Ukur 

1B  

Memilih daerah pembangunan dengan ketentuan KLB>3 

Hasil Nilai  

Daerah pembangunan Apartemen Mahasiswa UNS berada di Jl. Ki 

Hajar Dewantara, Jebres Surakarta sesuai dengan peraturan daerah 

no.8 tahun 2009 Kota Surakarta jika luas kapling lebih dari 5000m2 

maka KDB maksimal 60% dengan KDH minimal 20% serta memiliki 

ketinggian maksimal 30 lapis (124m) atau KLB maksimal 1800%. 

1 

2  

Melakukan revitalisasi dan pembangunan di atas lahan yang bernilai negatif dan 

tak terpakai karena bekas pembangunan atau dampak negatif pembangunan. 

Hasil Nilai 

Site yang dipilih sebagai perancangan Apartemen Mahasiswa UNS 

yaitu teletak di Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres Surakarta lebih tepatnya 

berada di area pergudangan (pengiriman barang) dan pertokoan yang 

kumuh serta kurang tertata. Pada area pergudangan (pengiriman 

barang) terdapat beberapa bangunan yang sudah tidak aktif serta pada 

area pertokoan juga mengalami kondisi yang serupa. 

 

 

1 

ASD 2 Aksesibilitas Komunitas 

 Tujuan  
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Mendorong pembangunan di tempat yang telah memiliki jaringan konektivitas 

dan meningkatkan pencapaian penggunaan gedung sehingga mempermudah 

masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghindari 

penggunaan kendaraan bermotor. 

Tolok ukur 

1  

Terdapat minimal tujuh jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama 

sejauh 1500m dari tapak. 

1. Bank  

2. Taman umum 

3. Parkir umum 

4. Warung/toko kelontong 

5. Gedung serba guna  

6. Pos keamanan/polisi 

7. Tempat ibadah 

8. Lapangan olah raga 

9. Tempat penitipan anak 

10. Apotek 

11. Rumah makan/kantin 

12. Foto kopi umum 

13. Fasilitas kesehatan 

14. Kantor pos 

15. Kantor pemadam kebakaran 

16. Terminal  

17. Perpustakaan 

18. Kantor pemerintahan 

19. Pasar  

Hasil  Nilai  

Site yang dipilih sebagai perancangan Apartemen Mahasiswa UNS 

yaitu teletak di Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres Surakarta berada dekat 

dengan beberapa fasilita umum seperti: 

1. Bank BNI (400m) 

2. Foto kopi umum (50m) 

3. Pos keamanan/polisi (160m) 

4. Tempat ibadah (700m) 

5. Apotek (50m) 

6. Rumah makan/kantin (100) 

7. Fasilitas kesehatan (800m) 

8. Transportasi umum (200m) 

9. Kantor pemeintahan (650m) 
10. SPBU (500m) 

1 

2  
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Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan utama di luar tapak yang 

menghubungkanya dengan jalan sekunder dan/atau lahan milik orang lain 

sehingga tersedia akses ke minimal tiga fasilitas umum sejauh 300m jarak 

pencapaian pejalan kaki. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dengan site yang strategis telah 

mencakup minimal 3 fasilitas umum dengan jarak 300m yaitu rumah 

makan umum, foto kopi, kantor polisi serta apotek.  

1 

3  

Menyediakan fasilitas/akses aman,nyaman, dan bebas dari perpotongan dengan 

akses kendaraan bermotor untuk menghubungkan secara langsung bangunan 

dengan bangunan lain, di mana terdapat minimal tiga fasilitas umum dan/atau 

dengan stasiun transportasi masal.  

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS denga site yang strategis telah memenuhi 

persyaratan tersedeianya minimal 3 fasilitas umum yang dapat diakses 

dengan aman,nyaman, dan bebas dari perpotongan dengan akses 

kendaraan bermotor yaitu foto kopi, apotek serta rumah makan/kantin. 

2 

ASD 3 Transportasi Umum 

 Tujuan  

Mendorong pengguna gedung untuk menggunakan kendaraan umum masal dan 

mengurangi kendaraan pribadi. 

Tolok Ukur 

1A  

Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300m (walking 

distance) dari gerbang lokasi bangunan dengan tidak memperhitungkan panjang 

jembatan penyebrangan dan ramp. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dengan site yang strategis telah tersedia 

fasilitas umum berupa halte dengan jarak kurang dari 300m. 
1 

ASD 4 Fasilitas Pengguna Sepeda 

 Tujuan  

Mendorong penggunaan sepeda bagi pengguna gedung dengan memberikan 

fasilitas yang memadai sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan 

bermotor. 

Tolok Ukur 

1  
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Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit parkir per 20 

pengguna gedung hingga maksimal 100 unit parkir sepeda. 

Hasil Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dalam desainnya menyediakan area 

parkir untuk sepeda sebanyak 20 unit sehingga dapat digunakan untuk 

400 penghuni sesuai dengan persyaratan greenship satu unit parkir 

untuk 20 penghuni. 

1 

2  

Apabila tolok ukur 1 diatas terpenuhi, perlu tersedianya Shower sebanyak 

1 unit untuk setiap 10 parkir sepeda. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dalam desainya menyediakan area 

shower sebanyak 2 unit sehingga untuk memenuhi 20 parkir 

sepeda sesuai denha persyaratan greenship 1 unit shower untuk 

10 parkir sepeda. 

1 

ASD 5 Lanskap pada Lahan 

 Tujuan  

Memelihara atau memperluas kehijauan kota untuk meningkatkan 

kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat polutan, mencegah erosi 

tanah, mengurangi beban sistem drainase, menjaga keseimbangan neraca 

air bersih dan sistem air tanah. 

Tolok Ukur 

1A  

Adanya area lanskap berupa vegetasi (softscape) yang bebas dari 

bangunan taman (hardscape) yang terletak di atas permukaan tanah seluas 

minimal 40% luas total tanah. Luas area yang diperhitungkan adalah 

termasuk yang tersebut di Prasyarat 1, taman di atas basement, roof 

garden, terrace garden, dan wall garden, dengan mempertimbangkan 

Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan. 

Hasil Nilai  

Pada Apartemen Mahasiswa UNS menggunakan KDB 40% dan KDH 

60% 

Luas lahan x 40% = 45.000x 40% 

   = 18.000 m2 

KDH sebesar 60% terdiri dari softscape dan hardscape. 

1 

1B   
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Bila tolok ukur 1 dipenuhi, setiap penambahan 5% area lanskap dari luas total 

lahan mendapat 1 nilai. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dengan KDH sebesar 60% dari total lahan 

maka sudah memenuhi kriteria 1B 
1 

2  

Penggunaan tanaman yang telah dibudidayakan secara lokal dalam skala 

provinsi, sebesar 60% luas tajuk dewasa terhadap luas area lanskap pada ASD 5 

tolok ukur 1. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dalam memenuhi persyaratan greenship 

dengan KDH 60% yang terdiri dari softscape dan hardscape akan 

menggunakan jenis tanaman yang dibudidayakan secara lokal dalam 

skala provinsi serta mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 

5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 

tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan. 

1. Anggrek 

Dusun kedungdowo, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, 

karanganyar menjadi pusat budidaya Anggrek. Beberapa jenis 

anggrek yang dibudidayakan yaitu anggrek bulan, anggrek hutan 

serta anggrek derno. 

 
2. Krisan 

Dusun ngasem di Desa Jetis, Bandungan menjadi slah satu dusun 

yang membudidayakan bunga Krisan. 

 

1 

ASD 6 Iklim Mikro 

 Tujuan  

Meningkatakan kualitas iklim mikro di sekitar gedung yang mencangkup 

kenyamanan manusia dan habitat sekitar gedung. 

Tolok Ukur 
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1B   

Menggunakan green roof sebesar 50% dari luas atap yang tidak digunakan untuk 

mechanical electrical (ME), dihitung dari luas tajuk 

Hasil Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dalam memenuhi persyaratan Greenship 

akan menggunakan green roof sebesar minimal 50% dari luas atap 

yang tidak digunakan untuk ME. 

Green roof merupakan atap dari suatu bangunan yang sebagian 

ataupun keseluruhanya ditutupi vegetasi maupun media tumbuh yang 

ditanam di atas membrean anti air dengan fungsi untuk membantu 

menurukan suhu panas kota, mengurangi efek pemanasan global, 

menyerap air hujan dan sebagainya. 

Green roof sendiri terbagi menjadi 3 yaitu  

1. Atap intensif dimana lapisan lebih tebal sehingga dapat 

mendukung tumbuhan yang sifatnya berat tetapi atap ini lebih 

memerlukan perawatan yang lebih.  

2. Atap extensive dimana lapisan lebih dangkal sehingga tanaman 

yang digunakan hanya berupa tanaman yang sifatnya ringan 

seperti tanaman hias.  

3. Atap semi-intensif dimana lapisan berukuran sedang, hampir 

sama dengan atap intensif dan extensive pada atap semi-intensif 

perbedaanya digunakan untuk tanaman yang berukuran sedang. 

 
Prinsip komponen green roof 

1. Pemasangan selaput anti air (waterproof membrane) 

Pemasangan selaput anti air ini bertujuan untuk mencegah air 

hujan yang merembas sehingga terjadi kegagalan dalam 

pengelolaan. Pemasangan selaput anti air juga sangat 

1 
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berpengaruh pada sistem pengelolaan stormwater (air hujan yang 

tidak teresap oleh tanah). 

2. Penompang akar 

Penambahan penompang akar ini bertujuan untuk menopang akar 

tumbuhan. Penambahan penompang akar dapat berupa beton 

maupun cellular glass. 

 
3. Layer drainase atau lapisan drainase 

Layer drainase berfungsi untuk mengatasi air yang meluap 

sehingga tidak menimbulkan genangan pada atap. Layer drainase 

dapat berupa campuran batu krikil dan batu apung denga 

ketebalan yang disesuaikan dengan kondisi atap dan layer 

drainase harus menjangkau saluran air serta semakin mendekati 

saluran pembuangan air maka ketebalan lapisan drainase semakin 

tebal.  

4. Pemasangan filter 

Filter yang baik merupakan filter yang berukuran tipis namun 

berdaya serap tinggi yang berfungsi untuk menyaring pasir 

maupun krikil yang ikut mengalir bersama dengan air yang 

menuju saluran pembuangan. Bahas yang dapat digunakan 

berupa HDPE (High density polyethylene) yaitu polietilena 

termoplastik yang terbuat dari minyak bumi.  

 
5. Media tanam 

Media tanam yang biasa digunakan yaitu berupa tanah. Tanah 

yang digunakan dapat berupa tanah liat atau pasir yang 

ditambahkan dengan humus sehingga tanaman dapat tumbuh 

dengan subur. 

6. Drip irrigation 

Drip irrigation berfungsi untuk meratakan air pada tanaman. 

Selain itu drip irrigation dapat digunakan untuk meratakan pupuk 

pada saat tanaman baru selesai ditanam. 

7. Penanaman tumbuhan 
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Pemilihan tumbuhan perlu mempertimbangkan kondisi iklim 

setempat serta memilih tumbuhan  yang tidak membutuhkan 

perawatan yang rumit. 

3A   

Desain lanskap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi utama pejalan kaki 

menunjukan adanya pelindung dari terpaan angin kencang. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dalam memenuhi persyaratan greenship, 

pada area lanskap untuk sirkulasi utama pejalan kaki akan di desain 

dengan berbagai tumbuhan yang difungsikan sebagai peneduh atau 

pelindung dari panas akibat radiasi matahari. Adapun beberapa 

tumbuhan yang akan digunakan: 

1. Pohon tanjung 

Pohon tanjung dapat mencapai ketinggian 15 meter dengan 

luas tajuk yang cukup lebar serta ranting yang tidak mudah 

patah. Pohon ini dapat difungsikan sebagai peneduh maupun 

penghalang terpaan angin kencang. 

 
2. Ketapang kencana 

Pohon ketapang kencana dapat mencapai ketinggain antara 10 

hingga 20 meter dengan ranting yang ramping serta tumbuh 

lurus. Ketapang kencana memiliki ciri khas yaitu memiliki 

ranting yang bertigkat. 

 

1 
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3. Pohon trembesi 

Pohon trembesi banyak digunakan sebagai peneduh jalan. 

Umur pohon trembesi dapat mencapai ratusan tahun dengan 

tajuk yang cukup besar menyerupai payung. Pohon trembesi 

juga dapat menyerap 28 ton gas karbondioksida setiap 

tahunnya. 

 
4. Pohon mahoni 

Pohon mahoni dapat berusia puluhan tahun serta tidak mudah 

terkena hama. Pohon ini juga bernilai ekonomis karena kayu 

mohoni yang kuat, awet serta memiliki motif yang menarik. 

 
ASD 7 Manajemen Air Limpasan Hujan 

 Tujuan  

Mengurangi beban sistem drainase lingkungan dari kuantitas limpasan air hujan 

dengan sistem manajemen air hujan secara terpadu. 

Tolok Ukur 

2  
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Menunjukan adanya upaya penanganan pengurangan banjir lingkungan dari luar 

lokasi bangunan 

Hasil Hasil 

Apartemen mahasiswa UNS pada desain menerapkan sistem 

pengurangan banjir lingkungan dengan menggunakan cara 

menggunakan biopori serta penampungan air hujan yang akan didapat 

didaur ulang 

1 

3  

Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi debit limpasan air 

hujan. 

Hasil  Hasil  

Apartemen mahasiswa UNS pada desain lanskap akan menerapkan 

beberapa teknologi dalam upaya pengurangan debit limpasan air hujan 

serta dapat dimanfaatkan kembali. 

1. Biopori 

Lubang yang didesain di area tanah yang berfungsi sebagai 

resapan air, mengurangi volume laju air pada permukaan 

tanah, dapat berfungsi sebagai pengubah sampah organic 

menjadi kompos dan sebagainya. Biopori  

Cara pembuatan resapan biopori: 

a. Menentukan titik area yang akan dibuat resapan biopori 

dengan cara memilih area yang sering terjadi genangan air 

ataupun dekat dengan tumbuhan. 

b. Membuta lubang dengan diameter antara 10-15cm dengan 

kedalaman antara 80-100cm tetapi jangan sampai 

melebihi muka air tanah. 

c. Menggunakan pipa paralon maupun pipa besi serta diberi 

lubang dengan menggunakan alat pembuat lubang. Pipa 

berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak longsor. 

d. Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen setebal 2cm 

dengan lebar antar 2-3cm. 

e. Tutup dengan penutup paralon maupun menggunakan 

roster/angin-angin. 

 
2. Rain Water Harvesting 

1 
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Rain water harvesting merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan sebagai langkah dalam penghematan air. Sistem ini 

juga dapat berfungsi sebagai langkah yang dapat diterapkan 

untuk mengatasi laimpasan air hujan. 

Sistem kerja rain water harvesting: 

a. Air hujan yang jatuh melalui atap bangunan di alirkan 

menuju tangka yang berfungsi sebagai permbersih 

kotoran. 

b. Air yang telah di salurkan ke tangka pertama kemudian 

disalurkan ke tangka kedua yang berukuran 10mx3mx2, 

didalam tangka terdapat dua bak yang berbeda. Bak 

pertam berisi lapisan zeolite setebal 4cm ijuk dan karbon 

aktif untuk membersihkan kotoran halus dari air hujan. 

Bahan-bahan tersebut di letakan pada satu area yang sama 

sehingga mudah untuk diganti setiap 6 bulan sekali. Bak 

kedua sebagai tempat untuk menyimpan air bersih yang 

dapat digunakan sewaktu-waktu. 

c. Air yang sudah layak digunakan, dapt dialirkan menuju 

beberapa tempat seperti toilet, tempat cuci tangan atau 

dapat dialirkan menuju lantai 2 dengan menggunakan 

pompa. 

d. Pada bak juga diberikan saluran pembuangan guna 

memberikan batasan air yang dapat ditampung dan jika 

telah penuh maka sisa sir akan langsung menuju saluran 

pembuangan air melalui pipa. 

 
Total ASD 14 

Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency and Conservation-EEC) 

EEC 

P1 

Pemasangan Sub-meter 

 Tujuan   

Memantau penggunaan energi sehingga dapat menjadi dasar penerapan 

manajemen energi yang lebih baik 
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Tolok ukur 

Memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik pada setiap kelompok 

beban dan sistem peralatan, yang meliputi: 

1. Sistem Tata Udara 

2. Sistem Tata Cahaya dan kotak kontak 

3. Sistem beban lainya  

Hasil  Nilai  

Apartemen mahsiswa UNS dalam memenuhi persyaratan greenship 

akan memasang kWh meter guna memantai penggunaan listrik. 

kWh meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur listrik secara aktif. Besarnya tagihan listrik dapat dilihat dari 

angka yang tertera pada kWh meter setiap bulanya. 

Jenis kWh meter: 

1. kWh meter tipe dynamometer (elektrodinamis) 

2. kWh meter tipe induksi 

3. kWh meter tipe thermocouple 

Prinsip kerja kWh meter: 

kWh meter bekerja dengan menggunakan metode induksi medan 

magnet dimana medan magnet tersebut menggerakan cakram yang 

terbuat dari alumunium. Pada cakram terdapat poros yang fungsinya 

untuk menggerakan counter digit sebagai tampilan jumlah kWhnya. 

Semakin cepat perputaran makan semakin besar pula listrik yang 

digunakan.  

p 

EEC 1 Efisiensi dan Konservasi Energi 

 Tujuan  

Mendorong penghematan konsumsi energy melalui aplikasi langkah-langkah 

efisiensi energi 

Tolok Ukur 

1C-2 Pencahayaan Buatan 

Zonasi pencahayaan untuk seluruh ruang kerja yang dikaitkan dengan sensor 

gerak (motion sensor) 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi persyaratan greenship 

akan menggunakan sensor gerak lampu. Sensor gerak akan di terapkan 

pada ruang-ruang tertentu seperti toilet maupun ruang lain sesuai 

dengan kebutuhan. 

Sensor gerak berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam 

mengguankan ruang serta upaya dalam penghematan energy. Lampu 

dalam ruang akan menyala dengan sendirinya jika ada kegiatan di 

dalam ruangan tersebut. Sebaliknya lampu akan padam jika ruangan 

1 
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sudah tidak ada kegiatan. Fungsi ini bertujuan untuk menghindari 

lampu yang menyala sia-sia tanpa ada aktifitas. 

Sensor PIR dan sensor LDR 

Sensor PIR merupakan sensor yang akan mendeteksi kehadiran orang 

dalam suatu ruangan. 

Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) merupakan sensor berbasis 

infrared tetapi tidak sama dengan IR LED dan fototransitor. Perbedaan 

antara PIR dengan IR LED yaitu PIR tidak memancarkan apapun 

tetapi sensor PIR akan merespon energi dari pancaran infrared passive 

yang dimiliki setiap benda termasuk tubuh manusia. 

 

 
Sensor LDR merupakan sensor yang akan mendeteksi seberapa kuat 

intensitas cahaya dalam suatu ruangan. 

LDR merupakan salah satu komponen yang peka terhadap 

cahaya. Light Dependent Resistor (LDR) isa juga disebut 

fotosel, fotokonduktif, atau fotoresistor. 

 

Penempatan tombol lampu dalam jarak pencapaian tangan pada saat buka pintu. 

Hasil Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi persyaratan greenship 

akan menempatkan tombol lampu dalam jarak pencapaian tangan 

untuk beberapa ruangan. Sistem pencahayaan dalam apartemen 

mahasiswa UNS selain menggunakan sensor jga menerapkan sistem 

manual. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan pencahayaan juga harus 

melihat dari kenyamanan penggna. Misal, pada kondisi tidur tidak 

1 
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semua orang dapat tidur dengan keadaan lampu padam dan juga 

sebaliknya tidak semua orang dapat tidur dengan lampu menyala. Pada 

beberapa ruangan akan menerapkan sistem lampu yang manual dengan 

menempatkan tombol lampu dalam jarak jangkauan pencapaian 

tangan pada saat buka pintu.  

1C-3 Transportasi Vertikal 

Menggunakan fitur hemat energi pada lift, menggunakan sensor gerak, atau sleep 

mode pada escalator. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi persyaratan greenship 

akan menerapkan sistem lift hemat energi.  

Regenerative Converter merupakan fitur pada elevator dimana motor 

lift dapat menerap tenaga ketika pergerakan lift. 

 

Apartemen mahasiswa UNS dalam penerapan lift akan disesuaikan 

dengan peraturan mentri energy dan sumber daya mineral no.14 tahun 

2012 tentang manajemen energy bab 3 pelaksanaan penghematan 

energy pasal 13 (3) point a yaitu mengoprasikan lift dengan 

pemberhentian setiap 2 lantai. Kondisi ini diupayakan untuk 

menghemat dalam penggunaan lift. Penghuni apartemen dapat 

memilih akan berhenti pada lantai terdekat sesuai dengan lokasi yang 

dituju. Misal, penghuni yang berada dilantai 4 dapat memilih untuk 

berhenti di laintai 3 atau 5. 

1 

 1C-4 Sistem Pengkondisian Udara 

 Menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10%lebih besar dari SNI-

03-6390-2011 atau SNI edisi terbaru tentang konservasi Energi pada sistem Tata 

udara bangunan gedung 

 Hasil  Nilai 
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 Apartemen Mahasiswa UNS tidak menggunakan AC kecuali 

pada area supermarket dengan AC ramah lingkungan 

2 

EEC 2 Pencahayaan Alami 

 Tujuan  

Mendorong penggunaan pencahayaan alami yang optimal untuk mengurangi 

konsumsi energi dan mendukung desain bangunan yang memungkinkan 

pencahayaan alami semaksimal mungkin. 

Tolok Ukur 

1  

Penggunaan cahaya alami secara optimal sehingga minimal 30% luas lantai yang 

digunakan untuk bekerja mendapatkan intensitas cahaya alami minimal sebesar 

300 lux. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan software. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam desain bangunan akan didesain 

dengan pengaturan cahaya alami yang dapat memasuki ruangan secara 

maksimal.  

Pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang bersumber dari 

sinar matahari. Pencahayaan alami memiliki banyak manfaat, salah 

satunya dengan pemanfaatan cahaya alami yang maksimal dapat 

menekan penggunaan cahaya buatan. Tetapi dalam penerapan 

pencahayaan alami juga kadang dirasa kurang efektif karena intensitas 

cahaya yang tidak selalu tetap serta sumber alami yang menghasilkan 

panas terutama pada siang hari. 

2 

2  

Jika butir satu dipenuhi lalu ditambah dengan adanya lux sensor untuk 

otomatisasi pencahayaan buatan apabila intensitas cahaya alami kurang dari 300 

lux, didapatkan tambahan 2 nilai. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan menerapkan lux sensor yang berfungsi untuk otomatisasi 

pencahayaan buatan. 

Penerapan lux sensor pada apartemen mahasiswa UNS yaitu dengan 

sensor cahaya LDR (Light Dependent Resistor) yaitu sejenis resistor 

yang akan mengalami perubahan resistensinya apabila mengalami 

perubahan pencahayaan pada suatu ruang. LDR akan diterapkan pada 

beberapa ruangan sesuai dengan kebutuhan. 

2 
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EEC 3 Ventilasi  

 Tujuan  

Mendorong penggunaan ventilasi yang efisien di area publik (non net lettable 

area) untuk mengurangi konsumsi energy. 

Tolok Ukur 

1  

Tidak mengkondisikan (tidak memberi AC) ruang WC, tangga, koridor, dan lobi 

lift, serta melengkapi ruangan tersebut dengan ventilasi alami maupun mekanik.  

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan membatasi penggunaan AC di beberapa ruangan dengan 

mengganti AC dengan ventilasi alami. Penggunaan AC yang 

berlebihan tentu akan mengalai pemborosan listrik maka perlu adanya 

upaya dalam penghematan yaitu dengan memaksimalkan ventilasi 

alami. 

1 

EEC 5 Energi Tebarukan dalam Tapak 

 Tujuan  

Mendorong penggunaan sumber energi baru dan terbarukan yang bersumebr dari 

dalam lokasi tapakbangunan. 

Tolok Ukur 

1  

Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Setiap 0,5% daya listrik yang 

dibutuhkan gedung yang dapat dipenuhi oleh sumber energy terbarukan 

mendapat 1 nilai (sampai maksimal 5 nilai). 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan menggunakan panel surya untuk membantu memenihi kebutuhan 

listrik pada taman. Penerapan panel surya dapat diterapkan pada lampu 

taman serta pada gazebo yang berada di area taman. 

5 
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Sel surya merupakan alat yang dapat mengubah cahaya matahari 

menjadi listrik. Sel surya dapat dikatakan sebagai pemeran utama 

dalam memaksimalkan potensi energi matahari.  

Panel surya terdiri dari beberapa macam yaitu: Monocrystal, 

Polycristal, Thin Film. Setiap tipe memiliki kemampuan yang berbesa-

beda dalam menyerap radiasi matahari, tergantung besarya panel 

dengan satuan ukuran Watt Peak (Wp). Missal tipe panel 60 Wp dapat 

menghasilkan 60 watt per jam pada kondisi panas matahari puncak 

(Peak) yaitu antara jm 9 pagi hingga 2 siang. Maka jika penggunaan 

panel dengan penyerapan 60 Wp dalam sehari dapat menghasilkan 

kurang lebih 300 Wh (watt hours). 

 

 
Total EEC 15 

Konservasi Air 

WAC 

P1 

Meteran Air 

 Tujuan  

Memantau penggunaan air sehingga dapat menjadi dasar penerapan manajemen 

air yang lebih baik. 

Tolok Ukur 

Pemasangan alat meteran air (volume meter) yang ditempatkan di lokasi –lokasi 

tertentu pada sistem distribusi air, sebagai berikut: 

1. Satu volume meter di setiap sistem keluaran sumber air bersih seperti sumber 

PDAM atau air tanah. 

2. Satu volume meter untuk memonitor keluaran sistem air daur ulang. 
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3. Satu volume meter dipasang untuk mengukur tambahan keluaran air bersih 

apabila dari sistem daur ulang tidak mencukupi. 

Hasil  Nilai  

Apartemen Mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria prasyarat akan 

memasang alat meteran air sebagai langkah dalam mengontrol 

penggunaan air. 

Meteran air biasanya disediakan oleh PDAM untuk rumah, gedung, 

dan sebagainya. Meteran air berfungsi untuk menghitung konsumsi 

penggunaan air. 

Cara pemasangan meteran air: 

1. Pemasangan Reinforcement Clamp Saddle pada pipa yang 

terhubung ke bangunan dengan melubangi pipa. 

 
2. Pemasangan pipa fleksibel pada Reinforcement Clamp 

Saddle. 

 
3. Pemasangan meteran air yang dihubungkan melalui ujung 

pipa fleksibel. 

 

P 

WAC 1 Pengurangan Penggunaan Air 

 Tujuan 

Meningkatkan penghematan penggunaan air bersih yang akan mengurangi beban 

konsumsi air bersih dan mengurangikeluaran air limbah. 

Tolok Ukur 

1  

Konsumsi air bersih dengan jumlah tertinggi 80% dari sumber primer tanpa 

mengurangi jumlah kebutuhan per orang sesuai dengan SNI 03-7065-2005 

seperti pada tabel terlampir. 

Hasil  Nilai  
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Apartemen mahasiswa dalam memenuhi kriteria kredit Greenship 

menggunakan air primer yang berasal dari sumur dan kekuranganya 

menggunakan PDAM. 

1 

WAC 3 Daur Ulang Air 

 Tujuan 

Menyediakan air dari sumber daur ulang yang bersumber dari air limbah gedung 

untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. 

Tolok Ukur 

1A  

Penggunaan seluruh air bekas pakai (grey water) yang telah di daur ulang untuk 

kebutuhan flushing atau cooling tower. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan menggunakan air bekas pakai yang telah didaur ulang untuk 

kebutuhan flushing. Air bekas pakai akan ditampung di suatu tempat 

yang kemudian akan diolah sehingga dapat digunakan kembali. 

2 

WAC 4 Sumber Air Alternatif 

 Tujuan 

Menggunakan sumber air alternatif yang diproses sehingga menghasilkan air 

bersih untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. 

Tolok Ukur 

1B   

Menggunakan lebih dari satu sumber air dari ketiga alternatif di atas. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan menggunakan sumber air alternatif lebih dari satu yaitu air hujan, 

air bekas wudlu yang diolah untuk menghasilkan air bersih sehingga 

dapat dimanfaatkan kembali. 

2 

WAC 5 Penampungan Air Hujan 

 Tujuan 

Mendoroang penggunaan air hujan atau limpasan air hujan sebagai salah satu 

sumber air untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. 

Tolok Ukur 

1C  

Menyediakan instalasi tangka penampungan air hujan kapasitas 100% dari 

perhitungan diatas 
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Hasil  Nilai 

Apartemen mahasiswa UNS menggunakan instalasi tangka 

penampungan air hujan yang nantinya akan diolah kembali sehingga 

dapat digunakan tetapi tidak untuk kebutuhan primer 

3 

WAC 6 Efisiensi Penggunaan Air Lansekap 

 Tujuan 

Meminimalisasi penggunaan sumber sir bersih dari air tanah dan PDAM untuk 

kebutuhan irigasi lanskap dan menggantinya dengan sumber lainya. 

Tolok Ukur 

1  

Seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung tidak berasal dari sumber air 

tanah dan/atau PDAM 

Hasil Nilai 

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

menggunakan air bekas yang telah diolah untuk kegiatan irigasi. Air 

bekas diolah kembali sehingga layak untuk digunakan tetapi tidak 

digunakan sebagai kebutuhan primer. 

1 

Total WAC  9 

Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruangan 

IHC P Introduksi Udara Luar 

  Tujuan 

Menjaga dan meningkatakan kualitas udara di dalam ruangan dengan melakukan 

introduksi udara luar sesuai dengan kebutuhan laju ventilasi untuk kesehatan 

pengguna gedung 

Tolok Ukur 

1  

Desain ruangan yang menunjukan adanya potensi introduksi udara luar minimal 

sesuai dengan standar ASHRAE 62.1-2007 atau standar ASHRAE edisi terbaru. 

IHC 2 Kendali Asap Rokok di Lingkungan 

 Tujuan 

Mengurangi tereksposnya para pengguna gedung dan permukaan material 

interior dari lingkungan yang tercemar asap rokok sehingga kesehatan pengguna 

gedung dapat terpelihara 

Tolok Ukur 

1   
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Memasang tanda “Dilarang Merokok di Seluruh Area Gedung” dan tidak 

menyediakan bangunan/area khusus untuk merokok di dalam gedung. Apabila 

tersedia, bangunan/area merokok di luar gedung, minimal berada pada jarak 5m 

dari pintu masuk, outdoor air intake, dan bukaan jendela. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan memasang tanda dilarang merokok di setiap area sehingga tidak 

ada area yang digunakan untuk merokok baik diluar maupun di dalam 

gedung. 

 

2 

IHC 3 Polutan Kimia 

 Tujuan 

Mengurangi polusi udara ruang dari emisi material yang dapat mengganggu 

kenyamanan dan kesehatan pekerja konstruksi dan pengguna gedung. 

Tolok Ukur 

1  

Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar volatile organic 

compounds (VOCs) rendah, yang ditandai dengan label/sertifikasi yang diakui 

GBC Indonesia. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

menggunakan cat yang telah diakui GBC Indonesia sebagai contoh 

Nippon paint 

 

1 

 2  
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Menggunakan produk kayu komposit dan laminating adhesive dengan syarat 

memiliki kadar emisi formaldehida rendah, yang ditandai dengan label/sertifikasi 

yang diakui GBC indonesia 

Hasil  Nilai 

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenihi kriteria kredit greenship 

dalam pemilihan bahan material kayu menggunakan produk kayu 

komposit sebagai contoh produk Kayu Asri 

 

 

1 

3  

Menggunakan material lampu yang kandungan merkurinya pada toleransi 

maksimum yang disetujui GBC Indonesia dan tidak menggunakan material yang 

mengandung asbestos. 

Hasil  Nilai 

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

menggunakan lampu ramah lingkungan sebagai contoh lampu Philips 

TL-LED serta dalam desain tidak menggunakan asbes sebagai plafond. 

 

1 

Total IHC 5 

Manajemen Lingkungan Bangunan 
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BEM P Dasar Pengelolaan Sampah 

 Tujuan  

Mendorong gerakan pemilahan sampah secara sederhana yang mempermudah 

proses daur ulang. 

Tolok Ukur 

1   

Adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan mengumpulkan sampah 

sejenis sampah rumah tangga (UU No.18 Tahun 2008) berdasarkan jenis organic, 

anorganik, dan B3 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria Greenship akan 

menyediakan tempat sampah dengan tiga tempat untuk organik, 

anorganik serta B3. Apartemen mahasiswa UNS dalam desain akan 

menerapkan shaf sampah dengan tiga tempat. 

 

P 

BEM 2 Polusi dan aktifitas Konstruksi 

 Tujuan  

Mendorong pengurangan sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir 

(TPA) dan polusi dari proses konstruksi 

Tolok Ukur 

1  

Limbah padat, dengan menyediakan area pengumpulan, pemisahan, dan sistem 

pencatatan. Pencatatan dibedakan berdasarkan limbah padat yang dibuang ke 

TPA, digunakan kembali, dan didaur ulang oleh pihak ketiga. 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

akan menyediakan ruangan khisus untuk pemilahan sampah sehingga 

dapat dipilah kembali berdasarkan limbah padat yang dibuang ke TPA, 

digunakan kembali, dan didaur ulang oleh pihak ketiga. 

1 

2  
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Limbah cair, dengan menjaga kualitas seluruh buangan air yang timbul dari 

aktifitas konstruksi agar tidak mencemari drainase kota 

Hasil  Nilai  

Apartemen mahasiswa UNS dalam memenuhi kriteria kredit greenship 

menggunakan sistem pengelolaan air limbah. 
1 

BEM 3 Pengolahan sampah tingkat lanjut 

  Tujuan  

Mendorong manajemen kebersihan dan sampah secara terpadu sehingga 

mengurangi beban TPA 

Tolok Ukur 

1  

Mengolah limbah gedung yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan secara 

sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai 

manfaat dan dapat mengurangi dampak lingkungan 

Hasil   Nilai  

Apartmen mahasiswa UNS dalam pengolahan limbah melakukan 

pengolahan air kotor dengan STP sehingga tidak mencemari 

lingkungan 

1 

2  

Mengolah limbah anorganik gedung yang dilakukan secara mandiri maupun 

bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan dapat 

mengurangi dampak lingkungan 

Hasil  Nilai 

Apartemen mahasiswa UNS dalam pengolahan limbah anorganik 

menyediakan ruang pemilahan sampah anorganik 
1 

Total BEM 4 

Total Nilai  47 

 

Peringkat penilaian minimum : 

Platinum : 74 

Gold : 58 

Silver : 46  

Bronze : 35 

 

Apartemen Mahasiswa UNS di Jebres dengan Tolok Ukur GBCI telah mencapai 

point 47 sehingga berada pada peringkat penilaian silver.  


