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ABSTRAK 

HERI HERMAWAN RAHMAN. Perancangan Apartemen dengan 

Pendekatan Bioclimatic Design di Kota Makassar (dibimbing oleh Ir. 

Rasmawarni, MM dan Andi Yusri, ST.,MT) 

Apartemen adalah tempat tinggal suatu bangunan bertingkat yang lengkap 

dengan ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, jamban, dan kamar mandi 

yang terletak pada satu lantai, bangunan bertingkat yang terbagi atas beberapa 

tempat tinggal (Wicaksono, 2020).  

Arsitektur Bioklimatik merupakan salah satu cabang ilmu dari Arsitektur 

Ekologis (lingkungan) menurut (Frick & Mulyani, 2006). Prinsip pada   arsitektur 

lingkungan ini adalah cara yang digunakan, strategi yang ditempuh, untuk 

merancang kawasan maupun bangunan, yang merespon iklim pada tapak baik iklim 

makro  maupun iklim mikro.  

Arsitektur bioklimatik adalah pendekatan desain yang menghubungkan 

lingkungan fisik dan kenyamanan terhadap manusia. Lingkungan fisik merupakan 

hal utama dari parameter yang ada di Arsitektur Bioklimatik, yang mempunyai 

hubungan langsung terhadap indera manusia seperti akustika, optik serta thermal, 

dan kenyamanan fisik diperoleh dari penggunaan material yang tepat, sehingga 

menjadikan bangunan nyaman, aman dan higenis (Parker et al., 1994) 

 

Kata Kunci : (Apartemen, arsitektur, bioklimatik, makassar) 
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ABSTRACT 

HERI HERMAWAN RAHMAN. Apartment Design with Bioclimatic Design 

Approach in Makassar City (supervised by Ir. Rasmawarni, MM and Andi Yusri, 

ST.,MT) 

An apartment is a residence in a multi-storey building complete with a sitting 

room, bedroom, kitchen, dining room, latrine, and bathroom located on one floor, 

a multi-storey building divided into several residences (Wicaksono, 2020). 

Bioclimatic Architecture is a branch of science from Ecological Architecture 

(environment) according to (Frick & Mulyani, 2006). The principle in this 

environmental architecture is the method used, the strategy adopted, to design the 

area and the building, which responds to the climate on the site, both macro-climate 

and micro-climate. 

Bioclimatic architecture is a design approach that connects the physical 

environment and human comfort. The physical environment is the main thing from 

the parameters that exist in Bioclimatic Architecture, which has a direct 

relationship to the human senses such as acoustics, optics and thermals, and 

physical comfort is obtained from the use of appropriate materials, thus making the 

building comfortable, safe and hygienic (Parker et al. , 1994) 

 

Keywords: (apartments, architecture, bioclimatic, Makassar) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang 

termasuk dalam salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan memiliki 

indeks penduduk kota sebanyak 1.423.877 jiwa. (Makassar Dalam Angka, 

2021). Dengan kebutuhan hunian tentunya akan semakin meningkat mengingat 

hunian merupakan kebutuhan primer manusia, khususnya pada daerah 

perkotaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan 

hunian di daerah perkotaan adalah tingginya  indeks urbanisasi pada perkotaan 

khususnya kota berlabel metropolitan, sehingga membuat kebutuhan hunian pun 

meningkat. Maka dari itu beberapa alternatif solusi dapat diambil salah satunya 

adalah membangun hunian vertikal(Wena, 2019).  

Menurut Lilia Sukotjo (2014), Direktur Pemasaran PT Alam Sutera Tbk, 

pengembang apartemen Kota Ayodhya di Kota Tangerang, Banten, 

perkembangan kota yang kian padat dan mengarah menjadi kota jasa akan 

menggeser kegiatan pendukungnya ke pinggiran. Sementara hunian di pusat kota 

bergerak vertikal. “Dari zaman dulu seperti itu, di Paris, New York, San 

Francisco, Los Angeles, begitu pun Jakarta,”. Sebagian  besar hunian vertical di 

kota Makassar kebanyakan bergerak di bidang perhotelan yang sifatnya hanya 

tempat singgah sementara, sedangkan apartemen bersifat dapat dimiliki dengan 

jangka waktu. Namun seiring meningkatnya jumlah bangunan vertical di 

berbagai belahan bumi termasuk Indonesia, isu mengenai pemanasan global juga 

turut mengikuti perkembangan ini karena bangunan bertingkat juga menjadi 
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faktor yang memberikan dampak signifikan terhadap pemanasan global di kota 

kota besar. 

Apartemen adalah tempat tinggal suatu bangunan bertingkat yang lengkap 

dengan ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, jamban, dan kamar 

mandi yang terletak pada satu lantai, bangunan bertingkat yang terbagi atas 

beberapa tempat tinggal (Wicaksono, 2020).  

Bioklimatik berasal dari bahasa asing bioclimatology. Menurut Yeang 

Kenneth, “ Bioclimatology is the study of the relationship between climate and 

life, particulary the effect of climate on the health of activity of liv ing things.” 

Bioklimatik adalah Ilmu yang mempelajari hubungan antara iklim dan 

kehidupan, terutama efek dari iklim pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari. 

Jadi arsitektur Bioklimatik   adalah   suatu   pendekatan   yang   mengarahkan   

arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan 

hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya  iklim  daerah  

tersebut.  Pada  akhirnya  bentuk  arsitektur  yang  dihasilkan  dipengaruhi oleh 

budaya setempat, dan hal ini akan berpengaruh pada arsitektur yang akan 

ditampilkan dari suatu bangunan,  selain  itu  pendekatan  bioklimatik  akan  

mengurangi  ketergantungan karya  arsitektur terhadap sumber energi yang tidak 

dapat dipengaruhi.  

Melihat kondisi ini, penerapan prisip desain bioklimatik menjadi salah satu 

solusi dalam sebuah bangunan untuk mengurangi faktor terjadinya pemanasan 

global dengan cara memanfaatkan kondisi iklim sekitar bengunan sebagai 

sumber energi alami sehingga dapat mengurangi intensitas penggunaan energi 

buatan yang dapat merugikan di masa yang akan mendatang. Apartemen ini 
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tidak hanya berfungsi sebagai hunian vertikal namun juga bertujuan untuk 

membentuk ruang terbuka hijau perkotaan khususnya pada area pesisir tanjung 

bunga. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah  

sebagai berikut :  

1. Bagaimana mewujudkan desain bangunan apartemen yang mampu 

memberikan solusi terhadap hunian perkotaan dengan konsep Bioclimatic 

design ? 

2. Bagaimana bangunan dapat berperan sebagai hunian yang memberikan 

kenyamanan terhadap penghuni apartemen sesuai dengan konsep Bioclimatic 

Design ? 

C.  Tujuan dan Sasaran 

1. Untuk merancang sebuah bangunan Apartemen dengan konsep Bioclimatic 

Design. 

2. Untuk merancang bangunan apartemen yang mampu memberikan 

kenyamanan bagi penghuni sesuai dengan konsep Bioclimatic Design. 

D.  Metode Perancangan 

Metode perancangan adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi, gambaran, atau pun ide yang mampu menunjang proses perencanaan 

dan perancangan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 
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Yaitu melakukan observasi untuk mengumpulkan data-data dari 

lokasi tapak seperti aksebilitas, kontur tanah dan ketersediaan utilitas dari 

pemerintah setempat.  

Metode yang digunakan pada pengumpulan data yaitu : 

a. Primer : yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap tapak untuk 

memperoleh informasi kondisi eksisting tapak.  

b. Sekunder : yaitu metode dengan mengkaji data literatur yang diperoleh 

dari sumber-sumber tentang standar ruang apartemen, dan prinsip-

prinsip  Bioclimatic Design, sebagai dasar untuk menunjang 

perencanaan dan perancangan. 

 

2. Analisis 

Yaitu melakukan analisis dari hasil data observasi dan studi literatur, 

sehingga dapat diperoleh potensi dan masalah-masalah yang akan menjadi 

dasar perencanaan dan perancangan. Langkah ini dilakukan untuk 

menganalisa kondisi tapak, utilitas tapak, arah mata angin, aksebilitas dan 

keadaan sosial masyarakat setempat.  

3. Konsep 

 Dari hasil analisa kondisi tapak, utilitas tapak, arah mata angin, 

aksebilitas dan keadaan yang terjadi di Tanjung Bunga Makassar, dapat 

diperoleh output berupa bentuk, rencana utilitas dan rencana unit bangunan. 

Bentuk bangunan sudah menyesuaikan dengan konsep Bioclimatic Design.  

4. Desain 
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Proses desain merupakan transformasi ke desain perencanaan dan 

gambar kerja atau DED (Detail Enginering Design). Penggambaran dapat 

menggunakan beberapa software seperti AutoCad, Sketchup, Corel Draw , 

Photoshop serta Lumion. 

E.  Ruang Lingkungan Rancangan  

Perancangan yang dilakukan untuk desain bangunan Gedung Apartemen 

yaitu sebanyak 2 tower yang memiliki 25 lantai tiap tower serta menggunakan 

konsep bioklimatik yang memperhatikan iklim sekitar yaitu area pesisir yang 

berlokasi di Tanjung Bunga .  
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F.  Skema Pemikiran 

 

Diagram 1. Skema Pemikiran 
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G.  Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah susunan sistematika penulisan pada skripsi ini : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bagian ini mengulas tentang latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, metode perancangan, ruang lingkup perancangan, 

sistematik penulisan. 

Bab II Studi pustaka 

Berisi tentang definisi dari Apartemen, tinjauan arsitektural,  pengertian 

Bioclimatic Design, dan studi literatur proyek sejenis yang menjadi acuan 

dalam perancangan. 

Bab III Tinjauan lokasi dan analisis perencanaan 

Menjelaskan mengenai tinjauan lokasi perencanaan terkait dengan 

penentuan lokasi  dan tapak, deskripsi lokasi, keadaan letak geografis, keadaan 

iklim, analisis pendekatan lokasi, analisis SWOT, analisis pengolahan tapak, 

memuat tentang analisa-analisa dari seluruh kondisi eksisting dari pemlihan 

lokasi, program ruang, analisis tampilan bentuk bangunan, analisis 

kelengkapan bangunan dan analisis pendekatan perancangan. 

Bab IV Konsep Perancangan 

Analisa perancangan memuat analisa dari konsep yang digunakan 

sebagai landasan dalam mengembangan atau menghasilkan rancangan yang 

diharapkan. 
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Bab V Kesimpulan  

Pada bagian ini membahas tentang kesimpulan apa yang diperoleh dari 

keseluruhan ulasan materi bab 1 hingga akhir pemaparan materi dalam Skripsi 

ini. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Umum Apartemen 

1. Defenisi Apartemen 

Berikut ini beberapa defenisi apartemen menurut beberapa sumber: 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2021) apartemen adalah tempat tinggal (terdiri atas kamar 

duduk, kamar tidur, kamar mandi,dapur, dan sebagainya) yang berada 

pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan 

sebagainya.  

b. Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi atas 

bagianbagian 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, 

1985) 

c.  Apartemen adalah suatu bangunan yang didalamnya terdapat kamar atau 

ruang yang berfungsi sebagai tempat tinggal, yang didalamnya tedapat 

tiga unit atau lebih, dan merupakan suatu kehidupan bersama pada 

lingkungan masing-masing. (Kamus Arsitektur & Konstruksi / 

Pengarang, Cyril M. Harris ; Penyadur, Susanto, 1996). 
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Dari beberapa defenisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

apartemen adalah hunian vertikal yang terdiri dari kamar tidur, kamar 

mandi, dapur  serta dilengkapi berbagai fasilitas. 

2. Klasifikasi Apartemen 

Berikut ini adalah beberapa klasifikasi apartemen yaitu: 

a. berdasarkan tipe pengelolanya,terdapat tiga jenis apartemen (Akmal, 

2007), yaitu: 

1) Serviced Apartement 

Apartemen yang dikelola secara menyeluruh oleh 

manajemen tertentu. Biasanya cara pengelolaanya menyerupai 

hotel bintang lima, misalnya unit perabotan lengkap, house keeing, 

layanan kamar, laundry, bussines centre. 

2) Apartemen milik sendiri 

Apartemen yang dijual dan dapat dibeli oleh pihak individu. 

Mirip dengan apartemen sewa, klasifikasi apartemen jenis ini juga 

tetap memiliki pengelola yang mengurus fasilitas umum 

penghuninya. 

3) Apartemen sewa 

Apartemen yang disewa oleh individu tanpa pelayanan  

khusus. Meskipun demikian, tetap ada pengelola apartemen yang 

mengatur segala kebutuhan misalnya sampah, pemeliharaan 

bangunan, lift, koridor serta fasilitas umum lainnya. 
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b. Berdasarkan kategori jenis dan besar bangunan (Akmal, 2007) terdiri 

dari: 

1) High-Rise Apartment 

Bangunan apartemen yang terdiri dari lebih dari sepuluh 

lantai yang dilengkapi dengan area parkir bawah tanah, system 

keamanan dan servis penuh. Struktur apartemen lebih kompleks 

sehingga desain unit apartemen cenderung standar. Jenis ini 

umumnya dibangun pada pusat kota. 

2) Mid-Rise Apartment 

Bangunan apartemen yang terdiri dari tujuh sampai dengan 

sepuluh lantai. Jenis apartemen ini lebih sering dibangun di kota 

satelit. 

3) Low-Rise Apartment  

Apartemen dengan ketinggian kurang dari tujuh lantai dan 

menggunkan tangga sebagai alat transportasi vertikal. Biasanya 

untuk golongan menengah kebawah. 

4) Walked-up apartment 

Bangunan Apartemen yang terdiri dari tiga sampai enam 

lantai. Apartemen ini kadang-kadang memiliki lift, tetapi dapat 

juga tidak menggunakan. Jenis apartemen ini disukai keluarga 

yang lebih besar (keluarga inti ditambah orang tua). Gedung 

apartemen ini terdiri atas dua atau tiga unit apartemen 
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c. Berdasarkan tipe unitnya ada empat (Akmal, 2007), yaitu: 

1) Studio 

Unit apartemen yang hanya memiliki satu ruang, ruang ini 

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. 

Luas unit ini minimal 20-35 m2.   

2) Apartemen 1,2,3 kamar/apartemen keluarga 

Pembagian ruang apartemen jenis ini mirip rumah biasa. 

Memiliki kamar tidur, ruang duduk, ruang makan, yang terpisah 

serta terbuka dalam satu ruang. Luas apartemen jenis ini sangat 

beragam tergantung ruang yang dimiliki serta jumlah kamar. Luas 

minimal untuk satu kamar tidur adalah 25 m2, 2 kamar tidur 30 m2, 

3 kamar tidur 85 m2, dan 4 kamar 140 m2. 

3) Loft 

Loft adalah bangunan bekas gudang atau pabrik yang 

kemudian dialihfungsikan sebagai apartemen. Dengan cara 

memberikan penyekatan pada bangunan besar ini sehingga 

menjadi beberapa unit hunian. Keunikan dari Loft  apartment ini 

adalah memiliki ruang yang tinggi, mezzanine atau dua lantai. 

Bentuk bangunan cenderung industrial. Namun, beberapa 

pengembang kini menggunakan istilah loft untuk apartemen 
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dengan mezzanine atau dua lantai tetapi dalam bangunan yang 

baru. 

4) Penthouse 

Unit hunian ini berada di lantai paling atas sebuah bangunan 

apartemen. Luasnya lebih besar dari unit-unit dibawahnya. 

Bahkan, kadang-kadang satu lantai hanya ada satu atau dua unit 

saja. Selain lebih mewah penthouse juga sangat privat karena 

memiliki lift khusus untuk penghuninya. Luas minimumnya 

adalah 300 m2 

d. Berdasarkan tujuan pembangunan, apartemen dibagi tiga (Akmal, 

2007), yaitu: 

1) Komersial 

Apartemen yang hanya ditujukan untuk bisnis komersial 

yang mengejar keuntungan atau profit.  

2) Umum  

Apartemen yang ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, 

tetapi biasanya hanya dihuni oleh satu lapisan masyarakat 

kalangan menengah kebawah. 

3) Khusus 

Apartemen jenis ini hanya diperuntukan oleh kalangan 

tertentu saja, dan biasanya dimiliki suatu perusahaan atau instansi 

yang dipergunakan oleh para pegawai maupun tamu yang 

berhubungan dengan pekerjaan.  
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e. Berdasarkan golongan sosial (Savitri, 2007), apartemen dibagi empat 

yaitu: 

1) Apartemen sederhana 

2) Apartemen menengah 

3) Apartemen mewah 

4) Apartemen super mewah  

Yang membedakan dari keempat tipe diatas adalah dari segi fasilitas 

yang terdapat dalam apartemen tersebut. Semakin lengkap fasilitas 

dalam sebuah apartemen maka semakin mewah apartemen tersebut. 

Pemilihan bahan bangunan dan system apartemen juga berpengaruh. 

Semakin baik kualitas material dan semakin banyak pelayanannya, 

semakin mewah apartemen tersebut.  

f. Berdasarkan penghuni (Savitri, 2007), apartemen terbagi atas empat 

yaitu: 

1) Apartemen Keluarga 

Apartemen ini dihuni yang terdiri dari ayah, ibu serta anak. 

Bahkan tidak jarang orangtua dari ibu maupun ayah tinggal  

bersama. Terdiri dari dua sampai empat kamar tidur, belum 

termasuk kamar pembantu yang tidak selalu ada. Biasanya 

dilengkapi dengan balkon untuk interaksi dengan dunia luar.  

2) Apartemen Lajang  

Apartemen jenis ini dihuni oleh pria maupun wanita yang 

belum menikah yang biasanya tinggal bersama teman mereka. 
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Mereka menggunakan apartemen ini sebagai tempat tinggal, 

bekerja dan beraktivitas lain diluar jam kerja. 

3) Apartemen pebisnis/Ekspatrial 

Apartemen ini digunakan oleh para pengusaha untuk bekerja 

karena mereka telah mempunyai hunian sendiri di luar apartemen. 

Biasanya terletak dekat tempat kerja sehingga pengusaha dengan 

mudah mengontrol membernya.  

4) Apartemen Manula 

Apartemen ini merupakan suatu hal yang baru di Indonesia, 

bahkan bias dikatakan tidak ada meskipun sudah menjadi sebuah 

kebutuhan. Di luar negeri seperti Amerika, China, Jepang, dan 

lain-lain telah banyak dijumpai apartemen jenis ini yang 

megkhususkan manusia usia lanjut. Desain apartemen jenis ini 

disesuaikan dengan kondisi fisik dari manula serta 

mengakomodasi manula dengan alat jalan. 

g. Berdasarkan pelayanannya (De Chiara & Hancock, 1968), dibagi 

menjadi empat diantaranya: 

1) Apartemen fully service 

Apartemen yang menyediakan standar hotel bagi 

penghuninya, seperti laundry, cathering, kebersihan dan 

sebagainya. 

2) Apartemen Fully Furnished 

Apartemen yang menyediakan furniture dalam apartemen  

3) Apartemen Fully Furnished and Fully Service 
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Gabungan dari kedua penjelasan apartemen sebelumnya. 

4) Apartemen Buiding Only 

Apartemen yang tidak menyediakan layanan ruang atau furniture 

h. Apartemen berdasarkan jumlah lantai per unit, (Hancook, 1987), yaitu: 

1) Simpleks 

Apartemen yang seluruh ruangnya terdapat dalam satu lantai. 

2) Dupleks 

Apartemen yang ruangnya terdapat dua lantai.  

3) Tripleks 

Apartemen yang ruangnya terdapat dalam tiga lantai. 

3. Fungsi Apartemen 

Sebagai tempat tinggal, apartemen harus menyediakan berbagai wadah 

kegiatan sehari-hari, yang terdiri dari: 

a. Tempat tinggal 

b. Tidur/istirahat 

c. Memasak 

Kegiatan ini umumnya diwadahi oleh ruang tamu, ruang keluarga, ruang 

tidur, ruang makan, dapur dan dilengkapi dengan ruang pelayanan seperti 

kamar mandi, wc, ruang cuci serta ruang pembantu. Ruang ruang tersebut 

harus mampu memberikan layanan privasi yaitu bebas melakukan kegiatan 

tanpa gangguan orang lain, layanan kesehatan, kebersihan, keamanan, serta 

layanan untuk interaksi sosial disusul kebutuhan akan identitas diri dan 

status sosial. 
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Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa fungsi utama dari 

apartemen yaitu sebagai tempat tinggal yang terdiri dari beberapa 

kamaryang dapat disewakan atau dimiliki. Dimana motivasi untuk tinggal 

di apartemen bukan hanya sebagai hunian akan tetapi juga dapat dijadikan 

wadah investasi atau gaya hidup. 

B. Tinjauan Arsitektural Bioklimatik 

1. Defenisi Arsitektur Bioklimatik  

Arsitektur Bioklimatik merupakan salah satu cabang ilmu dari 

Arsitektur Ekologis (lingkungan) menurut (Frick & Mulyani, 2006). Prinsip 

pada   arsitektur lingkungan ini adalah cara yang digunakan, strategi yang 

ditempuh, untuk merancang kawasan maupun bangunan, yang merespon 

iklim pada tapak baik iklim makro  maupun iklim mikro.  

 

Gambar  1. Arsitektur Bioklimatik Sebagai Pendekatan Desain 

(Sumber: Krisdianto, 2010) 

Arsitektur bioklimatik adalah pendekatan sinergis, untuk desain 

arsitektural terhadap iklim, yang mengintegrasikan ilmu psikologi manusia, 

klimatologi dan integrasi ilmu fisika bangunan pada arsitektur regional 

(Krisdianto et al., 2011). Disebutkan juga dalam (CRES, 2017) dalam 



18 

 

 

 

(Lapithis, 2018) arsitektur bioklimatik merujuk pada desain bangunan dan 

ruang (ruang dalam, ruang luar, dan ruang lingkungan buatan) yang 

didasarkan iklim lokal dan bertujuan untuk menyediakan kenyamanan 

thermal dan kenyaman visual, dengan menggunakan energi matahari dan 

sumber alami lainnya. Elemen dasar dari desain bioklimatik adalah passive 

solar system yang digabungkan dengan bangunan dan memanfaatkan 

beberapa sumber alami seperti matahari, air, udara, serta tanaman. 

Arsitektur bioklimatik menawarkan kesempatan menarik untuk 

mencapai manfaat terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi. Banyak hal 

tentang energi, lingkungan dan proses siklus kehidupan yang dapat 

dipelajari dan diterapkan. 

Konsep dari arsitektur bioklimatik pasif layak dipelajari untuk 

memberikan solusi bagi desain dengan konsep bioklimatik. Hipotesis dari 

kombinasi ini (pengaplikasian desain arsitektur bioklimatik pada bangunan) 

bergerak menuju respon positif pada bahasan dari performa manusia, 

kesehatan dan bahkan keadaan emosi yang stabil (Almusaed, 2011). 

Arsitektur bioklimatik mengkombinasikan masing-masing dari 

sustainability, kesadaran terhadap lingkungan, alam natural, dan 

pendekatan organik yang untuk perkembangan solusi berupa desain dari 

syarat-syarat yang ada pada tapak konteks lingkungan, dan iklim mikro 

lokal serta topografi (Almusaed, 2011) Praktik bioklimatik adalah hasil dari 

adaptasi iklim dan lingkungan yang akhirnya menjadi bagian dari arsitektur 

vernakular. Dari waktu ke waktu, dapat dilihat bahwa hunian yang terlihat 

dari sejarah perumahan banyak mengunakan passive solar energy yang 
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digunakan sebagai prinsip dasar untuk menyimpan panas, (pada iklim 

tertentu). (Al-musaed, 2004). 

Menurut almusaed pada bukunya yang berjudul Biophilic and 

Bioclimatic Architecture:   Analytical Therapy for the Next Generation of 

Passive Sustainable Architecture, menyatakan bahwa pengaruh energi 

dibagi menjadi 2, yaitu:  

a. Energi terhadap suasana 

Hal termudah dalam bahasan teknologi adalah temperature, dan 

dapat dilihat sehari-hari bahwa bantuk umum dari mesin yang 

melibatkan panas yang melibatkan energi, mesin dapat merubah 

suhu yang tinggi (source temperature) dan menjadi suhu yang 

lebih rendah (sink temperature) (Procos, 1996, p. 200-210). 

b. Energi terhadap konsepsi arsitektural 

Kestabilan temperatur bumi bergantung pada masing-masing 

iklim dan karakteristik geologis. Ketika proses perubahan 

terjadi, kita harus fokus pada efek pembersihan alami dan 

kemampuan self-generation dapat ditemukan di hutan dan 

sungai. Kemajuan ekonomi yang terjadi saat ini menggunakan 

banyak sumber yang terbatas, selain itu menghancurkan 

lingkungan yang hanya memberikan kemakmuran yang sifatnya 

sementara, sehingga mengancam keberlanjutan alam di generasi 

yang akan datang. Peran arsitek saat ini yaitu dengan merancang 

bangunan sesuai dengan konsep serta prinsip bioklimatik 
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sehingga bangunan yang dibuat meminimalisir dampak 

kerusakan lingkungan. 

2. Sejarah Perkembangan Arsitektur Bioklimatik 

Perkembangan Arsitektur Bioklimatik berawal dari tahun 1990-an. 

Arsitektur jenis ini merupakan arsitektur modern yang dipengaruhi oleh 

iklim. Arsitektur bioklimatik merupakan pencerminan kembali oleh Frank 

Loyd Wright yang terkenal dengan arsitektur yang menghubungkan desain 

dengan alam serta lingkungan sekitar dimana prinsip utamanya bahwa seni 

membangun tidak hanya efisiensinya saja yang dipentingkan melainkan 

ketenangan, keselarasan, kebijaksanaan dan kekuatan yang sesuai dengan 

bangunannya. 

 Oscar Niemeyer dengan falsafah arsitekturnya yaitu penyesuaian 

terhadap keadaan alam dan lingkungan, penguasaan secara fungsional dan 

kematangan dalam pengolahan serta pemilihan bentuk bahan dan struktur. 

Akhirnya dari Frank Loyd Wright dan Oscar Niemeyer lahirlah arsitek lain 

seperti Victor Olgay pada tahun 1963 mulai memperkenalkan arsitektur 

bioklimatik, setelah tahun 1990-an. Kenneth yang mulai menerapkan 

arsitektur bioklimatik pada bangunan tinggi sehingga mendapatkan 

penghargaan Aga Khan Award dan Acarsi pada tahun 1996. 

 Pada saat ini berkembangnya teknologi dan industri di negara maju 

maupun berkembang, memberikan kontribusi dalam memajukan kehidupan 

manusia menjadi lebih baik. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan 

menyebabkan meningkatnya konsumsi energi dan kerusakan lingkungan, 

berupa polusi udara, limbah dan polusi lainnya. Konsumsi energi yang 
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banyak digunkan seperti pencahayaan, pemanasan, dan pendinginan udara, 

pada bangunan. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna sumber 

daya energi terbesar adalah dari sektor industri.   

 Prof. DR. Ir. Sangkertadi, DEA berpendapat bahwa suatu fasilitas 

dapat di defenisikan sebagai arsitektur apabila memenuhi 3 unsur yaitu: 

Firmitas (kekuatan), utilitas (Kegunaan), dan Venustas (Keindahan). Ketiga 

unsur ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan selalu terkait 

pada perkembangan peradaban manusia. 

 Aspek teknologi dalam arsitektur tidak hanya terbatas pada 

teknologi/struktur ataupun teknologi bahan, namun termasuk juga mengenai 

teknologi pengendalian lingkungan. Teknologi pengendalian lingkungan 

yang termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi untuk mencapai 

kenyaman, kenikmatan dan keamanan lingkungan yang baik di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan, misalnya teknologi pengkondisian udara 

(AC), teknologi pencegahan kebakaran, teknologi transportasi dalam ruang 

(lift, escalator), teknologi pencegahan bising, teknologi pencahayaan, dll.  

 Menurut vitruvius dalam bukunya De Architectura, bangunan yang 

baik harus memiliki keindahan/estetika (venustas), kegunaan/fungsi 

(utilitas) serta kekuatan (fermitas). Dalam defenisi modern arsitektur harus 

mencakup beberapa pertimbangan seperti fungsi, estetika dan psikologis. 

Namun dapat dikatakan bahwa unsur fungsi tersebut sudah mencakup unsur 

estetika maupun psikologi. 

 Tekno ekonomi dalam arsitektur berhubungan dengan 

perkembangan teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan dan 
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sumber daya alam maupun manusia dalam mewujudkan suatu karya 

arsitektur, serta efisien dari struktur bangunan sebagai aspek ekonomi yang 

melekat pada setiap karya arsitektur. Pada teori yang dikemukakan vitruvius 

dan perkembangannya bahwa bangunan yang baik adalah bangunan yang 

memiliki keseimbangan antara keindahan, kekuatan, serta fungsi. 

Keindahan diwujudkan kedalam bentuk dan kekuatan dapat diperoleh 

melalui sistem struktur yang memadai. Dengan hal ini maka posisi tekno 

ekonomi dalam teori arsitektur berada pada lingkup venustas (keindahan), 

dan firmitas (Kekuatan)      

3. Arsitektur Bioklimatik Sebagai Pendekatan 

Arsitektur bioklimatik adalah pendekatan desain yang 

menghubungkan lingkungan fisik dan kenyamanan terhadap manusia. 

Lingkungan fisik merupakan hal utama dari parameter yang ada di 

Arsitektur Bioklimatik, yang mempunyai hubungan langsung terhadap 

indera manusia seperti akustika, optik serta thermal, dan kenyamanan fisik 

diperoleh dari penggunaan material yang tepat, sehingga menjadikan 

bangunan nyaman, aman dan higenis (Parker et al., 1994) 
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Gambar  2.  Hubungan antar Elemen Kunci dalam Perspektif Desain    

Bioklimatik  

(sumber: Larasati DZ, 2000 dalam Larasati  ZR & Mochtar, 2013, p.823) 

  Ketika musim panas (kemarau), sistem sun shading pada bangunan 

berguna untuk mencegah suhu udara di dalam ruangan naik secara drastis. 

Dengan demikian arsitektur bioklimatik mengandung kelebihan sebagai 

salah satu tipe desain arsitektur yang hemat energi ditinjau dari penggunaan 

energi saat pengoperasian bangunan. Sebagai bagian dari eco arsitektur, 

maka tujuan dari arsitektur bioklimatik adalah sebagai salah satu solusi 

untuk bangunan yang ramah lingkungan, diantaranya dapat berperan dalam 

meredam efek rumah kaca pada lingkungan urban, misalnya upaya 

mengurangi produksi gas CO2 dan kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfer. 

(Larasati, 2000) 

4. Konsep Arsitektur Bioklimatik  

Aturan pertama dalam arsitektur bioklimatik adalah mengambil sisi 

terbaik dari kondisi bioklimatik lokal pada tapak dan juga manfaat dari 

lingkungan alami (kondisi eksisting) dari tapak yang akan dibangun 

(Widera, 2014). Konsep yang harus ditepati antara lain: 
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a. Kenyamanan Pengguna Dalam Bangunan Bioklimatik 

Salah satu elemen kunci dari desain bioklimatik yang baik adalah 

pada pengguna maksimum dari cahaya matahari untuk memastikan 

pencahayaan alami pada ruang dalam memadai. Pencahayaan alami 

seharusnya dikontrol secara perlahan untuk menghindari terjadinya 

glare dan overheating.  

b. Passive Colling And Heating   

Wilayah dengan temperatur yang tinggi menjadi alasan utama 

adaptasi suatu bangunan dengan teknologi pendinginan alami secara 

efisien terhadap kondisi lingkungan lokalnya. Teknologi dari arsitektur 

vernakular diantaranya adalah penggunaan tritisan, louver, pohon, dan 

elemen shading lainnya untuk membantu mengurangi thermal load dari 

fasad. 

Dalam beberapa sistem pendinginan pasif yang didasarkan dari 

penghawaan alami dan diterapkan di bagian yang berbeda dapat 

dikategorikan beberapa metode dasar dalam pengaplikasiannya yaitu 

sebagai berikut: 

c. Cross ventilation 

Cross ventilation merupakan bukaan atau celah udara yang yang 

jumlahnya ada dua dalam satu ruangan. Posisi kedua dari celah udara 

tersebut saling berhadapan. Celah udara tersebut tidak hanya ventilasi 

melainkan pintu dan jendela.   
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Gambar  3. Cross Ventilation 

(sumber: sarsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id) 

d. Solar Chimney 

Solar Chimney Berfungsi sebagai penyerap panas, sehingga 

material yang paling baik adalah material dengan konduktivitas thermal 

yang tinggi seperti beton dan besi. Menurut taylor (2002 : 42) besi dan 

beton merupakan material konstruksi dengan konduktivitas thermal 

yang paling tinggi di antara material lain. pada dinding luar solar 

chimney hendaknya menggunakan kaca sehingga memaksimalkan 

cahaya matahari untuk masuk dalam cerobong. Agar radiasi matahari 

tidak mengurangi kenyamanan pengguna maka antara dinding ruangan 

dan dinding solar chimney diinsulasi menggunakan sterofoam.   

https://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/
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Gambar  4. Solar Chimney 

(sumber: drivingintheroadofsustainability.blogspot.com) 

Prinsip kerja Solar Chimney adalah dengan mengeluarkan udara 

yang terjebak di dalam ruangan dengan memanfaatkan panas matahari. 

Ketika udara di dalam berhasil dikeluarkan melalui solar chimney 

secara spontan udara dari lubang yang lain akan secara otomatis masuk 

sehingga menjadian aliran udara pasif.  

e. Wind Tower 

Mekanisme kerja dari Wind Tower dalam memanen udara adalah 

dengan cara menampung angin yang berhembus kemudian 

menyalurkannya ke dalam ruangan sehingga udara di dalam ruangan 

selalu segar. Udara masuk melalui head dan diteruskan dalam Coloumn. 

Pada saat berada dalam coloumn (menara tegak), udara tersebut 

didinginkan dengan cara konvektif yakni kalor dialirkan pada dinding 

menara tegak sehingga udara yang masuk menjadi lebih dingin.  

http://drivingintheroadofsustainability.blogspot.com/
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Gambar  5. Wind Tower 

(sumber: International Journal of Architecture and Urbanism, 2019, p. 64) 

 

Dalam mencapai desain dengan pendekatan desain bioklimatik secara 

utuh, perlu pemenuhan terhadap komponen-komponen seperti kebutuhan 

dalam kenyamanan, energi serta biaya. Adapun pertimbangan dalam 

pemenuhan kebutuhan dalam kenyamanan ditunjang dengan penggunaan 

elemen-elemen arsitektural dan diterapkan sesuai dengan hasil analisis 

terhadap iklim makro dalam tapak dan kesesuaiannya dengan lingkungan. 

Arsitektur bioklimatik menggunakan elemen-elemen arsitektural bukan 

mesin penghawaan sebagai penunjang melainkan bertujuan untuk 

menghemat biaya dalam konsumsi energi.   

5. Prinsip Desain Bioklimatik Menurut Yeang (Bioclimatic Skyscrapers) 

Beberapa prinsip desain bioklimatik menurut yeang diantaranya: 

a. Penempatan Core Menurut Yeang 

Posisi service core sangat penting dalam merancang bangunan 

tingkat tinggi. Service core bukan hanya sebagai bagian struktur, juga 

mempengaruhi kenyamanan thermal. Posisi core dapat diklasifikasikan 

dalam tiga bentuk, yaitu core pusat, core ganda serta core tunggal. 
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Gambar  6. Core pusat 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

 

Gambar  7. Core Ganda 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

 

Gambar  8. Core Tunggal 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 
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Core ganda memiliki banyak keuntungan. Dengan memakai dua 

core dapet dijadikan sebagai penghalang panas yang masuk kedalam 

ruangan. Penelitian harus menujukan penggunaan pengkondisian udara 

secara minimum dari penempatan servisce core ganda yang tampilan 

jendela menghadap utara dan selatan, serta core ditempatkan pada sisi 

timur dan barat. Penerapan ini juga dapat diterapkan pada daerah 

beriklim sejuk. 

b. Menentukan Orientasi 

Bangunan tingkat tinggi mendapatkan penyinaran matahari secara 

utuh dan radiasi panas. Orientasi bangunan sangat penting untuk 

menciptakan konservasi energi. Secara umum, susunan bangunan 

dengan bukaan menghadaputara dan selatan memberikan keuntungan 

dalam mengurangi insulasi panas. Orientasi bangunan yang terbaik 

dalam meletakan luas permukaan bangunan terkecil menghadap timur-

barat memberikan dinding eksternal pada luar ruangan atau pada 

emperan terbuka. Kemudian untuk daerah tropis perletakan core lebih 

disenangi pada poros timur-barat. Hal ini dimaksudkan daerah buffer 

dan dapaat menghemat AC dalam bangunan. 
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Gambar  9. Orientasi Bangunan 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

c. Penempatan Bukaan Jendela 

Bukaan jendela harus sebaiknya menghadap utara dan selatan 

sangat penting untuk mendapatkan orientasi pandangan. Jika 

memperhatikan estetika, curtain wall bisa digunakan pada fasad 

bangunan yang tidak menghadap matahari. Padadaerah iklim sejuk, 

ruang transional bisa menggunakan kaca pada bagian fasad yang lain 

maka teras juga berfungsi sebagai ruang sinar matahari, berkumpulnya 

panas matahari, seperti rumah kaca. Penempatan bukaan jendela pada 

bangunan bioklimatik dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar  10. Penempatan Bukaan Jendela 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

Menggunakan kaca jendela yang sejajar dengan dinding luar 

dengan menggunakan kacaa dengan sistem Metrical Bioklimatic 

Window (MBW). MBW didesain sebagai sistem elemen dengan fungsi 

yang dikhususkan untuk ventilasi, perlindungan tata surya, penerangan 

alami, area visualisasi, dan kebebasan pribadi serta sistem luar yang 

aktif.  

Sistem MBW disadur dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Sistem ini bermaksud mengatur kondisi termal ruangan dengan 

menggunakan maksud bioklimatyik teknik, yaitu: 

1) Penurunan perolehan panas oleh radiasi surya 

2) Control perolehan panas oleh konveksi dan penggunaan ventilasi 

silang ataupun dengan pemilihan cerobong asap. 

Dengan menggunakan teknik diatas, maka pencahayaan lebih 

maksimal dan udara pada malam hari dapat menjadi lebih sejuk. 
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d. Penggunaan Balkon 

Penempatan balkon akan membuat area tersebut menjadi bersih 

dari panel-panel sehingga mengurangi sisi panas yang menggunakan 

panas. Karena adanya teras-teras yang lebar akan mudah membuat 

taman dan menanam tanaman yang dapat dijadikan pembayang sinar 

yang alami, dan sebagai daerah fleksibel akan mudah untuk menambah 

fasilitas-fasilitas yang akan tercipta dimasa yang akan datang. 

 

Gambar  11. Penggunaan Balkon 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

e. Membuat Ruang Transisional 

Menurut yeang, ruang transisional dapat diletakan ditengah dan 

sekeliling sisi bangunan sebagai ruang udara atau atrium. Ruang ini 

dapat menjadi ruang perantaran antara ruang dalam dan ruang luar 

bangunan. Ruang ini bisa menjadi koridor luar seperti rumah-rumah 

toko tua awal abad sembilan belas di daerah tropis. Membuat ruang 

transisional pada fasad bangunan bioklimatik dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 
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Gambar  12. Membuat Ruang Transisional 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

Menurut yeang, penempatan teras pada bagian dengan tingkat 

panas yang tinggi dapat mengurangi penggunaan panel anti panas. Hal 

ini dapat memberikan akses ke teras yang dapat juga digunakan sebagai 

area evakuasi jika terjadi bencana seperti kebakaran.  

f. Desain Pada Dinding 

Pada iklim sejuk dinding luar harus dapat menahan dinginnya 

musim dingin maupun panasnya musim panas. Pada kasus ini, dinding 

luar harus seperti pelindung insulasi yang bagus tetapi harus dapat 

dibuka pada musim kemarau. Pada daerah tropis dinding luar harus bisa 

digerakan yang mengendalikan dan cross ventilation untuk kenyamanan 

dalam bangunan. Desain dinding pada bangunan bioklimatik. 
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Gambar  13. Desain Pada Dinding 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

g. Hubungan Terhadap Landscape 

Menurut Yeang, lantai dasar bangunan tropis seharusnya lebih 

terbuka keluar dan menggunakan ventilasi yang alami karena hubungan 

lantai dasar dengan jalan juga penting.Fungsi Atrium dalam ruangan 

pada lantai dasar dapat mengurangi tingkat kepadatan jalan. Tumbuhan 

dan lanskap digunakan tidak hanya untuk kepentingan ekologis dan 

estetik semata, tetapi membuat bangunan menjadi lebih sejuk. 

Hubungan terhadap lanskap dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar  14. Atrium terbuka 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 



35 

 

 

 

 

Gambar  15. Hubungan terhadap landscape 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

Mengintegrasikan antara elemen biotik tanaman dengan elemen 

biotik yaitu bangunan. Hal ini dapat memberikan efek dingin pada 

bangunan dan membantu proses penyerapan O2 dan Pelepasan CO2.  

h. Menggunakan Alat Pembayang Pasif 

Menurut Yeang, pembayang sinar matahari adalah esensi 

pembiasan sinar matahari pada dinding yang menghadap matahari 

secara langsung (pada daerah tropis berada di sisi timur dan barat) 

sedangkan cross ventilation seharusnyan digunakan (bahkan di ruang 

ber-AC) meningkatkan udara segar dan mengalirkan udara panas 

keluar. Penggunaan alat pembayang pasif dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar  16. Alat Pembayang Pasif (1) 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

 

Gambar  17. Alat Pembayang Pasif (2) 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 

 

Gambar  18. Alat Pembayang Pasif (3) 

(Sumber: archiholic99danoes.blogspot.com) 
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Pemberian ventilasi yang cukup pada ruangan dengan peraturan 

volumetric aliran udara. Dengan adanya ventilasi, maka udara panas 

diatas gedung dapat dialirkan kelingkungan luar sehingga dapat 

menyegarkan ruangan kembali. 

i. Penyekat Panas Pada Lantai  

 Menurut yeang, insulator panas yang baik pada kulit bangunan 

dapat mengurangi pertukaran panas yang terik dengan udara dingin 

yang berasal dari dalam bangunan. Karakteristik thermal insulation 

adalah secara utama ditentukan oleh komposisinya. Dengan ulasan 

tersebut maka thermal insulation dibagi menjadi lima bagian utama, 

yaitu: 

a) Flake (Serpihan) 

b) Fibrous (Berserabut) 

c) Granular (Butiran) 

d) Cellular (terdiri dari ssel) 

e) Reflective (Memantulkan) 

Struktur massa bangunan bekerja melepas panas pada siang hari 

dan melepas udara dingin pada siang hari. Pada iklim sejuk struktur 

bangunan dapat menyerap panas matahari sepanjang siang hari. Solar 

Window atau solar collector heat ditempatkan di depan fisik gedung 

untuk menyerap panas matahari. 

C. Tinjauan Taksonomi Perancangan Arsitektural 

1. Taksonomi Geoffry Broadbent dalam buku Suhartono (1998), yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Perancangan paragmatic, bentuk lahir secara alami dari bahan-bahan 

seperti apa adanya yang diterapkan dengan cara coba-coba (trial and 

error), sebagian besar melalui proses (belajar dari pengalaman). 

b. Perancangan typologic, bentuk yang ditetapkan bergantung pada tipe-

tipe baku (norm and standards) yang telah diterima oleh masyarakat dan 

berlaku umum. 

c. Perancangan analogic, bentuk dibuat mengikuti suatu kemiripan 

(analogi) dengan wujud-wujud tertentu yang sebenarnya tidak lekat 

langsung dengan masalah perancangannya, akan tetapi  diambil dari 

luar pokok perancangan. 

d. Perancangan syntactick, bentuk disusun menurut aturan-aturan 

ekueivalen dengan pembentukan kalimat (sintaksis) dalam tata bahasa. 

2. Taksonomi R.Fraser Reekie: 

a. Perancangan paragmatic, penjelasannya sama dengan taksonomi 

Broadbent. 

b. Perancangan iconic, bentuk mengikuti wujud-wujud berupa 

lambang(icon) yang maknanya mengandung nilai-nilai yang diterima 

masyarakat dan berlaku umum bandingkan dengan perancangan 

(typologic dalam taksonomi Broadbent) 

c. Perancangan analogous, penjelasannya sama dengan taksonomi 

Breadbent. 

d. Perancangan canonic, bentuk didasarkan kaidah yang bersumber dari 

IPTEK yang berawal dari matematika, geometri, mekanika dst; 

bandingkan dengan perancangan yang mekanistis tersebut dimuka. 



39 

 

 

 

e. Perancangan rasional, bentuk yang dikembangkan melalui proses 

analisis ilmiah dan kaidah teknologi. Hasilnya cenderung berinci sangat 

fungsional. Masalah keindahan (estetika) didekati juga secara rasional 

sehingga berkesan kering atau steril, nyaris terasa kurang menyentu cita 

rasa, kurang intuitif atau kurang insoiratif, walaupun dari segi ilmiah 

dianggap benar. 

D. Kriteria Merancang Arsitektur. 

Menurut suhartono dalam bukunya (1998), arsitektur dirancang berdasarkan 

kriteria yaitu: 

1. Asas-asas untuk mengambil putusan. 

Asas-asas untuk mengambil putusan ( Bahasa Yunani Krino yaitu 

memutuskan : krites yaitu hakim) 

2. Arsitektur dikritik 

Pada sisi lain arsitektur dikritik,dihakimi,diadili dan seringkali lepas dari 

kriteria yang telah merupakan dasar sewaktu dirancang. 

3. Arsitektur dirancang berdasarkan kaidah 

Dirancang berdasrkan kaidah yaitu seperangkat rumusan berupa aturan-

aturan, patokan-patokan, bahkan sebagian dapat berupa hukuman. 

4. Arsitektur dirancang berdasarkan akidah. 

Disamping kaidah, adapula akidah yang dijadikan pula dasar perancangan 

yaitu berupa kepercayaan atau keyakinan yang terpengaruh oleh pikiran 

yang metafisis.  
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E. Studi Banding Apartemen 

1. Sky Green Residential & Retail Tower by (WOHA ARCHITECT, 2021) 

Studio arsitektur yang berbasis di Singapura, WOHA didirikan oleh 

Wong Mun Summ dan Richard Hassell pada tahun 1994, dan selama lebih 

dari 25 tahun mereka telah memenangkan pengakuan di seluruh dunia atas 

integrasi prinsip-prinsip lingkungan dan sosial di setiap tahap proses desain 

mereka.  Pendekatan ini juga menjadi fokus dari pameran yang disebut 

"Arsitektur Pernapasan" dan diadakan pada tahun 2012 di Taiwan, atas 

undangan Universitas Kota Taichung Feng Chia, sebagai bagian dari 

Rencana Induk Proyek Gerbang kota Taiwan. Program ambisius untuk 

menjadikan kota industri Taichung di pantai barat Taiwan, dengan populasi 

hampir 3 juta, kota yang lebih hijau dan layak huni dalam fase 

pengembangan berikutnya, dengan berfokus pada prinsip-prinsip desain 

keberlanjutan, emisi karbon rendah, dan kota pintar. 

 

Gambar  19. Sky Green Residential 

(Sumber: woha.net) 
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Setelah pameran, pengembang Golden Jade, dengan Universitas Feng 

Chia sebagai penasihat, menugaskan WOHA untuk merancang 

pengembangan penggunaan campuran yang hijau dan berkelanjutan di 

jantung kota, yang pertama dari jenisnya di Taichung. Sebuah kesempatan 

yang dengan senang hati diberikan kepada para arsitek karena 

memungkinkan mereka untuk menggunakan strategi hijau mereka untuk 

menetapkan tolak ukur baru dalam operasi berkelanjutan dengan kepadatan 

tinggi yang juga menanggapi masalah lingkungan di lokasi tersebut. Itu 

perlu untuk menyesuaikan arsitektur dengan budaya lokal dan iklim 

subtropis, serta untuk memastikan keamanan selama gempa bumi dan angin 

topan yang melanda pulau Taiwan. 

 

Gambar  20. Detail Fasad Sky Garden Residential 

(Sumber: woha.net) 

Sky Green merupakan salah satu proyek WOHA dan merupakan 

pengembangan bangunan Mixed Use di jantung kota Taichung, di 

lingkungan yang berkembang padat. Memiliki area dengan luas 4.597 meter 

persegi yang terdiri dari dua plot persegi panjang, satu menghadap jalan raya 
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utama kota, Jalan Gongyi, dan yang lainnya menghadap Jalan Daying, jalan 

sekunder yang lebih tenang. Pengembangan ini terdiri dari dua menara 

hunian 26 lantai dengan unit apartemen dari lantai 4 ke atas, serta ruang ritel. 

Ini memiliki area yang bisa digunakan 61.000 meter persegi. Untuk 

terhubung ke pengaturan kota, ruang ritel bangunan terletak dari lantai dasar 

hingga lantai 3. Toko-toko memiliki lapisan kaca berpola yang berjenjang 

untuk memberikan latar belakang perkotaan ke jalur pejalan kaki dengan 

deretan pepohonan dan furnitur jalanan serta ruang luar yang modern. 

 

Gambar  21. Implementasi pohon dan tanaman pada bangunan 

(Sumber: woha.net) 

Pusat bangunan merupakan halaman lanskap yang intim dan tenang 

yang menyambut para penghuni saat mereka kembali ke rumah mereka. Dua 

menara perumahan menjulang di atas pertokoan, begitu pula fasilitas 

rekreasinya. Menanggapi iklim lokal, menara memiliki jendela yang sangat 

tersembunyi dan balkon yang menonjol dari fasad dipenuhi dengan 

pepohonan, taman langit, dan tirai jala yang berfungsi sebagai teralis untuk 

tanaman merambat hijau. Lansekap diperlakukan sebagai bahan utama 
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dalam menciptakan amplop bangunan untuk menara perumahan. Elemen 

fasad menciptakan naungan matahari yang dalam dan tanaman hijau 

bertindak sebagai antarmuka aktif dan hidup antara lingkungan interior dan 

eksterior. Koneksi ini lebih lanjut digaris bawahi oleh teras langit besar di 

setiap lima lantai di dalam blok. Dengan memperluas ruang hidup penghuni 

dari dalam ruangan ke luar, menciptakan lingkungan bioklimatik dalam 

pembangunan bertingkat tinggi. Arsitek WOHA telah menyebarkan solusi 

ini selama bertahun-tahun dengan penggunaan aktif tanaman hijau 

perumahan. Dan bukan hanya fasad yang hijau, pendekatan desain mereka 

meningkatkan iklim mikro secara keseluruhan, membuatnya lebih nyaman 

bagi penyewa dan memiliki efek positif pada lingkungan itu sendiri. 

Sky Green di Taichung oleh WOHA, hasil penelitian selama puluhan 

tahun dalam keberlanjutan yang diterapkan pada perumahan dengan 

kepadatan tinggi adalah contoh nyata bagi pembangunan perkotaan yang 

tidak hanya memiliki dampak lingkungan yang rendah tetapi juga 

meningkatkan kehidupan di daerah tersebut. 
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Gambar  22. Ground Floor Plan 

(Sumber: Sky Green Residential & Retail Tower by WOHA, 2019) 

 

Gambar  23. 4th Storey Plan 

(Sumber: Sky Green Residential & Retail Tower by WOHA, 2019) 
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Gambar  24. Tipycal Storey Plan 

(Sumber: Sky Green Residential & Retail Tower by WOHA, 2019) 

 

Gambar  25. East Elevation 

(Sumber: Sky Green Residential & Retail Tower by WOHA, 2019) 
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2. Bosco Verticale by (Stefano Boeri Architect, 2021) 

Contoh pertama dari “Hutan Vertikal” (Bosco Verticale) diresmikan 

pada Oktober 2014 di Milan di area Porta Nuova Isola, sebagai bagian dari 

proyek renovasi yang lebih luas yang dipimpin oleh Hines Italia. Hutan 

Vertikal Milan terdiri dari dua menara setinggi 80 dan 112 meter, 

menampung 480 pohon besar dan sedang, 300 pohon kecil, 11.000 tanaman 

tahunan dan penutup, serta 5.000 semak belukar. Setara - di atas permukaan 

perkotaan seluas 1.500 m2  dari 20.000 m2 hutan dan semak belukar. 

 

Gambar  26. Apartemen bosco verticale 

(Sumber: archdaily.com) 

Hutan Vertikal adalah konsep arsitektur yang menggantikan material 

tradisional pada permukaan perkotaan menggunakan polikromik daun yang 

berubah untuk dindingnya. Arsitek biologis bergantung pada layar vegetasi, 

perlu menciptakan iklim mikro yang sesuai dan menyaring sinar matahari, 

dan menolak pendekatan teknologi dan mekanis yang sempit untuk 

kelestarian lingkungan. Hutan Vertikal meningkatkan keanekaragaman 

hayati.  
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Gambar  27. Balkon  

(Sumber: archdaily.com)   

Dari segi habitat biologis apartemen ini mempromosikan 

pembentukan ekosistem perkotaan di mana berbagai jenis tanaman 

menciptakan lingkungan vertikal yang terpisah, tetapi bekerja dalam 

jaringan yang ada, dapat dihuni oleh burung dan serangga (dengan perkiraan 

awal 1.600 spesimen burung dan kupu-kupu). Dengan cara ini, ini 

merupakan faktor spontan untuk mengisi kembali flora dan fauna kota.  

 

Gambar  28. Pembentukan ekosistem perkotaan  

  (Sumber: archdaily.com)   

Dilihat dari segi mitigasi hutan vertikal membantu membangun iklim 

mikro dan menyaring partikel halus yang terkandung di lingkungan 

perkotaan. Keanekaragaman tumbuhan membantu mengembangkan iklim 
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mikro yang menghasilkan kelembaban, menyerap CO2 dan partikel, 

menghasilkan oksigen, dan melindungi dari radiasi dan polusi suara. 

 

Gambar  29. Sistem penyaringan partikel halus  

(Sumber: archdaily.com)   

Dari segi pembangunan dan perluasan kawasan tidak terkontrol 

apartemen ini tidak sembarang dibangun dan menempelkan label "go green" 

di kedua gedung ini, Boeri Studio juga menyertakan sistem yang 

memudahkan pengelola atau pemilik hunian merawat pohon-pohon di 

sekitar gedung ini. Setiap lantai dan posisi apartemen pun memiliki sistem 

irigasi khusus bagi tanaman-tanaman tersebut. 
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Hutan vertikal ini adalah metode anti sprawl yang membantu 

mengendalikan dan mengurangi perluasan kota. Dalam hal kepadatan 

perkotaan, setiap menara setara dengan area pinggiran rumah keluarga 

tunggal dan bangunan sekitar 50.000 m2.  

 

Gambar  30. Apartemen sebagai anti-sprawl 

(Sumber: archdaily.com) 

Pilihan bagi spesies dan distribusinya menurut orientasi dan 

ketinggian fasad adalah hasil dari tiga tahun studi yang dilakukan bersama 

sekelompok ahli botani dan etolog. Tanaman-tanaman yang digunakan pada 

bangunan tersebut ditanam terlebih dahulu di pembibitan agar mereka 

terbiasa dengan kondisi yang sama dengan yang akan mereka temukan di 

balkon. 

 

Gambar  31. Tanaman pada balkon 

(Sumber: archdaily.com) 
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Dilihat dari respon pada perubahan fasad, hutan vertikal ini adalah 

tengara kota yang terus berkembang, yang warnanya berubah tergantung 

musim dan sifat tanaman yang berbeda yang digunakan. Ini menawarkan 

penduduk kota Milan dengan pemandangan kota yang selalu berubah. 

Selain indah, tanaman akan membantu mengurangi kabut asap dan 

menghasilkan oksigen. Gedung pencakar langit ini ideal untuk reboisasi 

metropolitan, karena mereka meregenerasi lingkungan dan keanekaragaman 

hayati perkotaan tanpa memperluas kota ke pinggiran kota.  

 

Gambar  32. Perubahan fasad dari musim kering ke musim gugur 

(Sumber: archdaily.com) 

 

Gambar  33. Perubahan fasad dari musim semi ke musim dingin 

(Sumber: archdaily.com) 
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Pengelolaan tempat tanaman tumbuh menjadi tanggung jawab 

apartemen, demikian pula pemeliharaan dan penggantian semua vegetasi 

dan jumlah tanaman yang ditanam untuk setiap tempat tanaman. 

 

Gambar  34. Pengelolaan gedung 

(Sumber: archdaily.com) 

Ditinjau dari segi sistem hidrasi dan irigasi dilakukan studi mikro-

meteorologi, setelah studi tersebut selesai maka perhitungan kebutuhan 

irigasi dilakukan dengan memeriksa karakteristik iklim dan diverifikasi 

tergantung pada eksposur masing-masing fasad dan distribusi vegetasi di 

setiap lantai. 
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Gambar  35. Water Suplay System 

(Sumber: archdaily.com) 

 

Gambar  36. Apartemen Vegetation  

(Sumber: archdaily.com) 
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Gambar  37. Vertical Forest  

(Sumber: archdaily.com) 

3. Orsted Gardens Apartments By Tegnestuen LOKAL 

 

Gambar  38. Orsted Gardens Apartments 

 (Sumber: archdaily.com) 

Menurut (Orsted Gardens Apartments By Tegnestuen LOKAL, 2020) 

Jika kita ingin mencapai masa depan yang berkelanjutan, kita tidak bisa 

hanya mengandalkan pembangunan gedung yang berkelanjutan ke depan. 



54 

 

 

 

Kita perlu memiliki metode visioner untuk mengubah dan mengadaptasi 

bangunan yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita yang terus berubah. 

Orsted Gardens adalah contoh proyek yang membawa renovasi umum ke 

tingkat yang baru, meningkatkan lingkungan visual dan sosial bagi 

penghuni dan pengunjung. Orsted Gardens mengubah sebuah bangunan 

bobrok yang sering disebut sebagai salah satu yang paling jelek di 

lingkungannya. Bangunan aslinya (dan banyak yang serupa dengannya) 

didirikan pada tahun 60-an di puncak daya tarik rasionalitas, proses industri, 

dan efisiensi dalam industri bangunan Denmark. Bangunan itu ramping dan 

tidak ramah dan tidak menua dengan sedikit keanggunan. 

 

Gambar  39. Fasad Eksisting 

(Sumber: archdaily.com) 

Transformasi radikal tumbuh dari renovasi fasad biasa, yang bertujuan 

untuk mencegah air merusak balkon beton, menjadi perubahan drastis ruang 

semi-pribadi bangunan dan penciptaan kembali fasad yang menghadap ke 

jalan yang sangat padat. Alih-alih hanya menambal balkon terbuka dengan 
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panel kaca yang serupa, Orsted Gardens bertujuan untuk menciptakan ruang 

sosial baru untuk meningkatkan koherensi sosial di dalam gedung. Untuk 

menciptakan ruang sosial itu, serangkaian teluk kaca segitiga ditambahkan 

ke arsitektur, menciptakan dek semi-pribadi untuk masing-masing 

penghuni. 

 

Gambar  40. Balkon 

(Sumber: archdaily.com) 

Balkon pribadi ditempatkan di luar jalan akses, yang menciptakan 

ruang yang sekaligus pribadi dan bersama, mendorong pertemuan acak antar 

penghuni. Ekstensi menambahkan alternatif luar ruangan kedua dan lebih 

terbuka ke balkon di façade yang berlawanan dan panel kaca yang dapat 

dioperasikan dapat melindungi ruang atau membiarkannya terbuka 

sepenuhnya. Ini memperluas penggunaan balkon dari hanya bulan-bulan 

musim panas hingga juga mencakup musim semi dan musim gugur. Fasad 

baru melindungi apartemen dari kebisingan lalu lintas yang padat, dan telah 

mengubah cara penghuni tinggal di dalam gedung. Pintu depan sekarang 
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terbuka dan anak-anak berkeliaran di ruang baru, mengunjungi tetangga 

menciptakan ruang kota yang hidup di sisi bangunan daripada jalan akses 

suram yang ada sebelumnya. 

 

Gambar  41. Detail Fasad 

(Sumber: archdaily.com) 

Aspek utama dari renovasi adalah gagasan bahwa bangunan harus 

memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman jalan. Fasad monoton 

masa lalu dipecah menjadi entitas geometris yang lebih kecil yang 

menciptakan rasa ritme saat Anda melewati bangunan yang menandakan 

bangunan tempat tinggal, yang terdiri dari banyak keluarga dan individu. 

Balkon menggeser cerita demi cerita semakin meningkatkan rasa ritme ke 

jalan dan secara efektif menciptakan 50 taman kecil. Kebun membentang 

dari dalam ke luar memadukan interior dengan eksterior dan menawarkan 

setiap penduduk sepetak kecil hijau mereka sendiri untuk menanam 

tanaman, sayuran, atau apa pun yang mereka suka. Ini mendorong 
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kepemilikan ruang dan dikombinasikan dengan perabotan pribadi penghuni, 

ini menggaris bawahi individualitas balkon. 

 

Gambar  42. Denah Orsted Gardens Apartments   

(Sumber: archdaily.com) 

 

Gambar  43. Tampak Orsted Gardens Apartments 

(Sumber: archdaily.com) 
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Gambar  44. Potongan Arsitektur 

(Sumber: archdaily.com) 

Tabel 1. Kajian Studi Preseden Arsitektur 
No. Preseden Arsitektur Fasilitas Konsep Desain 
1 Sky Green 

Residential & Retail 
Tower 

 Pertokoan/ 
ruang retail 

 Kolam 
renang  

 Kamar 
apartemen 

 Desain keberlanjutan, emisi 
karbon rendah, dan kota 
pintar. 

 Deretan pepohonan dan 
furnitur jalanan serta ruang 
luar yang modern 

 Menara memiliki jendela 
yang sangat tersembunyi dan 
balkon yang menonjol dari 
fasad dipenuhi dengan 
pepohonan, taman langit, 
dan tirai jala yang berfungsi 
sebagai teralis untuk 
tanaman merambat hijau 

2  Bosco Verticale  Kamar 
apartemen 

 Area 
Publik 

 Hutan Vertikal 
meningkatkan 
keanekaragaman hayati. 

 dari segi mitigasi hutan 
vertikal membantu 
membangun iklim mikro dan 
menyaring partikel halus 
yang terkandung di 
lingkungan perkotaan. 
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 Penggunaan tumbuhan dapat  
membantu mengembangkan 
iklim mikro yang 
menghasilkan kelembaban, 
menyerap CO2 dan partikel, 
menghasilkan oksigen, dan 
melindungi dari radiasi dan 
polusi suara. 

 Penggunaan hutan vertikal 
memberikan metode anti 
sprawl yang membantu 
mengendalikan dan 
mengurangi perluasan kota 
 

3 Orsted Gardens 
Apartments 

 Kamar 
apartemen 

 Orsted Gardens bertujuan 
untuk menciptakan ruang 
sosial baru untuk 
meningkatkan koherensi 
sosial di dalam gedung 

 Fasad baru melindungi 
apartemen dari kebisingan 
lalu lintas yang padat, dan 
telah mengubah cara 
penghuni tinggal di dalam 
gedung 
 

No. Preseden Arsitektur Fasilitas Konsep Desain 
3 Orsted Gardens 

Apartments 
 Kamar 

apartemen 
 Kebun membentang dari 

dalam ke luar memadukan 
interior dengan eksterior dan 
menawarkan setiap 
penduduk sepetak kecil hijau 
mereka sendiri untuk 
menanam tanaman, sayuran, 
atau apa pun yang mereka 
suka 
 

Sumber : Analisa Penulis,2022 

Dari hasil studi preseden arsitektur dapat disimpulkan beberapa kesimpulan 

dari konsep yang dapat diterapkan pada perancangan  

F. Strategi Implementasi Sesuai Dengan Kajian Islami 

Setiap permukaan bumi mempunyai kondisi cuaca dan iklim yang 

berbeda-beda, sehingga respon dari sebuah bangunan di masing-masing tempat 

tentunya juga berbeda, misalnya respon dari bangunan yang berada di daerah 
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kutub dan daerah tropis. Masyarakat di daerah tropis pun berbeda dalam 

membuat hunian dari masyarakat daerah sub tropis. Perbedaan tersebut jika di 

perhatikan identik dengan posisi lokasi dari sumber energi terbesar di bumi  

yaitu sinar matahari. Setiap perbedaan koordinat mengakibatkan perbedaan 

cuaca dan musim.sehingga masing-masing tempat juga mempunyai 

karakteristik data iklim yang berbeda.  

Untuk menerapkan arsitektur bioklimatik pada bangunan yaitu dengan 

pemanfaatan lingkungan sekitar dan pemanfaatan teknologi pada bangunan 

sehingga bangunan dapat menekan kan penghematan energi. Dengan konsep 

desain terdapat beberapa pendekatan arsitektur bioklimatik yang akan 

dilakukan diantaranya seperti pemanfaatan cahaya matahari pada bangunan. 

berikut ini adalah beberapa strategi implementasi konsep pada bangunan. 

1. Atrium yang ada di dalam ruangan dapat mengurangi tingkat kepadatan 

jalan.    

 

Gambar  45. Atrium yang ada di dalam ruangan 

(Sumber: architectureau.com) 

https://architectureau.com/
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2. Atrium yang terbuka agar udara alami dapat masuk ke dalam ruangan 

  

Gambar  46. Atrium yang terbuka 

(Sumber: floornature.com) 

Unsur angin yang berkaitan dengan Bioclimatic design dalam Al-

Quran disebutkan dalam  (QS. Ar-Rum: 46, 2021) 

ْن  ِليُِذْيقَُكْم ِمِّ ٰرٍت وَّ ٰيَح ُمبَشِِّ ٖٓ اَْن يُّْرِسَل الرِِّ ْوا ِمْن فَْضِله  َولَعَلَُّكْم بِاَْمِره  َوِلتَْبتَغُ ْحَمتِه  َوِلتَْجِرَي اْلفُْلُك رَّ َوِمْن ٰاٰيتِه 

 تَْشُكُرْونَ 

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia 

mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu 

merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar 

dengan perintah-Nya dan (juga) agar kamu dapat mencari sebagian dari 

karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”( QS. Ar-Rum: 46) 

 

 

 

http://www.floornature.com/
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3. Bangunan yang didesain dengan penambahan tumbuhan dan pepohonan 

 

Gambar  47. Bangunan dengan penambahan pohon 

(sumber: Sky House/MIA Design Studio) 

4. Bangunan yang di desain memiliki tumbuhan di sekitar agar membuat 

bangunan terlihat sejuk 

 

Gambar  48. Bangunan memiliki tumbuhan di sekitar 

(sumber: designboom.com) 

http://www.designboom.com/
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5. Pohon yang ada di dalam ruangan membuat ruangan terlihat alami sehingga 

menimbulkan udara yang sejuk agar tidak lagi memerlukan energi 

pendingin (AC) 

 

Gambar  49. Pohon dalam ruangan 

(sumber: lendager.com) 

Tumbuhan dan lanskap digunakan tidak hanya kepentingan ekologis 

dan estetik semata, tetapi membuat bangunan menjadi lebih sejuk. 

Mengintegrasikan antara elemen biotik tanaman dengan elemen biotik 

bangunan. Hal ini dapat memberikan efek dingin pada bangunan dan 

membantu proses penyerapan O2 (oksigen), dan pelepasan CO2 

(karbondioksida). 

Adapun unsur tanaman dan pohon yang berkaitan dengan Bioclimatic 

design dalam Al-Quran  (Q.S. Al-An’am: 99, 2021) 

ا  ًر ِض ُ َخ ه نْ ِم ا  نَ جْ  َر َْخ ا فَ ٍء  ْي ِ شَ لِّ اَت كُ َ ب نَ ه   بِ ا  َ ن ْج َر َْخ ا فَ ءًًۚ  اۤ َم ِء  ۤا َم َن السَّ ِم َل  َز َنْ ْيٖٓ ا ِذ َّ ل َو ا هُ َو

ابٍ  َ ن َعْ ْن ا ِمِّ ٍت  ّٰ ن َج ةٌ وَّ يَ نِ ا َ ٌن د ا َو نْ ا قِ  هَ ِع لْ ْن طَ ِل ِم ْخ نَّ َن ال ِم اًۚ َو ً ب اِك ََر ت ا مُّ بًّ هُ َح نْ ُج ِم ِر ْخ ُّ ن

ْي  ِ نَّ ف ِ ا ۗ ه    ِع نْ َ ي َو َر  َم ْ َث ا ا  ٖٓ َ ذ ِ ٖٓ ا ه  ِر ََم ث ى  ٰل ِ ا ا ْوٖٓ ُر ظُ  ُنْ ۗ ا هٍ بِ ا َشَ ت ُم َر  يْ غَ ا وَّ هً بِ َ ت شْ اَن مُ مَّ الرُّ َن َو ُْو ت يْ الزَّ وَّ

نَ  ْو ُ ن ِم ْؤ ُّ ٍم ي ْو َ ق ِّ لِ ٍت  ٰي ْم ََلٰ كُ لِ  ٰذ
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Artinya :  

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 

(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 

(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” 

(Q.S. Al-An’am: 99) 

6. Menggunakan Sun Shading 

 

Gambar  50. Sun Shading 

(sumber: dezeen.com) 

Pembayang sinar matahari adalah esensi pembiasan sinar matahari 

pada dinding yang menghadap sinar matahari secara langsung (pada daerah 

tropis berada di sisi timur dan barat). Unsur matahari yang berkaitan dengan 
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Bioclimatic design dalam Al-Quran disebutkan dalam  (Q.S. Al-Anbiya’ : 

33, 2021) 

ْمَس َواْلقََمرَۗ    ُكلٌّ فِْي فَلٍَك يَّْسبَُحْونَ َوهَُو الَِّذْي َخلََق الَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ

Artinya :  

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan 

bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.,” (Q.S. Al-Anbiya' : 33) 
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BAB III  

TINJAUAN LOKASI DAN ANALISIS PERENCANAAN  

A.  Penentuan Lokasi dan Tapak 

1. Analisa Pemilihan Lokasi  

a. Keadaan Letak Geografis 

Ibukota Sulawesi Selatan yang dulunya dikenal dengan nama 

Ujung Pandang resmi berganti nama menjadi Makassar pada tanggal 1 

september 1971, berdasarkan peraturan pemerintah No. 51 tahun 1971. 

Kota Makassar merupakan kota metropolitan serta kota terbesar 

keempat di Indonesia, tidak hanya itu Kota Makassar juga merupakan 

pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur diantaaranya sebagai 

pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 

industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan 

penumpan (darat,laut dan udara) serta pusat pelayanan pendidikan dan 

kesehatan. Secara geografis Kota Makassar berada pada 119°18’27,97” 

sampai 119°32´31,03” Bujur Timur dan 5°30´18” -5°14’49” Lintang 

Selatan.  

Kota Makassar secara administratif berbatasan langsung dengan 

kabupaten  Maros disebelah timur dan Utara, Kabupaten Gowa disebelah 

selatan, Serta selat Makassar disebelah barat. 
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Gambar  51. Peta Administrasi Kota Makassar. 
(Sumber: Peta Administrasi Kota Makassar, 2021) 
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b. Luas Wilayah 

Wilayah Administrasi Kota Makassar terdiri dari  14 kecamatan, 

143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT, dengan memiliki luas wilayah 

sekitar 128,18 km2. Wilayah Kota Makassar memiliki ketinggian 

bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara 

antara 20ºC - 32°C, dengan memiliki 14 kecamatan diantaranya 

Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Panakukang, Tallo, Ujung Tanah, 

Bontoala, Wajo, Ujung Pandang, Makassar, Rappocini, Tamalate, 

Mamajang dan Mariso. 

 

Gambar  52. Peta administrasi kecamatan kota makassar 

(sumber: Peta Kecamatan Kota Makassar, 2021) 
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c. RTRW Kota Makassar 

 

Gambar  53.  Peta RTRW Kota Makassar 2015-2034. 

(Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, 2015) 
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Mengacu pada RTRW Kota Makassar, telah disebutkan pada Bab 

I tentang ketentuan umum khususnya di poin 65 bahwa Kawasan 

Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan pariwisata Center Point of 

Indonesia selanjutnya disebut Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia 

(CoI) adalah kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berupa satu kesatuan kawasan 

bisnis berskala global. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 tentang 

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g, merupakan kawasan 

strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata Center 

Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) ditetapkan di 

sebagian wilayah Kecamatan Tamalate dan sebagian wilayah Kecamatan 

Mariso. 

d. Kriteria Pemilihan Site 

Pemilihan site pada perancangan apartemen ini dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa pertimbangan seperti view, aksesbilitas, dll, 

serta penyesuaian dengan karakter objek perancangan. Dengan demikian 

pemilihan site dibagi menjadi 3 alternatif diantaranya : 

(1). Alternatif site pertama yaitu berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, 

Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
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Gambar  54. Alternatif Site 1 

(Sumber: Google Earth, 2021) 

Site yang pertama merupakan lahan kosong berada tepat disamping 

TSM (Trans Studio Makassar), dengan memiliki beberapa kelebihan 

sebagai berikut :  

 Dekat dengan Trans Studio Makassar, Bank Mega KC Makassar, 

Rolling Hills Tanjung Bunga 

 Jalur air bersih serta drainase memadai 

 Jalur kendaraan umum 

 View mengarah kelaut  

 Dekat dengan Pantai Batu Jodoh 

 Luas site 7 ha (70.000 m2) 

Sedangkan kekurangan dari site ini adalah: 

 Lokasi berada 50 meter dari jalan arteri 

 Jauh dari pusat kota 
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(2).  Alternatif  site yang kedua berada di Jalan Manunggal 22, Kec. 

Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  

 

Gambar  55. Alternatif Site 2 

(Sumber: Google Earth, 2021) 

Site yang kedua merupakan lahan kosong tepat berada disamping 

Stella Gracia School, dengan memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

 Dekat dengan sarana pendidikan seperti Sekolah Stella Gracia 

School, Politeknik Maritim AMI Makassar. 

 Dekat dengan sarana peribadatan seperti Masjid Muhammad 

Cheng Hoo  

 Dekat dengan taman kota yaitu Taman Maccini Sombala 

 Jalur air bersih serta drainase memadai 

 Luas site 6 ha (60.000 m2) 

Sedangkan kekurangan dari site ini adalah: 

 Tidak dilalui kendaraan umum 



73 

 

 

 

 Jauh dari pusat kota 

 Jauh dari sarana kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit 

(3). Alternatif site yang ketiga berada di Jalan Danau Tanjung Bunga, 

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

Gambar  56. Alternatif Site 3 

(Sumber: Google Earth, 2021)  

Site ketiga merupakan lahan kosong yang berada di jalan Danau 

Tanjung Bunga, dengan memiliki kelebihan yaitu: 

 Jalur kendaraan umum yaitu angkutan umum 

 Air bersih serta drainase memadai 

 Dekat dengan vihara yang merupakan tempat ibadah bagi umat 

budha 

 Dekat dengan masjid yang merupakan tempat ibadah bagi umat 

muslim 

 Dekat dengan permukiman warga  
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 Luas site 4 ha (40.000 m2) 

Sedangkan kekurangan dari site ini adalah: 

 Jauh dari perkotaan  

 Jauh dari sarana pendidikan seperti sekolah 

 Jauh dari sarana kesehatan seperti puskesmas,klinik, dan rumah 

sakit 

Dari beberapa alternatif site diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

yang dilimpahkan pada tabel rekapitulasi berikut : 

Tabel 1. Rekapitulasi Bobot Site 

No. Kriteria 
Pilihan site 

1 
(Bobot) 

Pilihan Site 2 
(Bobot) 

Pilihan Site 
3 

(Bobot) 

1 Lokasi strategis 8 6 4 

2 
Kesesuaian lahan dengan 

RTRW 
8 8 8 

3 Pencapaian/Akses 7 8 8 

4 Utilitas 8 7 7 

5 Ketersediaan Lahan 9 7 6 

6 Potensi View 9 7 3 

Jumlah 49 43 36 

Sumber: Analisis Penulis, 2021 

Berikut ini adalah indikator penilaian bobot site, Kurang (1-3), 

Cukup (4-6), Baik (7-8), Sangat Baik (9-10). Jika ditilik dari jumlah 

bobot site maka dapat diambil kesimpulan bahwa site pertama yang 

terpilih untuk perancangan apartemen ini. Dimana lokasi ini terletak di 

Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 7 ha (70.000 m2)  
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2. Data Eksisting Tapak 

Lokasi site berada di jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan 

Tamalate, Kota Makassar. Site berada pada jalur utama yang 

menghubungkan antara kota Makassar dengan Galesong, Kabupaten 

Takalar. Dengan tersedianya jalur arteri maka kemudahan akses dapat 

tercapai contohnya angkutan umum serta memiliki luas site 7 Ha (70.000 

m2). 
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Gambar  57. Peta Situasi Site 

(Sumber: Google Earth, 2021) 
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a. Batas Fisik Lahan  

Berikut ini adalah batas administratif dari site :  

Sebelah Barat : Lahan Kosong, pantai batu jodoh 

Sebelah Timur : Trans Studio Makassar 

Sebelah Utara : Lahan Kosong 

Sebelah Selatan : Lahan Kosong, Jalan Metro Tanjung Bunga 

b. Kebijakan Penggunaan Lahan 

Berdasarkan peta RTRW Kota Makassar, lokasi ini merupakan area 

bisnis terpadu. Kondisi eksisting berupa lahan kosong, dengan kondisi 

kontur yang datar.  

KDB  = Total Kebutuhan Ruang Podium / Rencana Lantai 

  = 13.228 / 25 

  = 529,12 

60 𝑥

100
  = 

529,12

1
 

60 X = 100 x 529,912 

X = 
52.912

60
 

 = 881,86 m2 (Luasan Podium 1 Tower) 

 = (881, 86 x 2) + 17. 958 m2 

 = 1.763,73 + 17. 958 m2   

 = 19.721,73  

 = 19.722 m2 (Dibulatkan) 

KLB = 5 X 70.000 m2  

  = 350.000 m2 
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  = 350.000 m2 / 28.000 m2 

  = 12,5 

  = 13 (dibulatkan) 

3.  Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah analisis yang membahas mengenai 

kelebihan, kekurangan, kekuatan, peluang dan ancaman pada tapak yang 

terpilih. Analisis ini digunakan sebagai acuan dalam rencana tapak untuk 

mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan bangunan yang  akan di 

rancang.   

Tabel 2. Analisis SWOT 

SWOT POTENSI 

Strenght 1. Lokasi tapak cukup strategis 
2. Dekat dengan jalan arteri yang menghubungkan antara 

kabupaten/kota 
3. Terdapat aliran drainase di sekitar lokasi 
4. Dekat dengan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, 

bank serta tempat rekreasi 
5. Kondisi kontur tanah yang datar 

Weaknes 1. Tidak berada di pinggir jalan sehingga membutuhkan akses 
sejauh 50 meter untuk ke lokasi  

2. Jauh dari pusat kota 
3. Jauh dari pasar tradisional 
4. Jauh dari fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus dll. 
5. Jauh dari pusat peribadatan seperti masjid, gereja pura, serta 

vihara.   

Oportunity 1. Lokasi yang cukup potensial untuk dijadikan hunian vertikal 
yang menghasilkan profit 

2. Lokasi yang dekat dengan beberapa tempat rekreasi seperti 
mall dan pantai dapat meningkatkan minat masyarakat 

3. View yang menjorok ke laut memberikan pemandangan 
sunset di sore hari 

4. Sesuai dengan RTRW 

Threat 1. Lokasi site yang masih minim penerangan jalan ketika 
malam hari 
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2. Masyarakat akan mempertimbangkan antara hunian vertikal 
atau hunian horisontal yang berada disekitar site 

3. Lokasi yang sepi sehingga dapat menimbulkan tindakan 
kriminalitas 

Sumber : Analisis penulis, 2021 

Hasil Analisis Swot: 

a. Menggunakan struktur yang sesuai dengan kondisi pada tapak 

b. Memberikan penerangan yang optimal menuju site 

c. Melengkapi bangunan dengan fasilitas yang dapat menunjang penghuni 

maupun pengunjung apartemen misalnya taman, mushollah, parkiran dll. 

d. Menggunakan sistem buffer pada area di sekitar site untuk mengurangi 

kebisingan dari jalan arteri maupun lingkungan 

e. Menggunakan sistem sun shading pada atrium untuk memecah sinar 

matahari langsung yang mengarah ke bangunan 

4. Kondisi geografis dan iklim 

Kota Makassar memiliki 2 musim secara umum yaitu musim hujan 

dan kemarau. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis 

memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C. 

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai 

Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya 

bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan 

rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. 
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Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan 

air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan 

naiknya air pasang. terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 

5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan 

Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan 

Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar 

memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan 

lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 

km persegi 

5. Analisis Tapak  

 Analisis tapak bertujuan untuk menghasilkan  desain tapak yang ideal 

serta pengolahan site yang optimal. Berikut ini beberapa poin penting daari 

analisi tapak yang terdiri dari orientasi matahari, kebisingan, arah angin, 

aksesbilitas serta arah view bangunan. 

a. Analisis Orientasi Matahari 

Analisis orientasi matahari dilakukan dengan memiliki tujuan 

untuk mengetahui rotasi matahari. Dengan demikian akan mendapatkan 

hasil pertimbangan tentang letak sisi penggunaan sun shading serta area 

vegetasi. Sun shading memiliki tujuan untuk memecah sinar matahari 

langsung yang masuk ke dalam bangunan sehingga mengurangi efek 

radiasi matahari serta mengurangi tingkat panas dalam ruangan. 

Kemudian penempatan vegetasi bertujuan untuk meredam panas serta 

memberikan udara sejuk pada area sekitar bangunan.  
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Gambar  58. Orientasi Matahari 

(Sumber: Analisa Penulis, 2021) 

Untuk memanfaatkan pencahayaan alami, maka akan dibuat 

bukaan khususnya pada atrium serta menggunakan sistem sun shading 

untuk memecah sinar matahari langsung dari sisi timur dan barat. 
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Gambar  59. Ilustrasi Respon Bangunan Pada Orientasi Matahari 

(Sumber: analisa Penulis, 2021) 

b. Analisis Arah Angin 

Analisis arah angin dilakukan untuk mengetahui arah angin yang 

berada pada area tapak, secara tidak langsung faktor ini mempengaruhi 

massa bangunan. Salah satu yang menjadi karakteristik high rise building 

adalah bangunan gedung harus memiliki unsur aerodinamika agar dapat 

mengurangi beban lateral.  Selain itu pemanfaatan penghawaan alami 

dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna serta mampu mengurangi 

sedikit energi. Maka dari itu arah angin pada lokasi dapat dimanfaatkan 

dengan cara membuat space agar sirkulasi udara dapat stabil. Berikut ini 

merupakan  analisis arah angin yang berada area tapak tepatnya di 

Tanjung Bunga. 
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Gambar  60. Arah mata angin 

(Sumber: Analisa penulis, 2021) 

Pada sisi barat merupakan laut lepas sehingga angin secara 

maksimal akan masuk ke dalam site, dengan demikian akan dilakukan 

pemecahan massa bangunan serta bukaan (space).   

 

Gambar  61. Ilustrasi Respon Bangunan Terhadap Arah Angin 

(Sumber: Analisa Penulis, 2021)  
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c. Kebisingan 

Salah satu dampak dari kebisingan dapat membuat pengguna 

bangunan tidak nyaman, maka dari itu akan dibuat antisipasi berupa 

vegetasi di sekitar area bangunan. Walaupun posisi site berada sekitar 50 

meter dari jalan arteri namun tetap akan dilakukan antisipasi sehingga 

memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan.  

 

Gambar  62. Kebisingan  

(Sumber : Analisa Penulis, 2021) 

Salah satu faktor tingkat kebisingan yang tinggi di lokasi ini adalah 

kemacetan. Adapun penyebab terjadinya kemacetan adalah adanya event, 

pengunjung Trans Studio Mall, serta liburan akhir pekan di lokasi sekitar 

seperti pantai akkarena sehingga membuat penumpukan kendaraan di 

jalan raya. Walaupun kemacetan yang terjadi tidak setiap hari namun 

tetap dilakukan antisipasi terhadap tingkat kebisingan yang dapat terjadi 
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sewaktu-waktu. Maka dari itu akan dibuat respon terhadap kebisingan 

pada sisi tertentu.   

 

Gambar  63. Ilustrasi Respon Kebisingan 

(sumber : Analisa Penulis, 2021) 

Adanya space antara bangunan dan jalan arteri memberikan 

pengaruh terhadap tingkat kebisingan yang masuk ke lokasi. Selain itu 

pemberian vegetasi berupa pohon di sekitar bangunan akan   mengurangi 

suara bising yang masuk ke dalam lokasi.  

d. Aksesbilitas 

Hal terpenting pada studi kasus perancangan adalah aksesbilitas 

karena poin ini merupakan jalur sirkulasi kendaraan serta sirkulasi 

manusia. Selain itu aksesbilitas juga dapat mempercepat proses 

mobilisasi ke bangunan yang akan dituju. Untuk itu demi mendukung 

kenyamanan penghuni apartemen maka akan dibuat aksesbilitas yang 
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sesuai dengan kebutuhan penghuni. Berikut ini merupakan kondisi 

aksesbilitas eksisting  yang berada pada tapak. 

 

Gambar  64. Aksesbilitas Eksisting 

(Sumber : Analisa Penulis, 2021) 

 

Akses utama berada pada angka nomor 1, merupakan akses utama 

untuk masuk ke dalam lokasi, sedangkan nomor 2 merupakan akses 

masuk ke dalam site perancangan. Jika mengacu kondisi eksisting di 

lapangan hanya terdapat 2 akses untuk menjangkau lokasi ini, maka dari 

itu akan dibuat respon ilustrasi aksesbilitas pada lokasi ini dengan tujuan 

menghindari penumpukan kendaraan pada satu akses masuk dalam site 

perancangan. 
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Gambar  65. Output Aksesbilitas 

(Sumber: Analisa Penulis, 2021) 

Dilihat dari output aksesbilitas, pada jalan keluar site akan dibuat 

beberapa jalur seperti bus mini, mobil motor hingga sepeda. Jalur 

tersebut akan dibedakan agar kenyaman pengguna kendaraan tercapai, 

misalnya jalur motor dan sepeda dipisah agar meminimalisir terjadinya 

kemungkinan kecelakaan. Pada jalur masuk site pemisahan jalur juga 

akan dilakukan seperti jalur difabel dan sepeda. Dengan pemisahan jalur 

antara pengguna kendaraan bermotor dengan pejalan kaki maupun 

difabel diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan 

terhadap pengguna bangunan maupun pengunjung yang datang untuk 

menikmati fasilitas umum yang tersedia pada lokasi ini. 

e. View 

Analisis view dalam perancangan merupakan salah satu faktor 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap desain, secara tidak 

langsung arah orientasi bangunan dapat terbentuk dengan tujuan 
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mendukung kenyaman penghuni apartemen serta penghuni bangunan 

pendukung di area apartemen. 

 

Gambar  66. View Eksisting 

(Sumber: Analisa Penulis, 2021) 

Merujuk pada kondisi eksisting tapak bahwa view di segala sisi 

dapat dibuat fasad yang menarik, sehingga mendukung kenyaman bagi 

penghuni sebagaimana inti dari desain ini adalah mengutamakan 

kenyaman.  
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Gambar  67. Output Analisis View 

(Sumber : Analisa Penulis, 2021) 

Ada 3 view yang dapat dimanfaatkan pada site ini, dari ketiga 

posisi view tersebut semua berpotensi untuk diolah yang bertujuan  untuk 

mencapai kenyamanan pengguna bangunan, misalnya View A 

merupakan area publik untuk menyaksikan matahari terbenam pada sore 

hari (Sunset), sedangkan view B dan C merupakan view mengarah ke 

kota sehingga suasana malam memberikan kesan tersendiri bagi 

penghuni bangunan. Maka dari itu untuk mengoptimalkan potensi 

tersebut maka akan dibuat beberapa bukaan yang difungsikan sebagai 

area publik serta desain fasad yang menarik agar masyarakat yang 

melewati bangunan ini memberikan kesan tersendiri bagi mereka.  

B.  Analisis Fungsi dan Kebutuhan Ruang  

1. Analisis Fungsi 

Fungsi utama dari perancangan apartemen ini adalah mengoptimalkan 

kenyaman hunian bagi masyarakat pengguna apartemen serta solusi atas 
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permasalahan perkotaan diantaranya kurangnya Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) serta keterbatasan lahan.    

2. Pengguna dan Aktifitas 

a. Pengguna  

Adapun pengguna dari bangunan apartemen ini adalah : 

(1) Penghuni 

penghuni merupakan masyarakat yang berdomisili di di 

daerah tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat 

kota yang membutuhkan hunian, baik masyarakat pendatang 

maupun masyarakat berdomisili. Adapun pembagian penghuni 

dikelompokan menjadi 2 kelompok yaitu: 

 Penghuni ekonomi sedang 

Penghuni jenis ini mempunyai tingkat ekonomi sedang dimana 

mampu di beberapa aspek bidang ekonomi tertentu. 

 Penghuni dengan penghasilan tinggi 

Penghuni tipe ini merupakan penghuni yang mampu di segala 

aspek ekonomi. 

(2) Pengelola 

Pengelola adalah suatu kelompok yang bertugas mengawasi 

suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengelola 

dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 
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 Manajemen 

Orang yang berkaitan dengan perorganisasian yang memiliki 

tugas menyusun perencanaan serta pengarahan karyawan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 Building Maintenance 

Kelompok orang yang bertugas memperbaiki atau mengganti 

bagian bangunan yang rusak baik dari segi komponen, bahan 

bangunan serta merawat sarana dan prasarana gedung agar layak 

huni. 

 Security 

Merupakan orang yang bertugas menjaga keamanan sehingga 

memberikan rasa aman terhadap pengunjung maupun penghuni 

dalam wilayah tugasnya. Selain itu tugas security mengarahkan 

kendaraan baik pengunjung maupun penghuni ke daerah parkir 

kendaraan yang telah disediakan manajemen gedung. 

 Cleaning Service 

Tugas pengelola ini adalah menjaga kebersihan gedung baik dari 

segi landscape maupun dalam gedung dengan tujuan memberikan 

kesan yang hygenis terhadap pengunjung maupun penghuni 

gedung, sehingga aktivitas sehari hari dapat berjalan dengan 

lancar.       
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 Information Centre 

Salah satu peran dari bidang pengelola ini adalah memberikan 

informasi terkait kondisi dan situasi gedung serta membantu 

pengunjung apabila merasa kehilangan sesuatu. Maka dari itu 

pengelola ini ditempatkan di area publik seperti lobby, sky lounge 

ataupun area publik sejenisnya. 

(3) Pengunjung 

Pengunjung merupakan masyarakat luar apartemen yang 

bertujuan untuk berkunjung, maupun rekreasi pada area publik 

apartemen.   

b. Aktifitas 

(1) Berikut ini adalah skema aktivitas pada perancangan Apartemen 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

 

Diagram 2. Skema aktivitas penghuni 

(Sumber : Analisa Penulis, 202) 
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(2) Berikut ini adalah skema aktivitas pengelola pada perancangan 

Apartemen yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelola. 

 

Diagram 3. Skema aktivitas pengelola 

(Sumber : Analisa penulis, 2021) 

(3) Berikut ini adalah skema aktivitas pengunjung pada perancangan 

apartemen yang disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung 
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Diagram 4. Skema aktivitas pengunjung 

(Sumber : Analisa Penulis, 2021) 

3. Kebutuhan Ruang 

Pendekatan perancangan apartemen didasari oleh aktivitas penghuni, 

maka dari itu perancangan ini mengikuti beberapa poin yang telah di 

jelaskan oleh Imelda Akmal (2007), tentang perancangan apartemen 

diantaranya adalah berdasarkan dari  tipe pengelola yaitu apartemen sewa 

dan milik sendiri, berdasarkan besar bangunan yaitu high-rise Apartment, 

berdasarkan tipe unit yaitu studio dan aprtemen (1,2,3) kamar serta 

berdasarkan tujuan pembangunan yaitu komersil. Dengan demikian 

kebutuhan ruang dibuat berdasarkan pengguna dan aktivitas penghuni 

pengelola serta pengunjung  
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Tabel 3. Tabel kebutuhan ruang penghuni   
Pengguna Kegiatan Sifat Kebutuhan/Fasilitas 

Penghuni 

Jalan kaki Publik Pedestrian & sirkulasi 
Kendaraan  Publik Parkir kendaraan / Basement 
Kegiatan sehari-
hari : 

 Tidur 
 Makan/ 

Memasak 
 Mandi 
 Santai 

Privat 

Kebutuhan Ruang : 
 Kamar Tidur 
 Dapur & R. makan 
 Kamar mandi 
 R. tamu/R. keluarga 

Berkumpul 
bersama 

Privat 
 R. Bersama/Hall 
 Open Space 
 Public Area 

Beribadah Privat Mushollah 
Olahraga 

Publik 

 Jogging track 
 Area Gym 
 Lapangan Tenis 
 Area mini golf 

sumber : Analisa Penulis, 2021 

Tabel 4. Analisa kebutuhan ruang pengelola 
Pengguna Kegiatan Sifat Kebutuhan/Fasilitas 

Pengelola 

Jalan kaki Publik Pedestrian & Sirkulasi 

Kendaraan Publik Parkir kendaraan/Basement 

Bekerja Privat 
Kebutuhan Ruang: 

 R. pengelola 
 Work space 

Makan Publik 
 Kantin 
 Foodcourt 
 Restaurant 

Istirahat Publik 
 R. istirahat 
 Open Space 

Pelayanan 
Informasi 

Publik R. Informasi 

Ibadah Publik Mushollah 
Sumber: Analisa Penulis, 2021 

Tabel 5. Analisa kebutuhan ruang pengunjung 
Pengguna Kegiatan Sifat Kebutuhan/Fasilitas 

pengunjung 
Jalan kaki Publik Pedestrian & Sirkulasi 

Kendaraan Publik Parkir kendaraan/basement 
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Menggali 
informasi 

Publik 
 Receptionist 
 Information centre 

Makan 
Publik  Foodcourt 

 Restaurant 
Refreshing Publik  Publik Space 

Olahraga Publik 

 Jogging track 
 Area Gym 
 Mini Golf 
 Lapangan tenis 

Ibadah  Publik Mushollah 

Bertamu Publik 
 Lobby 
 Open Space 

(Sumber: Analisa Penulis, 2021) 

4. Besaran Ruang 

Merujuk pada analisa kebutuhan ruang seperti penghuni, pengelola, 

serta pengunjung maka terbentuk besaran ruang. Untuk mendukung 

perancangan apartemen maka dari itu berikut ini adalah besaran ruang yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna bangunan.  

Adapun standar-standar yang digunakan dalam perhitungan bearan 

ruang adalah dalam perancangan Apartemen Bioklimatik adalah sebagai 

berikut: 

 Neufert Architect Data  

 Mechanical and Electrical Engineering  

 Dimensi manusia dan ruang interior 

 Asumsi
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Tabel 6. Besaran Ruang  

 

 

 

m,m2/org Perabot Sirkulasi

1 Hall/Lobby

   Atrium 800 4 0.8 m2/org - 30% NAD 3.328 m2

         Receptionist & 
Informasi

01-Mar 4 0.8 m2/org - 30% NAD 12,48 m2

         Area Tunggu 50 1 1,2 x 0,6 m/org - 30% A 46,8 m2

3.387,28 m2

2 Pengelola

 2 x 1,5 Meja & kursi

         R. Informasi & 
kontrol

5 1 2,4 m2/org Meja & kursi 30% NAD 15,6 m2

         R. Marketing 2 1 2,4 m2/org Meja & kursi 30% NAD 7, 488 m2

         Toilet 5 2 2 x 1,5 m/org - 20% NAD 36 m2

         R. Briefing 20 1 1,2 x 0,8 m/org - 30% A 24, 96 m2

         R. Staff 5 1 2,4 m2/org Meja & kursi 30% NAD 15, 6 m2

         R. Berkas - 3 4 (1,2 x 0,4) m Rak 30% A 7,488 m2

65,388 m2

3 Hunian type A

         Ruang Keluarga 4 1 0,75 x 0,95 m/org - 50% DMDRI 4,275 m2

         Ruang Tamu 4 1 0,75 x 0,95 m/org - 50% DMDRI 4,275 m2

         Kamar Tidur 2 3 2, 15 x 0,95 m/org - 100% DMDRI 36, 765 m2

         R. Makan 4 1 0,95 x 0,95 m/org - 50% DMDRI 5, 415 m2

         Dapur 1 1 2,00 x 2,50 m/org - 50% NAD 7,5 m2

         Toilet 1 1 2 x 1,5 m/org - 30% NAD 3,9 m2

62,13 m2

4 Hunian type B

         R. Tamu 4 1 0,75 x 0,95 m/org - 50% DMDRI 4,275  m2

         R. makan 2 1 0,95 x 0,95 m/org - 50% DMDRI 2,7075 m2

         Dapur 1 1 2,00 x 2,50 m/org - 50% NAD 7,5 m2

         Kamar Tidur 2 1 2, 15 x 0,95 m/org - 100% DMDRI 8,17 m2

         Toilet 1 1 2 x 1,5 m/org - 30% NAD 3,9 m2

26,5525 m2

5 Olahraga  

         Area GYM - 3 200 m2/45org - 30% NAD 780 m2

         Lapangan Tenis - 2
10,97 x 23,77 

/Lapangan
- 30% NAD 678 m2

         Jogging Track - 1 100 x 50 m - 30% A 6.500 m2

         Golf - 1 500 m2 - 100% A 10.000 m2

17.958 m2

Kapasitas 
 (org)

Jumlah

 

Total

Total

6,3 m2

Total

Total

Total

         R. Manager 1 1 50% NAD

No Ruang
Dimensi Standar

Sumber Total
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(Sumber : Analisis Penulis, 2021) 

 

6 ME

         Ruang Genset - 1 24 m2 - 20% MEE 28,8 m2

         R. Trafo dan 
Panel listrik

- 1 20 m2 - 20% MEE 24 m2

         R. AHU - 1 20 m2 - 20% MEE 24 m2

         R. Pompa - 1 12 m2 - 20% MEE 14,4 m2

91,2 m2

7 Parkir

         Mobil - 500 12.5 m2/mobil - 30% NAD 8.125 m2

         Mini Bus - 10 29,5 m2/bus - 30% NAD 442, 5 m2

         Motor - 800 1,2 x 2 m/motor - 30% NAD 2. 496 m2

8.125 m2

8 Ibadah

         Mushollah 50 1 1.2 m2/org - 30% NAD 78 m2

         Tempat Wudhu 10 2 1 x 2 m/org - 30% A 52 m2

         Toilet 20 2 2 x 1,5 m/org - 30% NAD 156 m2

286 m2

9 Restaurant 

         Area Makan 50 1 0,80 x 0,62 m/org Meja & kursi 50% NAD 37,2 m2

         Tempat 
pemesanan dan kasir

4 4 1m2/org - 50% NAD 24 m2

         Dapur 8 1 2,00 x 2,50 m/org - 50% NAD 60 m2

121,2 m2

10 Foodcourt

         Retail 3 20 2,80 x 2,80 m/retail - 75% DMDRI 823,2 m2

         Area Makan 150 1 0,80 x 0,62 m/org Meja & kursi 50% NAD 111,6 m2

934,8 m2

11 Pos Satpam - 4 7,5 m2/unit - 30% NAD 39 m2

39 m2

12 Cleaning Service

         R. loker 30 1 0,92 m2/org - 30% NAD 35,88 m2

         Gudang alat - 1 30 m2 - 20% A 30 m2

65,88 m2

13 ATM Centre 1 5 4 m2/org - 20% A 24 m2

24 m2Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
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Tabel 7. Rekapitulasi Kebutuhan Ruang 

No. Ruang Total Luasan (m2) 

1. Hall/Lobby 3.387,28 m2 

2. Pengelola 65,388 m2 

3. Hunian type A 62,13 m2 

4. Hunian type B 26,5525 m2 

5. Olahraga 17.958 m2 

6. ME 91,2 m2 

7. Parkir 8.125 m2 

8. Ibadah 286 m2 

9. Restaurant 121,2 m2 

10. Foodcourt 934,8 m2 

11. Pos Satpam 39 m2 

12. Cleaning Service 65,88 m2 

13. ATM Centre 24 m2 

Rekapitulasi 31.186,4305 m2 

Dibulatkan 31.200 m2 
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5. Pola Organisasi Ruang 

 

Gambar  68. Pola Organisasi Ruang 

(Sumber : Analisa Penulis, 2021) 
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6.  Analisis Bentuk Bangunan 

 

Gambar  69. Analisis bentuk bangunan 

(Sumber : Analisa Penulis, 2021) 
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C.  Analisis dan Kelengkapan Bangunan 

1.  Sistem Struktur 

Pada  sistem  struktur  pada  bangunan  akan  dibagi  menjadi 2 bagian 

yaitu Lower struktur, dan upper struktur. 

a. Lower struktur 

Lower struktur adalah  struktur  bangunan  yang  berada  di  bawah  

permukaan tanah yang berfungsi untuk menerima atau menahan beban 

yang disalurkan dari beban struktur atas, kemudian beban tersebut 

disalurkan ke pondasi. Lower struktur dapat berupa pondasi garis,pile cap 

, tiang pancang, bord pile, serta Sloof. Lower struktur yang digunakan 

dalam perancangan apartemen ini adalah tiang pancang dan pondasi pile 

cap karena perancangan ini merupakan high rise building.   

 

Gambar  70. Struktur Tiang Pancang 

(Sumber : muhammadirhammi.wordpress.com) 
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Gambar 71. Pondasi Pile cap  

(Sumber: ocw.upj.ac.id) 

b. Upper Struktur 

Upper struktur adalah struktur atas yaitu terdiri atas atap, kolom, 

pelat, balok, dinding dan tangga, yang masing-masing mempunyai peran 

yang sangat penting. Pada Apartemen ini menggunakan struktur beton 

bertulang dengan dimensi kolom dan balok sesusai jarak modul pada 

kolom utama yang telah ditentukan, sedangkan atap menggunakan plat 

beton. 

 

Gambar  71. Upper struktur 

(Sumber: ocw.upj.ac.id) 
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2. Sistem Penataan Ruang Luar 

a. Soft material  

1) Jenis Pohon 

a) Palm raja, yang berfungsi sebagai pengarah, dan mempunyai 

unsur estetika. 

b) Pohon ketapang kencana, yang berfungsi sebagai tanaman 

peneduh, dan mempunyai unsur estetika. 

c) Pohon kiara payung, yang berfungsi sebagai tanaman pelindung 

dan banyak manfaat dalam segi kesehatan, berupa udara yang 

mengandung banyak oksigen sehingga terbebaskan dari polusi 

udara. 

d) Pohon kamboja, yang mempunyai unsur estetika dan merupakan 

salah satu jenis tanaman yang tahan di segala kondisi. Berbagai 

macam manfaat tanaman kamboja untuk kesehatan dan juga 

kecantikan. Selain dari bunganya, manfaat tersebut dapat juga 

didapatkan dari daun, getah, hingga batangnya. 

e) Pohon soga, yang berfungsi sebagai tanaman tepi dan pelindung 

tanaman disekitarnya. 

f) Akalipa hijau kuning, yang berfungsi sebagai pembatas dan 

mempunyai unsur estetika. 

2) Jenis perdu 

a) Semak mutiara, yang berfungsi sebagai tanaman hias dan batas 

pandang pada area parkir. 
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b) Rumput manila dan rumput gajah mini, yang berfungsi sebagai 

penutup permukaan tanah pada open space. 

c) Lee kwan yew, yang berfungsi sebagai tanaman hias yang 

merambat di permukaan dinding dan mempunyai unsur estetika. 

b. Hard material  

1) Paving blok dan rabat beton dekoratif sebagai jalan pada 

pedestrian. 

2) Aspal sebagai bahan jalan sirkulasi luar. 

3) Batu breksi keramik sebagai jalan pada pedestrian yang 

mempunyai unsur estetika. 

4) Lampu taman dan lampu sorot sebagai penerang area kawasan 

apartemen pada titik tertentu pada malam hari. 

3. Sistem Zona Lift 

Sistem sirkulasi vertikal pada perancangan apartemen dengan konsep 

bioklimatik ini menggunakan lift yang terbagi menjadi beberapa jenis 

berdasarkan fungsi lift. 
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Gambar  72. Sistem Lift  

(Sumber: analisis pribadi,2022) 

4. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan yang akan digunakan pada perancangan 

Apartemen dengan konsep bioklimatik ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu 

penghawaan alami dan penghawaan buatan.  

a. Penghawaan alami 

Pada bangunan diberikan berupa sun shading yang berfungsi sebagai 

secondary skin berupa lapisan pelindung fasad untuk meminimalisir 

pencahayaan dan penghawaan alami dan diharapkan dapat menghemat 

penggunaan energi listrik.  

b. Pengawaan buatan 

Penghawaan buatan digunakan pada ruang- ruang tertentu saja. 

Sedangkan untuk ruang- ruang yang lain didesain untuk memanfaatkan 

penghawaan buatan seperti ac sentral 

 

Gambar  73. Sistem AC sentral  

(Sumber: analisis pribadi,2022) 
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Gambar  74. Sistem AC Split pada Kamar 

(Sumber: analisis pribadi,2022) 

5. Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan alami 

Pertimbangan pemanfaatan sinar matahari untuk mendapatkan 

prinsip desain yaitu natural in space dalam bioclimatic design dengan 

memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber pencahayaan alami, 

bertujuan  untuk  mendapatkan keuntungan berupa stress reduction, 

sehingga kenyaman dapat tercapai. 

b. Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan digunakan selain untuk memberikan 

penerangan saat kondisi cuaca buruk atau malam, juga digunakan untuk 

memberikan penerangan ruang-ruang tertentu yang tidak terjangkau 

cahaya matahari langsung. Ruangan tersebut dapat berupa basement, area 

mechanical electrical seperti ruang genset, ruang pompa dan sebagainya. 
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6. Sistem Keamanan 

Demi menjaga keamanan para pengguna bangunan ketika sedang 

melakukan aktivitas, maka diperlukan fasilitas atau pun pelayanan untuk 

mengatisipasi keselamatan pengguna didalam area kampus yang biasa saja 

terjadi sewaktu-waktu misalnya tindak kriminal, bencana alam, kebakaran 

dan lain sebagainya.  

a. Bahaya Tindak Kriminal  

Menggunakan CCTV ( Closed Circuit Television ) sebagai alat 

pemantau dan membantu kinerja penjaga keamanan apartemen untuk 

mangatasi tidakkan kriminal. 

b. Penangkal Petir 

Sistem yang digunakan adalah Franklin Rod/ konvensional yaitu 

batang runcing berbahan copper spit, diletakkan pada bagian tertinggi dari 

bangunan yang terhubung dengan tembaga menuju elektroda dalam tanah. 

c. Sistem pemadam Kebakaran 

Adapun alat- alat pemadam kebakaran,  yaitu : 

 Sprinkler, alat penyemprot air otomatis ketika mendeteksi kebaran 

 Hydrant box dan hyrant pillar, alat untuk melakukan pemadaman 

darurat  
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Gambar  75. Sistem Proteksi Kebakaran  

(Sumber: analisis pribadi,2022) 
 

 APAR  atau Alat pemadam api ringan, tabung yang berisi bahan 

kimia yang digunakan untuk pemadaman api dan mudah untuk di 

bawa 

d. Sistem akses kartu (card access system) 

Sistem keamanan berupa kartu yang digunakan penghuni apartemen 

maupun tamu untuk mengakses apartemen. Sistem kartu ini dibedakan 

menjadi 2 jenis kartu yaitu khusus untuk penghuni dan tamu. Selain 

penghuni tidak bisa masuk ke apartemen tanpa memiliki kartu. Sistem 

pengunci pintu dengan akses kartu dilengkapi dengan pengaman 

darurat. Bila terjadi kebakaran, pintu akan terbuka otomatis setelah 

menerima sinyal dari sistem kebakaran. 
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Gambar  76. Sistem Akses Kartu  

(Sumber: analisis pribadi,2022) 

7. Sistem Limbah  

Pengelompokan limbah dibagi menjadi 2 yaitu limbah padat dan cair. 

a. Limbah Cair 

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang 

berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan 

kualitas lingkungan. Maka dari itu pengelolaan air limbah harus dilakukan 

sebelum dibuang langsung ke lingkungan.  

b. Limbah Padat  

Limbah padat adalah limbah yang tergolong padat misalnya sampah. 

Sampah yang dihasilkan dapat berupa basah, kering atau organik dan 

sampah non organik. Maka dari itu harus dibuatkan tempat pengolahan 

sampah khusus berdasarkan jenis sampah. Pada bangunan pengolahan 

sampah dibedakan menjadi beberapa jenis  yaitu tempat sampah kertas, 

tempat sampah plastik dan tempat sampah organik. Sampah yang sudah 

terkumpul kemudian akan didistribusikan menuju tempat sampah 
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sementara yang berupa container kemudian diangkut menuju tempat 

pembuangan akhir.   

8. Sistem Persampahan 

Sistem persampahan pada perancangan apartemen dengan pendekatan 

arsitektur bioklimatik ini menggunakan sistem shaft pada tiap lantainya untuk 

mempermudah setiap penghuni pada gedung untuk membuang sampah yang 

nantinya pada lantai dasar bangunan terdapat penampungan sampah yang 

akan terkumpul dan di angkut ke TPS dan berakhir di TPA. 

 

Gambar  76. Sistem Persampahan  

(Sumber: analisis pribadi,2022) 
 

D.  Analisis Pendekatan Perancangan 

Konsep yang di terapkan pada apartemen adalah bioclimatic design 

dengan memanfaatkan kondisi alam seperti pencahayaan dan penghawaan 

alami. Dengan menggunakan konsep bioklimatik desain diharapkan mampu 

memberikan salah satu solusi terhadap masalah polusi perkotaan dengan 
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memperioritaskan penerapan area terbuka dalam rencana tapak. Tidak hanya 

itu konsep ini bertujuan memberikan healing terhadap penghuni kota.  
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BAB IV 

KONSEP PERANCANGAN 

A. Rancangan Tapak  

 

Gambar  77 . Blockplan 

sumber : Analisis Pribadi,2022 

 

Gambar  78 . 3D Siteplan 

Sumber : Analisis Pribadi,2022 
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Gambar  79 . sirkulasi tapak 

sumber : Analisis Pribadi,2022 
 

 

Gambar  80 . Sirkulasi tapak 

sumber : Analisis Pribadi,2022 
 

Berdasarkan hasil analisis tapak bangunan apartemen akan menghadap 

ke arah selatan yang merupakan area entrance tapak, parkiran dan plaza. 

Pemberian plaza pada tapak mempermudah sirkulasi untuk mencapai 

bangunan serta penambah estetika pada sirkulasi tapak. Menambahkan 

vegetasi pada setiap sisi tapak menjadi pereduksi kebisingan untuk bangunan 
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yang berasal dari sekitar tapak serta meminimalisir sinar matahari yang 

berlebih. 

B. Rancangan Ruang 

 

 
Gambar  81 . Program Ruang 
sumber : Analisis Pribadi,2022 

 
Berdasarkan hasil analisis ruang maka diperoleh besaran ruang dengan total 

31.200 m2  dengan pengelompokkan ruang yaitu lobby, pengelola, hunian, restaurant, 

olahraga, parkir, service, keamanan, ibadah dan foodcourt. Adapun pengguna yang 

telah di analisis yaitu pengelola, pengunjung dan penghuni. 

  



116 

 

 

 

C. Rancangan Bentuk Bangunan 

1. Fasad Bangunan 

 
Gambar  82. Tampak Depan Keseluruhan 

sumber : Analisis Pribadi,2022 
 

 

Gambar  83 . Tampak Depan Tower 1 

sumber : Analisis Pribadi,2022 
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Gambar  84. Tampak Depan Tower 2 

sumber : Analisis Pribadi,2022 

 

2. Eksterior 
 

 
Gambar  85. Eksterior bangunan 

sumber : Analisis Pribadi,2022 
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 Gambar  86. Eksterior bangunan 

sumber : Analisis Pribadi,2022 
 

3. Interior  
 

 

Gambar  87. Interior Podium 
sumber : Analisis Pribadi,2022 
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Gambar  88. Interior Type 1 
Sumber : Analisis Pribadi,2022 

 

 

Gambar  89. Interior Type 2 
Sumber : Analisis Pribadi,2022 

 

Berdasarkan hasil analisis perancangan bentuk bangunan berbentuk 

persegi panjang yang dihubungkan melalui podium yang merupakan ciri 

khas dari sebuah apartemen. Untuk material bangunan menggunakan 

extended metal, cross laminated timber, kayu solid, solar tuff dan 

coonwood. Pemberian bukaan pada area penghubung tower apartemen dan 

diberikan sun shading yang sesuai dengan tema perancangan.  
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D. Rancangan Sistem Struktur dan Utilitas 

 

 
Gambar  90. Struktur dan utilitas 

Sumber : Analisis Pribadi,2022 

 
Berdasarkan hasil analisis sistem struktur dan utilitas pada 

bangunan, yaitu penggunaan struktur pondasi tiang pancang, kolom dan 

beton pada bagian middle stuktur dan lower struktur dan untuk upper 

struktur menggunakan green roof yang sesuai dengan tema peracangan. 

Untuk sistem utilitas bangunan menggunakan air pdam yang di tampung 

pada water ground tank dan dipompa ke penampungan tiap lantai serta 

pemberian jalur listrik, gas, dan air bersih pada core bangunan. Pemberian 

sprinkler, cctv dan beberapa hydrant pada tiap lantainya demi menjaga 

keselamatan dan keamanan dalam bangunan.  
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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

 Perancangan apartemen dengan pendekatan arsitektur bioklimatik di 

makassar yang berlokasi di Jl. Metro Tanjung Bunga di kec. Tamalate kota 

makassar memiliki luas lahan sebesar 7 ha dengan total besaraan ruang 

sebesar 31.200 m2 . pada podium lantai 1 difungsikan sebagai area publik 

seperti atrium, coffee shop, supermarket, dan kantor pengelola. Podium lantai 

2 difungsikan sebagai area semipublik yaitu sekolah, gym centre, musholla 

dan restaurant. Podium lantai 3 difungsikan sebagai area privat yaitu kolam 

renang yang hanya bisa di akses oleh penghuni apartemen. Bentuk bangunan 

yang di buat untuk menyesuaikan dengan iklim sekitar tapak dan sesuai 

dengan tema perancangan yaitu arsitektur bioklimatik. Bangunan apartemen 

ini menggunakan struktur tiang pancang pada lower struktur, kolom dan 

beton pada middle struktur dan green roof untuk upper strukturnya. Untuk 

utilitas bangunan ini sendiri yaitu pemberian jalur air bersih, listrik dan gas 

pada bagian core bangunan yang akan di alirkan ke tiap hunian. Pemberian 

cctv, srpingkler dan hydrant pada tiap lantainya sebagai bentuk sistem 

keamanan dan kenyamanan pada bangunan apartemen ini. 
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