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ABSTRAK 

Fenomena pesatnya pembangunan pada kawasan pariwisata seperti Kota 

Batu membuat semakin sempitnya lahan untuk mendirikan bangunan bertingkat 

yang bersifat hunian bertingkat rendah. Kota Batu salah satu Kota Pariwisata yang 

menawarkan wisata alam serta pemandangan alam pegunungan. Sebagi kota wisata 

dan kota di perbukitan, Kota Batu banyak sekali menarik wisatawan dengan 

ekonomi kelas menengah ke atas sedangkan kondisinya berkebalikan dengan 

ketersediaan hunian untuk ekonomi menengah ke atas yang masih kurang. 

Perancangan apartemen berfokus pada upaya-upaya memenuhi kebutuhan 

dan preferensi penghuni menengah ke atas terkait hunian apartemen dengan 

pendekatan ekologi. Desain bangunan yang biasanya monoton dan kaku, pada 

perancangan ini di desain agar dapat memberikan kenyamana khususnya untuk 

penghuni menengah ke atas yang memiliki karakteristik egois, suka kebebebasan 

dan tertarik dengan desain yang memiliki pembaharuan. Dengan konsep vertical 

forest, desain fasad bangunan dapat menjadi desain atraktif dan memiliki 

pembaharuan. Untuk memenuhi kebutuhan penghuni juga mempertimbangkan 

desain unit hunian, fasilitas apartemen dan ekologi pada desain bangunan. 

Dalam perancangan bangunan apartemen tingkat rendah, proses mengacu 

pada proses perancangan force based framework. Proses perancangan force based 

framework adalah proses yang melibatkan faktor-faktor arsitektural dan faktor 

diluar arsitektural yang digunakan untuk menentukan keputusan yang diambil 

dalam membentuk bentuk dan desain. Dalam hal ini, penghuni menengah ke atas 

sebagai faktor utama dan kemudian disesuaikan dengan needs penghuni menengah 

ke atas dalam mengambil keputusan desain. 

Perancangan ini menghasilkan desian skematik apartemen dengan 

pendekatan ekologi yang menerapkan color-changing façade pada fasad bangunan. 

Fasad bangunan juga berfungsi memberikan privasi pada penghuni menengah ke 

atas yang terintegrasi dengan desain hunian bangunan. Unit hunian mengurangi 

penggunaan dinding permanen dan luasan ruang keluarga yang lebih besar untuk 

menciptakan interaksi sosial dalam unit hunian atau interaksi sosial antar penghuni 

dengan balkon hunian. 

 

 

Kata kunci : apartemen bertingkat rendah, penghuni menengah ke atas, pendekatan 

ekologi, color-changing facade 
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ABSTRACT 
 

The high development in tourism areas such as the City of Batu, making 

increasingly narrow land to erect tall buildings such as low-rise apartment. Building 

design does not pay attention to the impact of planning development. As a tourim 

attraction, Batu City attracts a lot of tourists from middle and upper economic class 

while housing demands buyed upper-class preference are still low. 

Apartments that are designed to adapt the needs and preferences of upper-

middle-class apartment dwellers related to apartment occupancy using ecology. The 

building design which is usually monotonous and rigid, in this design is designed 

to be able to provide special comfort for residents of the upper-middle class who 

have selfish characteristics, like freedom, and are interested in designs that have 

renewal updates. With the concept of vertical forest, the design of the building 

facade can be attractive and has a renewed design. To adapt the needs of occupants 

also considers the design of residential units, apartment facilities, and ecology in 

the building design. 

In the design of low-rise apartment buildings, the process refers to the 

process of designing a force-based framework. The process of designing a force-

based framework is a process that involves architectural factors and factors outside 

of architecture that is used to determine the decisions taken in shaping shapes and 

designs. In this case, upper-middle-class residents are the main factor and then 

adjusted to the needs of upper-middle-class residents in making design decisions. 

This design results in a schematic design of an apartment with an ecological 

approach that applies a color-changing façade to the building facade. The building 

facade also serves to provide privacy to the upper-middle-class residents integrated 

with the building's residential design. Residential units reduce the use of permanent 

walls and a larger area of family space to create social interaction within residential 

units or social interactions between residents with residential balconies. 

 

 

 

 

 

Keywords : low rise apartment, upper-middle class user, ecological approach, 

color-changing facade 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Batu adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 

banyak potensi wisata alam dan tempat rekreasi keluarga. Kota Batu termasuk salah 

satu kota yang mempunyai potensi wisata yang sangat baik di Indonesia. Setiap 

tahun jumlah wisatawan Kota Batu terus bertambah, wisatawan domestik maupun 

luar negeri sama perkembangannya. Menurut data BPS Kota Batu tahun 2019, Kota 

Batu memiliki wilayah seluas 19.909 Ha atau 199,09 km2 dan terbagi menjadi 3 

kecamatan dan 24 kelurahan/desa.  

Secara umum wilayah Kota Batu merupakan daerah perbukitan dan 

pegunungan. Diantara gunung-gunung yang ada di Kota Batu, ada tiga gunung yang 

telah diakui secara nasional, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung 

Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).Sedangkan kemiringan 

lahan di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal 2001 diketahui 

bahwa, sebagian besar wilayah perencanaan Kota Batu mempunyai kemiringan 

lahan sebesar 25 – 40% dan kemiringan > 40 seluas 4.529,85. Sesuai dengan data 

yang diperoleh dari SK Mentan No. 837/KPTS/Um/11/1980, kemiringan 25 - 45% 

termasuk dalam kategori curam. 

Kota Batu terkenal dengan julukan “Kota Agrowisata”. Sektor agraria dan 

hortikultura menjadi primadona di kota tersebut, para tourist baik domestik maupun 

non domestik  datang untuk menikmati suasana alamiah yang tersaji di surga kecil 

tersebut. Bahkan bukan hanya pada masa ini, dari sejarahnya, Kota Batu menjadi 

tempat rekreasi bagi para noni belanda dan bangsawan pada masa kolonial (MCW 

Malang, 2017).  

Menurut data MCW Malang tahun 2017, kini kondisi itu berubah, Kota Batu 

yang dikenal sebagai Ðe Klein Switzerland di Jawa Timur kini menjadi The Little 

Singapore. Suatu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah seperti 

itu kini diubah menjadi Disneyland. Kota yang dulu dikenal sebagai Kota Apel kini 

berubah Trademark  menjadi “Kota Wisata Batu (Shining Batu)” artifisial dengan 
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fondasi beton dan “tanaman hias” berupa wahana ala Disneyland. Agro, yang 

menjadi karakteristik kota tersebut telah dihilangkan dari mindset public. 

Penetrasi kapital ekonomi telah merubah Kota Batu sedemikian rupa. 

Lambat laun kecantikan alam kota ini mulai ternoda. Tanah-tanah yang subur dan 

menjadi modal utama para petani beralih fungsi menjadi vila, perumahan orang 

kota, dan hotel. Setahap demi setahap De Klein Swizerland berubah. Dengan 

berkembangnya banyak proyek wisata pada Kota Batu, Kota Batu  akhirnya dipaksa 

untuk berubah menjadi Kota Wisata buatan (artificial), wisata alam hanya menjadi 

setting bukan pusat perhatian utama. Hal ini berimplikasi terjadinya perubahan 

kebudayaan orang-orang Batu, dari yang sebelumnya menjadikan pertanian sebagai 

ujung tombak perekonomian diubah bekerja dalam sektor-sektor jasa pariwisata 

artificial (MCW Malang, 2017). 

Kota Batu sejatinya tidak kekurangan sumber daya alam dan juga sumber 

daya manusia, tetapi mengapa masih banyak pula permasalahan-permasalahan 

seperti kualitas air dalam kategori sangat kurang yaitu 51,67 (Laporan Status 

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jatim tahun 2015). Dan sebelumnya, 

Data SLHD 2014 menunjukkan, ada penurunan jumlah sumber mata air dari 109 

pada 2009 menjadi tinggal 57 pada 2011, hingga penyusutan 70% lahan pertanian 

apel. Sedangkan, pengangguran sejumlah 4700 orang dan bertambah 10 per harinya 

(data BPS 2016). 

Oleh sebab itu, pentingnya perancangan sebuah bangunan yang didampingi 

oleh pendekatan ekologi sangat berpengaruh dalam sebuah perputaran ekologi 

daerah. Perancangan sebuah bangunan yang baik secara ekologi memiliki pola 

perencanaan yang memanfaatkan perederan alam dan menjadi salah satu acuan 

dalam merancang yaitu: menggunakan bahan alamiah, bangunan sebaiknya 

diarahkan menurut orientasi timur-barat dengan bagian utara/selatan menerima 

cahaya alam tanpa kesilauan, kulit (dinding dan atap) harus melindungi dirinya dari 

panas, angin dan hujan, memperhatikan penyegaran udara secara alami untuk 

menghemat penggunaan energi (Sukawi, 2008). 
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Masyarakat Kota Batu termasuk masyarakat yang memiliki ekonomi 

menengah. Sedangkan wisatawan yang datang meliputi masyarakat mulai 

menengah kebawah hingga menengah ke atas karena memiliki tujuan 

berpariwisata. Ketersediaan hunian menengah atau kelas Melati sudah banyak 

sekali terutama pada daerah Songgoriti. Sedangkan untuk hunian kelas menengah 

ke atas masih sedikit. Menurut data BPS Kota Batu tahun 2019, hunian di Kota 

Batu dengan kelas menengah ke atas atau bintang 5 sejumlah 3 hotel dengan 

persebaran hotel atau akomodasi per kecamatan di Kota Batu yang kurang merata. 

Letak hotel terfokus pada Kecamatan Batu terutama di wilayah Songgoriti dan di 

Kecamatan Bumiaji di Desa Punten. 

Dari data BPS Kota Batu tahun 2019, menunjukan bahwa tingginya 

wisatawan asing maupun lokal berpengaruh terhadap ketersediaan kamar hotel di 

Kota Batu. 

Tabel 1. 1 Prosentase tingkat penghunian Tempat tidur Menurut Bulan, 2014-

2018 

 

Sumber: BPS Kota Batu 2019  

 



4 
 

Data dari Pemerintah Kota Batu tahun 2003 menunjukkan bahwa distribusi 

kegiatan ekonomi Kota Batu paling besar dari perdagangan, hotel, dan restoran 

sebesar 44% dan diikuti berikutnya sebesar 14% jasa, industri pengolahan dan 

pertanian. Hal ini sangat berhubungan dengan konteks Kota Batu sebagai Kota 

Pariwisata dan kebutuhan bangunan dengan sifat akomodasi sangat penting. 

Dengan kebutuhan hotel bintang 5 yang kurang memenuhi, dibutuhkan hotel yang 

disesuaikan untuk konsumen menengah ke atas yang sesuai dengan kebutuhan 

penghuni menengah ke atas. Konsumen menengah keatas (premium consumers) 

adalah sebuah strata sosial yaang bisa dikategorikan kaya dan berkecukupan secara 

finansial. Pada umumnya, konsumen kelas menengah keatas memiliki karakteristik 

seperti: mengutamakan kualitas, memenuhi gaya hidup, brand royal (coachdianda, 

2018). 

Sasaran penghuni pada perancangan ini adalah penghuni dengan kelas 

ekonomi menengah ke atas. Mereka tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan primer, 

tapi sudah mulai berfikir memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Gaya hidup 

kelas menengah ke atas dapat dipenuhi dengan penambahan fasilitas pada 

apartemen, kualitas hunian apartemen dan inovasi pada fasad bangunan apartemen 

tingkat rendah. Kaitan dengan desain Arsitektural adalah presepsi penghuni 

terhadap keputusan memilih hunian yang akan dihuni akan meliputi aspek luasan 

hunian, desain hunian, kualitas hunian, fasilitas penunjang dan desain fasad 

bangunan (Putri , 2016). 

Setiap konsumen memiliki preferensi tersendiri terhadap hunian bangunan. 

Preferensi konsumen untuk bermukim tidak hanya ditentukan oleh kondisi tempat 

tinggal namun juga keadaan lingkungan sekitar. Pada kelompok menengah keatas 

keadaan lingkungan sekitar menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan 

karakteristik mereka. Sedangkan pada masyarakat berpenghasilan rendah masih 

belum mempertimbangkan keadaan lingkungan karena berfokus mendapatkan 

tempat bermukim (Ernawati, 2019). 

Elemen eksplorasi fasad bangunan fokus pada bagian balkon bangunan serta 

elemen-elemen lain yang mempengaruhi fasad bangunan, kemudian pada bagian 

vegetasi dalam dan luar bangunan, jenis vegetasi serta pengaruh vegetasi terhadap 

iklim sekitar bangunan mengacu pada pendekatan ekologi. Arsitek seperti Ken 
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Yeang melangkah lebih jauh dengan mengadopsi balkon atau skycourt sebagai 

ruang terbuka interstisial dalam bangunan untuk manfaat lingkungan dan sosial-

ekonomi, dan telah menjadi bagian yang semakin penting dalam lingkungan 

perkotaan yang padat (Pomeroy, J. 2007). Konsep umum perancangan yang 

diusulkan adalah konsep eksplorasi desain fasad bangunan yang dirancang seperti 

vertical forest. Konsep ini sesuai dengan pendekatan yang diterapkan yaitu 

pendekatan ekologi yang terkait dengan hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya.  

Di dalam proses perancangan ini, menggunakan proses perancangan force 

based framework (Plowright, 2014) melalui eksplorasi dan evaluasi terhadap 

konsep dan preferensi penghuni menengah ke atas. Salah satu force yang di 

fokuskan adalah konsumen menengah ke atas.  Evaluasi yang dilakukan dengan 

penggunaan mempelajari literatur (Jones, 1970) untuk membandingkan dengan 

bangunan yang sudah ada sebelumnya melalui teori dan presedence atau karya yang 

sudah ada sebelumnya. 

1.2 Rumusan Permasalahan Perancangan 

Merancang bangunan yang dikhususkan untuk user dengan tingkat ekonomi 

menengah ke atas adalah sebuah tantangan dalam mendesain sebuah apartemen 

tingkat rendah dengan pendekatan Ekologi. Faktor perilaku konsumen berbeda-

beda, preferensi terkait hunin setiap orang berbeda dan pengolahan lahan yang 

memberikan dampak ekologi pada tapak dapat memberikan kesulitan dalam 

perancangan bangunan apartemen tingkat rendah. Sehingga, dengan kondisi 

permasalahan yang ada, maka pertanyaan permasalahan perancangan yang perlu 

diperhatikan adalah: 

1. Bagaimana parameter perancangan pada hunian bangunan apartemen 

tingkat rendah kelas menengah ke atas yang memiliki hubungan baik 

dengan ekologi sekitar?  

2. Bagaimana kriteria perancangan apartemen tingkat rendah sesuai 

kebutuhan penghuni menengah ke atas dengan pendekatan ekologi? 

3. Bagaimana rancangan apartemen tingkat rendah kelas menengah ke atas 

yang memperhatikan dampak ekologi pada lingkungan ekologi tapak? 
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1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui parameter perancangan pada hunian bangunan apartemen 

tingkat rendah untuk penghuni menengah ke atas yang memiliki 

hubungan baik dengan ekologi sekitar 

2. Menentukan  kriteria perancangan apartemen tingkat rendah untuk 

penghuni menengah ke atas dengan pendekatan ekologi 

3. Menyajikan skematik desain apartemen tingkat rendah kelas menengah 

ke atas yang memperhatikan dampak ekologi pada lingkungan ekologi 

tapak 

1.4 Manfaat Perancangan 

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis bagi akademisi dari hasil rancangan ini dapat menjadi 

landasan dalam pengembangan desian apartemen tingkat rendah dengan 

pendekatan ekologi yang sesuai dengan kebutuhan penhuni menengah ke 

atas. 

2. Manfaat bagi praktisi, memberikan pemahaman bahwa desain fasad 

bangunan dengan pendekatan ekologi dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen menengah ke atas dalam memilih hunian dan memberikan 

pemahaman terkait hubungan alam dengan desain bangunan dapat 

berpengaruh baik terhadap kualitas kehidupan masyarakat setempat. 

1.5 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan dilakukan agar lebih fokus untuk menjawab 

permasalahan perancangan secara efektif dan efisien maka dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Rancangan ini memiliki maksimal 4 lantai berupa apartemen tingkat 

rendah yang ditujukan untuk penghuni menengah ke atas terutama para 

wisatawan yang berlibur di Kota Batu. 

2. Fasad bangunan menjadi aspek eksplorasi utama dalam merespon 

preferensi penghuni menengah ke atas pada bangunan apartemen tingkat 

rendah. 
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3. Pemilik dari hunian vertikal ini adalah milik swasta dan berlokasi di 

dekat kawasan wisata Kota Batu. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori utama yang digunakan 

sebagai pendekatan dan beberapa teori sebagai pendukung perancangan. Teori 

utama yang digunakan adalah teori terkait konsumen menengah ke atas sebagai 

teori utama sedangkan untuk teori pendukung perancangan adalah teori mengenai 

fasad bangunan kemudian didukung oleh teori lain terkait apartemen tingkat rendah 

sebagai objek rancang, teori terkait preferensi penghuni menengah ke atas, presepsi 

warna dan pendekatan ekologi. Selain itu, terdapat kajian preseden beberapa 

bangunan sejenis yang memiliki contoh kasus hampir sama dengan perancangan 

apartemen tingkat rendah dengan pendekatan ekologi. Dari hasil kajian teori dan 

preseden tersebut maka dapat ditarik sebuah sintesis yang dapat dijadikan kriteria 

umum di dalam proses perancangan.   

2.1 Definisi Apartemen 

 Berikut adalah pengertian apartemen : 

a. Apartemen merupakan suatu komplek hunian dan bukan sebuah tempat 

tinggal yang berdiri sendiri (Chiara, 2001). 

b. Apartemen merupakan bangunan hunian yang dipisahkan secara horisontal 

dan vertikal agar tersedia hunian yang berdiri sendiri dan mencakup bangunan 

bertingkat rendah atau bangunan bertingkat tinggi, dilengkapi berbagai 

fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan (Neufert, 1980) 

c. Apartemen merupakan beberapa unit hunian dengan akses bersama di dalam 

sebuah kesatuan struktur bangunan. 

 Berdasarkan ukuran bangunan dijelaskan pada Akmal, (2007) 

Low-rise apartment adalah bangunan apartemen dengan jumlah lantai di bawah 

enam lantai. Apartemen ini kadang memiliki lift, tapi bisa juga tidak. Jenis 

apartemen ini  umumnya disukai oleh keluarga yang lebih besar (keluarga inti 

dan orang tua. 
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 Berdasarkan sirkulasi horizontalnya 

1. Single-loaded coridor apartment adalah koridor tipe ini bersifat terbuka 

dengan pembatas ruang koridor berupa dinding atau railing dengan 

ketinggian antara 1-1,5,  meter. 

2. Double-loaded corridor apartment adalah koridor tipe ini dikelilingi oleh 

unit-unit hunian yang terletak di tengah bangunan (central corridor). 

 Berdasarkan sirkulasi vertikalnya dibagi menjadi dua yaitu apartment with 

elevator dan walk up apartment (Lynch, 1984:280-281). 

 Berdasarkan golongan ekonomi penghuninya, ada 3 macam apartemen 

berdasarkan golongan ekonominya yaitu: (Paul samuel, 1967) 

1. Apartemen golongan bawah 

2. Apartemen golongan menengah 

3. Apartemen mewah 

Perbedaan di antara tiga jenis apartemen ini hanya terletak pada ukuran ruang 

pada tiap hunian, serta fasilitas yang disediakan oleh apartemen tersebut. 

Semakin besar ukuran unit dan semakin banyak fasilitas yang tersedia, semakin 

mahal harga per unit apartemen tersebut. Semakin luas unit hunian dimiliki maka 

penghuni mampu memiliki fasilitas yang lebih dan dapat dikatakan memiliki 

glongan ekonomi yang lebih tinggi. 

 Apartemen berdasarkan penyusunan lantai 

Berdasarkan Chiara, (2008) dijelaskan bahwa sistem penyusunan lantai, 

apartemen tipe ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Simplex apartments Pada apartemen tipe ini, satu unit hunian terdiri dari satu 

lantai saja. Kelebihan tipe apartemen Simplex ini yaitu jumlah unit yang dapat 

terbangun dapat dimaksimalkan pada satu bangunan apartemen, sehingga 

apartemen tipe ini banyak dijumpai di daerah perkotaan yang memiliki 

kepadatan tinggi dengan permintaan hunian yang tinggi pula.  Tipe apartemen 

Simplex ini juga memiliki kelemahan, yaitu banyak ruang yang terbuang 

untuk sirkulasi koridor. 



11 
 

 

Gambar 2. 1 Simplex apartment  

(Sumber: Joseph de Chiara. Time Savers Standarts For Housing and Residential, 

1995) 

2. Duplex apartment 

Pada apartemen ini setiap satu unit hunian terdiri dari dua lantai, sehingga 

ruang dalam unit hunian terbagi pada dua lantai. Tipe apartemen duplex ini 

biasanya dirancang untuk golongan menengah ke atas. Kelebihan apartemen 

tipe ini yaitu dapat menghemat ruang sirkulasi. 

 

Gambar 2. 2 Duplex apartment  

(Sumber: Joseph de Chiara. Time Savers Standarts For Housing and Residential, 

1995) 

3. Triplex apartment 

Tipe ini hampir sama dengan apartemen tipe yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Perbedaannya hanya pada jumlah lantai yang ada dalam satu 

unit hunian. 
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 Tipe hunian pada apartemen 

Ada beberapa tipe hunian yang sering dijumpai pada apartmen berdasarkan 

jumlah kamar tidur, antara lain : 

Tabel 2. 1 Tipe hunian apartemen  

 

(Sumber: Akmal, 2007) 

Dari beberapa jenis apartemen menurut beberapa sumber dan beberapa aspek 

mulai dari luasan kamar, jenis kamar, tinggi apartemen dan fungsi apartemen, dapat 

menjadi acuan sebagai perancangan apartemen. Target sasaran pasar perancangan 

apartemen ini adalah untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. 

Tipe apartemen yang diterapkan adalah tipe apartemen sewa yang dimiliki oleh 

perorangan atau sebuah badan usaha. Kemudian penghuni membayar uang sewa 

dengan harga dan jangka waktu tertentu. Tipe ini juga dipilih karena penghuni 

merupakan masyarakat umum (penghuni tunggal atau keluarga) yang belum tentu 

menempati hunian dalam jangka waktu tertentu. 
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Kemudian jenis apartemen ini apartemen umum untuk semua lapisan 

masyarakat dan semua jenis penghuni seperti keluarga, lajang/mahasiswa, dan 

pebisnis/ekspatrial. Apartemen Umum, yaitu Apartemen yang ditujukan untuk 

semua lapisan masyarakat dan semua jenis penghuni, baik penghuni tunggal 

ataupun keluarga (rahwidyasa, 2007). 

Sasaran utama penghuni apartemen adalah penghuni dengan golongan 

menengah ke atas, yaitu masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak seketar 

cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Pendapatan sudah memungkin 

mereka untuk berfikir memenuhi kebutuhan sekundar dan tersier (Paul samuel, 

1967). Untuk tipe apartemen sesuai dengan ketinggian adalah apartemen tingkat 

rendah, dengan ketinggian 4 hingga 6 lantai. 

Hunian apartemen ini menggunakan simplex apartemen yaitu satu unit hunian 

terdiri dari satu lantai saja, sehingga jumlah unit yang dapat dimaksimalkan pada 

satu bangunan apartemen (Chiara, 2008). Serta jenis hunian yang digunakan ada 

beberapa jenis yaitu kelas studio dengan luasan minimal 20-35 m2 dan kelas 2 

kamar dengan minimal luasan 30m2 

2.1.1 Standar Apartemen dan Rumah Susun di Indonesia 

Hunian bertingkat dapat dikembangkan pada wilayah dengan kepadatan 

penduduk > 200 jiwa/ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 

mencakup pusat kegiatan kota, kawasan padat penduduk dan kawasan khusus 

seperti industri, pendidikan dan campuran. Pembangunan hunian bertingkat perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Putri, 2016). 

1. Memiliki ruangan pribadi yang dilengkapi dengan ruangan komunal, serta 

penggunaan benda pelengkap secara bersama. 

2. Dilengkapi dengan lingkungan untuk pengembangan aspek ekonomi, sosial 

dan budaya termasuk sarana perniagaan, ibadah, kesehatan, pemerintahan 

dan pertamanan. 

3. Bangunan harus dilengkapi alat transportasi bangunan, pintu dan tangga 

kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, saluran pembuangan air 

hujan, limbah, sampah, listrik, gas, telepon dan lain-lain mengacu pada 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 
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2.1.2 Standar Proses Perancangan Low-Rise Apartment 

Dalam merancang sebuah bangunan apartemen, terdapat banyak hal yang 

harus diperhatikan. Terdapat empat tahap yang harus ditempuh hingga 

perancangan bangunan apartemen dapat dibangun. Tahap tersebut antara lain: 

identifikasi konteks (identifying the context), pengembangan kontrol (developing 

the controls), pengembangan pada skala tapak (siting the development), dan desain 

bangunan (designing the building) (NSW Department of Planning dan 

Environment, 2015). 

a. Identifying the context 

Konteks dimana bangunan apartemen berdri selayaknya diperhatikan dari 

local context hingga daerah sekeliling tapak (precints and individual sites) dengan 

berpegang pada visi dan misi dari kawasanan/konteks tersebubut. Apabila dilihat 

dari local context, bangunan apartemen seharusnya diperhatikan apakah bangunan 

tersebut akan dibangun di daerah pusat strategis (strategic centres), pusat lokal 

(local centres), kawasan urban (urban neighborhoods), atau kawasan suburban 

(suburban neighborhood) seperti yang ditunjukan Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 3 Local context 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 
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Setelah identifikasi local context, perlu dilakukan identifikasi pada konteks 

sekeliling tapak, terutama yang berbatasan langsung dengan tapak. Pertimbangan-

pertimbangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam skala yang 

lebih besar, maupun menghasilkan interkoneksi antara bangunan dengan kota. 

b. Developing the controls 

Bangunan apartemen akan didesain dalam batasan-batasan  yang terkait   

dengan regulasi setempat. Kontrol yang optimum pada berbagai aspek dasar akan 

menjadi fundamen perancangan yang kuat yaitu: primmary controls, untuk 

menentukan masa dan orientasi bangunan terhadap vegetasi sekitar, iklim, dan 

regulasi pemerintah sekitar; building envelopes, batas-batas terluar massa 

bangunan; building heights yang ditunjukan pada Gambar 2.4, regulasi dan 

kontekstualitas massa bangunan; floor space ratio, untuk menentukan luas 

bangunan yang optimal dalam berbagai aspek; building depth, building 

separatioion, street setbaccks (garis sempadan jalan) dan side & rear setbacks 

(garis sempadan banngunan). 

 

Gambar 2. 4 Building heights 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 

c. Sitting the development 

Dalam analisa terhadap tapak, pertimbangan-pertimbangan khusus perlu 

diperhatikan dalam pembangunan apartemen antara lain: analisa tapak seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 2.5. Orientasi massa, public domain interface, ruang 

terbuka publik dan komunal, zona dengan tanah dalam (deep soil zones), privasi 



16 
 

visual, akses pedestrian dan pintu masuk, akes kendaraan bermotor, serta parkir 

sepeda dan mobil. 

- Analisa tapak 

Analisa tapak adalah proses mengidentifikasi segala aspek yang akan 

berpengaruh pada perancangan dalam hal constraint maupun asset. Untuk 

mendapatkan data analisa tapak dilakukan survei lokasi langsung pada 

tapak. Kemudain dilakukan analisis pada site plan seperti yang ditunjukan 

pada Gambar 2.5.  

 

Gambar 2. 5 Site analysis 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 

- Orientasi bangunan 

Kemudian pada orientasi bangunan harus sesuai dengan kondisi lahan 

terutama pada lahan berkontur, hal ini menjadi asset pada tapak untuk 

dikembangkan dan dimanfaatkan dalam orientasi bangunan seperti yang 

ditunjukan pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2. 6 Orientasi bangunan akan bergantung pada kondisi site 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 
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- Deep soil zones 

Deep soil zones atau zona tanah memiliki manfaat yang penting lingkungan 

sekitar tapak. Contohnya inflitrasi air hujan ke permukaan air, mencegah 

erosi tanah dan mengurangi suhu di lingkungan pada tapak. Pada tanaman 

tertentu akan memiliki kedalaman tanah yang tergantung skala pohon yang 

ada seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2. 7 Deep soil zones 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 

Kemudian munculah parameter desain mengenai volume tanah yang harus 

disediakan sebuah apartemen untuk pengembangan lingkungan disekitarnya seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Minimal deep soil zones yang harus dimiliki pada apartemen 

LUAS TAPAK  LUASAN 

MINIMAL 

RUANG TERBUKA HIJAU 

(% DARI LUAS TAPAK) 

Kurang dari 650m2 -  

 

 

7% 

650m2 – 1.500m2 3m 

Lebih dari 1.500m2 6m 

Lebih dari 1.500m2 

dengan area khusus 

RTH 

6m 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 
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- Visual privacy 

Privasi pada setiap penghuni pada apartemen harus dipertimbangkan karena 

memungkinkan setiap penghuni memiliki kebutuhan aktivitas yang berbeda dan 

tidak ingin aktivitas mereka terlihat oleh penghuni lain agar nyaman. Konteks 

konfigurasi pada tapak, topografi, dan skala pengembangan perlu pertimbangan. 

Untuk privasi pada lahan berkontur juga perlu dipertimbangkan seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2. 8 Visual privacy on sloping sites 

(NSW Department of Planning and Environment, 2015) 

Pemisah antara jendela dan balkon yang disediakan harus memastikan 

penghuni memiliki privacy visual yang baik. Jarak pemisah minimum yang 

diperlukan bangunan ke sisi pinggir dan belakang (lihat Tabel 2.3). 

Tabel 2. 3 Visual privacy design parameter 

TINGGI 

BANGUNAN 

RUANG DAN 

BALKON 

LAYAK HUNI 

RUANG TIDAK 

LAYAK HUNI 

12 Meter (4 lantai) 6m 3m 

25 meter (5-8 lantai) 9m 4,5m 

Lebih dari 1.500m2 12m 6m 

(Sumber: NSW Department of Planning and Environment, 2015) 
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d. Designing the building 

Dalam  perancangan  bangunan  arsitektural  apartemen, ada beberapa 

parameter yang  perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (Tabel 2.4) 

Tabel 2. 4 Rangkuman Tahapan Designing the Building 

ASPEK PARAMETER 

Amenity  

Solar and daylight 

acsess 

 Optimalisasi sinar matahari ke ruang huni, jendela dan ruang 

terbuka privat. 

 Akses daylight di maksimalkan, sebaliknya  sunlight 

diminimalisasi. 

 Desian memperhatikan shading dan glare control 

Natural ventilation  Semua ruang huni mendapatkan ventilai alami. 

 Tata ruang mengoptimalkan ventilasi alami dan ventilasi silang 

Kriteria Desain: 

60% dari bangunan apartemen secara natural didesain dengan ventilasi 

silang pada lantai 1-9. Kedalaman bangunan tidak mencapai 18m 

Ceiling heights  Ketinggian langit-langit dirancang utuk mengoptimalkan ventilasi 

alami dan akses daylight. 

 Langit-langit didesain dengan proporsi yang baik, meningkatkan 

sense of space. 

 Ketinggian langit-langit didesain untuk fleksibel terhadap 

bangunan penghuni. 

Parameter Desain: 

 

(Sumber: Apartment Design Guide, New South Wales Government, 

Hal. 87) 
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Apartment size and 

layout 

 Tata ruang dirancang dengan optimalisasi ruang fungsional dan 

kenyamanan berkualitas tinggi. 

 Performa lingkungan (environmental performance) harus 

dioptimalisasi. 

 Tata ruang apartemen dirancang untuk mengakomodasi berbagai 

household activities. 

Parameter desain:  

1. minimum internal area: 

 

(Sumber: Apartment Design Guide, New South Wales Government, 

Hal. 89) 

Minimum internal area di atas hanya mencakup satu kamar mandi. 

Untuk setiap kamar mandi tambahan, luasan ditambahkan 5m2 . 

untuk setiap kamar tidur tambahan, luasan ditambahkan 12m2 

2. Tiap ruang huni memiliki jendela pada dinding luar dengan 

minimal luasan 10% dari luas area ruangan. Sinar matahari 

maupun tidak didapatkan dari ruangan lain. 

3. Kedalaman  ruang  huni  maksimum  merupakaan 2.3 kali 

ketinggian ruang. 

4. Pada open plan layout (dengan ruang tamu, ruang makan dan 

dapur dikombinasi, maksimal kedalaman ruang huni 8m dari 

jendela. 

5. Master bedroom berluasan minimum 10m2, lainnya 9m2 

6. Ruang tamu yang dikombinasikan dengan ruang makan memiliki 

lebar 3,6m untuk studio atau unit apartemen dengan 1 kamar tidur; 

dan 4m untuk 2 dan 3 kamar tidur. 

Private open spaces 

& balconies 

 Desain ruang terbuka privat dan balkon terintegrasi dan 

berkontribusi pada bentuk arsitektural dan detail bangunan 

apartemen. 

 Optimalisasi kenyamanan dan safety. 
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Common circulation 

& spaces 

Optimalisasi kenyamanan, safety dan interaksi sosial 

antar penghuni. 

storage Ruang simpan disediakan dan aksesibel bagi masing- 

masing unit. 

Acoustic privacy Minimalisasi noise transfer. 

Noise & pollution  Kontrol masa bangunan menentukan minimalisasi dampak 

kebisingan dan polusi pada bangunan.  

 Teknik noise shielding disarankan untuk diterapkan 

Configuration  

Apartment mix Variasi tipe dan ukuran disediakan untuk keperluan rumah tangga kini 

dan di masa yang akan datang. 

Ground floor  Street frontage activity dioptimalkan. Lantai dasar dirancang dengan 

mengutamakan kenyamanan dan rasa aman bagi penghuni. 

Facades   Fasade bangunan memiliki tamilan yang menarik apabila dilihat 

dari jalan sekitar, tanpa mengorbankan karakter lokal. 

 Fungsi bangunan diekspresikan lewat fasade bangunan. 

Roof design  Optimalisasi penggunaan ruang atap untuk akomodasi 

residensial ataupun ruang terbuka. 

 Desain atap dapat di asosiasikan dengan fitur-fitur sustainability. 

Landscape design Desain lansekap yang hidup, sustainable dan berkontribusi pada 

streetscape dan kenyamanan penghuni. 

Planning on 

structures 

Planting on structures harus berkontribusi positif pada kualitas dan 

kenyamanan ruang komunal dan ruang terbuka publik. 

Universal design Fitur universal design dianjurkan untuk disediakan, untuk 

mempromosikan flexile housing dengan desain yang adaptif, 

memungkinkan berbagai jenis aktivitas dan lifestyle. 

Mixed use   Mixed use development pada street frontages untuk 

meningkatkan pergerakan pedestrian.  

 Mixed use development terintegrasi serta optimalisasi 

kenyamanan dan safety bagi penghuni. 

Awnings & 

Signage 

Awning signage merespon karakter streetscape pada konteks. 

 

Performance 

Energy efficincy Optimalisasi pada passive environmental design.  

Minimalisasi mechanical ventilation. 
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Water management 

& conservation 

Minimalisasi portable water. Terdapat sistem penanggulangan banjir 

Waste 

Management 

Waste storage dirancang untuk meminumalisasi dampak pada 

streetscape, area pintu masuk bangunan dan kenyamanan penghuni. 

2.2 Bangunan Ekologi 

2.2.1 Pendekatan Ekologi pada Perancangan Arsitektur 

Ada berbagai cara yang dilakukan dari pendekatan ekologi pada perncangan 

arsitektur,  tetapi pada umumnya mempunyai inti yang sama , prinsip desain dengan 

pendekatn ekologi menurut Syarapudin (2016) antara lain: 

1. Solutions frows from place. Pemahaman atas masyarakat lokal, terutama 

aspek sosial-budaya. 

2. Design with nature. Desain yang direncanakan mampu menjaga 

ekosistem yang ada di dalamnya. 

3. Minimalisir pemakaian energi dan material 

4. Mengharmoniskan hubungan antara budaya dan alam 

5. Menjaga aspek-aspek lingkungan seperti tanah, tumbuhan dan lain 

sebagainya. 

Selain beberapa hal di atas, dijelaskan juga oleh Titisari dan Hui dalam 

Syarapudin (2016) ada beberapa aspek dalam pendekatan ekologi yaitu: 

1. Aspek struktur dan konstruksi 

2. Aspek bahan bangunan 

3. Aspek sumber-sumber energi dan pemanfaatannya bagi kehidupan 

sehari-hari 

4. Aspek manajemen limbah (utilitas) 

5. Aspek ruang, meliputi zonasi, tata ruang dan fungsinya 

Widigdo (2008) menjelaskan integrasi tersebut dapat tercapai dengan baik 

dan ramah, melalui 3 tingkatan; yaitu yang pertama integrasi fisik dengan karakter 

fisik ekologi setempat, meliputi keadaan tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim 

dan sebagainya. Kedua, integrasi sistem-sistem dengan proses alam, meliputi: cara 

penggunaan air, pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistim pembuangan dari 

bangunan dan pelepasan panas dari bangunan dan sebagainya.  
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Yang ketiga adalah, integrasi penggunaan sumber daya yang mencakup 

penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Aplikasi dari ketiga integrasi 

tersebut, dilakukannya pada perancangan tempat tinggalnya. Pendekatan ekologi 

pada perancangan arsitektur, Heinz Frick (1998), berpendapat bahwa, eko-

arsitektur tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, karena 

tidak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun eko-

arsitektur juga mencakup keselarasan antara manusia dan alam. Eko-arsitektur 

mengandung juga dimensi waktu, alam, sosio-kultural, ruang dan teknik bangunan. 

Ini menunjukan bahwa eko arsitektur bersifat kompleks, padat dan vital.  

Eko-arsitektur mengandung bagian-bagian arsitektur biologis (kemanusiaan 

dan kesehatan), arsitektur surya, arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi bagi 

kesehatan), serta biologi pembangunan. Oleh karena itu eko-arsitektur adalah istilah 

holistik yang sangat luas dan mengandung semua bidang. 

 

Gambar 2. 9 Perbandingan sklus energi pada rumah biasa dan rumah ekologis 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 

Van der Ryn dan Cowan (1995) dalam Shu-Yang et al. (2004) menjelaskan 

Eco-desain juga tercermin dalam banyak desain bangunan tradisional yang 

menggunakan bahan-bahan lokal dalam konstruksi mereka dan terletak dan 

dirancang untuk mencapai optimalitas pemanasan dan pendinginan. Contohnya 

termasuk bangunan tradisional yang dibangun menggunakan batu bata, kulit 

binatang, atau ruang tamu yang digali dari batu lunak. 

 



24 
 

 Material yang dipilih harus dipertimbangkan untuk penghematan energi dan 

pemanfaatan sumber daya alam sampai pada penggunaan di bangunan. Kemudian 

memungkinkan daur ulang (berkelanjutan) dan limbah yang sesuai dengan siklus di 

alam.  Konservasi sumberdaya alam dan keberlangsungan siklus-siklus ekosistim 

di alam, pemilihan dan pemanfaatan bahan bangunan dengan menekankan pada 

daur ulang, kesehatan penghuni dan dampak pada alam sekitarnya, energi yang 

efisien, dan mempertahankan potensi setempat. Keselarasan rancangan arsitektur 

dengan alam juga harus dapat menjaga kelestarian alam, baik vegetasi setempat 

maupun mahluk hidup lainnya, dengan memperluas area hijau yang diharapkan 

dapat meningkatkan penyerapan CO2 yang dihasilkan kegiatan manusia, dan 

melestarikan habitat mahluk hidup lain (Ketut, 2019). 

Ukuran kenyamanan penghuni secara fisik, sosial dan ekonomi, dicapai 

melalui: penggunaan sistim-sistim dalam bangunan yang alamiah, ditekankan pada 

sistim-sistim pasif, pengendalian iklim dan keselarasan dengan lingkungannya. 

Bentuk dan orientasi bangunan didasarkan pada selaras dengan alam sekitarnya, 

kebutuhan penghuni dan iklim, tidak mengarah pada bentuk bangunan atau style 

tertentu, tetapi mencapai keselarasan dengan alam dan kenyamanan penghuni 

dipecahkan secara teknis dan ilmiah (Ketut, 2019). 

Bentukan gedung memanfaatkan segala sesuatu yang dapat menurunkan 

suhu dan perlindungan terhadap sinar panas matahari sehingga ruang di dalamnya 

menjadi nyaman. Gedung sebaiknya dilengkapi dengan atap sengkuap (shed roof) 

yang luas dan tinggi gedung tidak melebihi tiga lantai supaya tidak merugikan 

gedung tetangga. 

Rumah tradisional sering memberi inspirasi bagaimana dapat 

mengoptimalkan bentuk gedung terhadap sinar panas matahari dengan 

menggunakan atap sengkuap yang luas, rumah panggung dan sebagainya. 
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Gambar 2. 10 Pengaruh orientasi bangunan terhadap matahari 

(Sumber: Widigdo, 2012) 

Nilai properti juga dipengaruhi oleh penerapan konsep sebuah bangunan 

terutama konsep green. Asosiasi Manajemen Properti Indonesia menaksir, proyek 

hijau itu mendatangkan nilaitabah. Harga sewa bisa naik 6,4 persen, sementara 

harga jual bisa naik sampai 19,6 persen (BOMA, 2015). Selain itu, menurut Kubba 

(2010), salah satu dari pesan utama bangunan berkelanjutan adalah peduli pada 

lingkungan. Pada penelitian terdahulu, Schuman (2010) meneliti pengaruh dari 

sustainability terhadap property value. Dimana hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pertama, selain memberi keuntungan dalam pengurangan biaya operasional, 

juga memberi keuntungan yang tak terlihat seperti kenyamanan dan kesehatan 

kepada penghuni bangunan yang memenuhi kriteria sustainable development 

tersebut. 

Menurut data survey yang dikeluarkan oleh www.Proudgreenbuilding.com: 

sebuah survei baru terhadap lebih dari 2.800 penghuni apartemen di AS 

menunjukkan bahwa 84 persen responden mengatakan tinggal di rumah hijau / 

berkelanjutan itu penting bagi mereka, dan 85 persen percaya bahwa tinggal di 

rumah hijau / berkelanjutan bermanfaat bagi kesehatan mereka. Dalam Indeks 

Hidup Berkelanjutan AMLI pertamanya, AMLI mensurvei penduduk tentang 

pandangan mereka tentang keberlanjutan dan kehidupan hijau. 

 



26 
 

Komunitas AMLI mencakup serangkaian fitur untuk penghuni yang sadar 

lingkungan dan kesehatan, termasuk:  

- Penerangan dan peralatan yang efisien 

- Pengurangan konsumsi air pada sistem perpipaan 

- Memiliki komunitas terkait program daur ulang 

- Penggunaan tanaman asli tapak untuk mengurangi kebutuhan air 

- Stasiun pengisian mobil listrik 

- Peyimpanan dan Reparasi sepeda 

- Bahan bangunan yang rendah atau tidak mengandung VOC  

- Ventilasi udara yang baik 

- Filter udara premium 

Survei penduduk AMLI dilakukan pada Agustus 2017 di properti di Atlanta, 

Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Seattle, California Selatan, dan Florida 

Tenggara. AMLI merancang survei untuk membantunya memahami minat 

penghuninya terhadap kehidupan yang berkelanjutan. Dari data di atas ada beberapa 

bangunan yang sudah menerapkan aspek-aspek diatas untuk memenuhi prinsip 

ekologi pada bangunan bersifat hunian seperti yang ditunjukkan Gambar 2.14 yaitu 

bangunan Sino Italian Ecological yang menerapkan penghematan energi bangunan 

dengan aplikasi panel surya. 

 

Gambar 2. 11 Sino Italian Ecological 

(Sumber: https://www.archdaily.com/) 
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Penerangan dan peralatan yang efisien. Bangunan Sino Italian terbangun 

pada pusat pendidikan pada sekitar Universitas Tsinghua dengan luasan 20.000 m2 

yang menanmpung pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian internal kampus. 

Bangunan ini dirancang secara kerjasama antara pemerintah Italia dan pemerintah 

Cina untuk menunjang perlindungan lingkungan dan konservasi energi. Desain 

bangunan ini dirancang untuk mempamerkan desain yang merespon pengurangan 

emisi CO2 di Cina. 

 

Gambar 2. 12 Konsep Sino Italian Ecological 

(Sumber: https://www.archdaily.com/) 

Pengurangan konsumsi air pada sistem perpipaan. Desain bangunan 

berusaha mengintregasikan strategi pasif dan aktif untuk mengendalikan 

lingkungan eksternal dalam mengoptimalkan lingkungan internal. Bangunan ini 

berbentuk “U” pada denah lantai bawah yang mencakupi halaman tengah dan area 

publik yang langsung menghadap ke taman. Bagian ini tertutup dan terisolasi 

dengan baik pada sisi utara yang langsung mengahadap saat musim dingin dan 

terbuka serta transparan ke arah selatan. Bagian kantor dan laboratorium di lantai 

atas memiliki taman bertingkat yang dinaungi oleh panal-panel surya yang 

menghasilkan energi untuk bangunan. 
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Gambar 2. 13 Diagram Sino Italian Ecological 

(Sumber: https://www.archdaily.com/) 

Ventilasi udara yang baik. Bangunan ini merespon saat musim dingin dan 

musim panas dengan baik. Saat musim dingin bangunan ini terasa lebih hangat, 

sedangkan saat musim panas bangunan ini dapat memanfaatkan angin dari luar di 

arahkan ke dalam bangunan. Pada bagian atap bangunan juga memiliki sistem 

untuk konservasi air hujan saat musim dingin dan dapat digunakan pada bangunan 

setelah melewati proses filterisasi. 

 

Gambar 2. 14 Diagram environmental strategies summer 

(Sumber: https://www.archdaily.com/) 
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Gambar 2. 15 Diagram environmental strategies winter 

(Sumber: https://www.archdaily.com/) 

2.2.2 Pengolahan tapak 

Populasi manusia yang terus berkembang dan tidak terkontrol adalah salah 

satu penyebab ketidakseimbangan antara alam dan manusia. Pembangunan 

berkesinambungan dengan perkembangan manusia yang semakin padat. Salah satu 

upaya yang bisa menyeimbangkan antara manusia dengan alam adalah memberikan 

atau menghidupkan kembali ruang terbuka hijau. Selain menjaga keseimbangan di 

antara manusia dan alam, ekosistem di sungai dan laut juga diperhatikan dengan 

cara memberdayakannya. Fungsi lahan juga harus sesuai dengan tata guna lahan 

yang sudah direncanakan oleh regulasi pemerintahan. Penghijauan kota juga adalah 

salah satu upaya kita untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang tidak seimbang 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2. 16 Pengolahan site 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 

Sebuah ekosistem memiliki batas kemampuan dalam menerima beban 

pemasalahan global, sedangkan kegiatan manusia membebani ekosistem secara 

individual. Maka dari itu manusia merupakan pusat perhatian pada pemikiran 

berkesinambungan. Pada Gambar 2.17 menjelaskan daya tampung ekosistem dan 

beban lingkungan maksimal yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan. Beban 

lingkungan tersebut mengandung pencemaran yang disebabkan oleh persiapan 

bahan, pembangunan, penggunaa maupun pembongkaran (Althaus, Hans-Jorg. Zur 

Messbarkeit von Nachalltigkeit. 2000). 
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Gambar 2. 17 Diagram beban lingkungan 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 

Berdasarkan penjelasan pada Gambar 2.17, dapat ditentukan ambang batas 

dan faktor ekonomi (statistik pengeluaran, statistik lalu lintas, standar amdal dan 

pelaksanaan nyata) dapat ditentukan pencemaran lingkungan maksimal yang 

diperbolehkan per unit hunian. Lingkungan permukiman dapat dinilai sebagai 

berkesinambungan jika pencemaran nyata tidak melebihi pencemaran maksimal 

yang diperbolehkan.  

Pada lahan yang akan digunakan untuk membangun gedung, hal pertama 

yang harus diperhatikan adalah kesuburan tanah yang harus dipertimbangkan 

adalah apakah kesuburan tanah itu dibuat tandus oleh gedung. Tanah yang sangat 

subur sebaiknya dipertahankan sebagai lahan tanaman dan bukan untuk lahan 

bangunan, jalan atau tempat parkir. Kedua, harus dipertimbangkan keadaan 

tanaman yang ada (pohon peneduh, semak-semak dan penutup tanah yang 

berbunga. Sebaiknya tanaman tersebut dipertahankan sebanyak mungkin. Hal 

ketiga yang perlu diperhatikan adalah jenis taman mana yang bagaimana yang akan 

direalisasikan pada bangunan. 

Pemilahan pohon-pohon dan tanaman seperti semak-semak dan rumput yang 

dinilai mengganggu tempat dimana didirikan gedung baru harus dilakukan dengan 

baik dan tidak melakukan tindakan yang sporadis terhadap lingkungan alam. Selalu 

mempertimbangkan bahwa lingkungan bagaimanapun cara terbentuknya akan 
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menuntut bagian tertentu misalnya jalan setapak, tempat bermain dan tempat 

khusus untuk pengolahan kompos. Prinsip pembangunan taman ekologis dapat 

diterapkan dengan: 

- Pembentukan jalan setapak yang beragam dan berliku 

- Penciptaan sudut yang tenang, teduh dan nyaman 

- Penggunaan pagar hijau dengan perdu beraneka bentuk dan warna bunganya 

- Pengarahan pemandangan dan cahaya/teduh dengan aturan dan pilihan 

tanaman tertentu 

- Pemilihan tanaman yang sesuai tempat dan mudah perawatannya 

2.3 Konsumen Menengah Ke atas 

Dalam membeli atau menggunakan produk, terdapat keputusan yang diambil 

konsumen untuk membeli atau tidak menggunakan produk tersebut. Keputusan ini 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen, dan perilaku konsumen dipengaruhi pula 

dengan faktor lain yang berasal dari dalam diri ataupun luar diri konsumen. Perilaku 

konsumen di definisikan sebagai tindakan-tindakan individu secara langsung yang 

terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan jasa ekonomi, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan 

tersebut (Engal, 1988). 

 Keputusan pembeli adalah proses akhir dalam siklus ini. Konsumen bisa 

membeli atau tidak membeli dan menggunakan produk atau tidak tergantung dari 

produk tersebut apakah menjawab keinginan dan kebutuhan yang menjadi tujuan 

konsumen. Tujuan pembelian konsumen dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

konsumen akhir (individual) dan konsumen organisasional (Suryani, 2013). 

Konsumen akhir adalah suatu individu atau kelompok yang membeli suatu produk 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sedangkan konsumen organisasional 

merupakan organisasi, pemakai industri, pedagang dan lembaga non profit yang 

tujuannya memperoleh laba untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan 

anggotanya. 

Catherine Eddy, Managing Director Nielsen Indonesia menyampaikan 

berdasarkan Nielsen Global Survey of Consumer Confidence and Spending 

Intentions kuartal II tahun 2013, tiga pengeluaran terbesar konsumen kelas 

menangah Indonesia adalah menabung, liburan, dan investasi. Pengeluaran kedua 
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tertinggi yakni untuk liburan. Dari hasil survei Nielsen 42% konsumen Indonesia 

mebelanjakan pengeluaran untuk liburan. Dalam hal ini, Indonesia berada di 

peringkat ketiga setelah Singapura 47% dan Malaysia 43%. Sementara, rata-rata 

konsumen secara global untuk pengeluaran liburan sebesar 33%. 

Pembagian kelas sosial atau golongan sosial menurut Karl Max terdiri atas 

tiga golongan, yakni: 

1. Golongan kapitalis atau borjuis: adalah mereka yang menguasai tanah dan 

alat produksi. 

2. Golongan menengah: terdiri dari pegawai pemerintah. 

3. Golongan proletar: adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat 

produksi. Termasuk didalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik. 

Menurut Karl Max dalam Kemala (2013) golongan menengah cenderung 

dimasukkan golongan kapitalis karena dalam kenyataanya golongan ini adalah 

pembela setia kaum kapitalis. Dengan demikian dalam kenyataanya hanya terdapat 

dua golongan masyarakat, yakni golongan kapitalis atau borjuis dan golongan 

proletar.pada masyarakat Amerika serikat, pelapisan masyarakat dibagi menjadi 

enam kelas yakni: 

1. Kelas sosial atas lapisan atas (upper-upper class) 

2. Kelas sosial atas lapisan bawah (lower-upper class) 

3. Kelas sosial menengah lapisan atas (upper-middle class) 

4. Kelas sosial menengah lapisan bawah (lower-middle class) 

5. Kelas sosial bawah lapisan atas (upper-lower class) 

6. Kelas sosial lapisan bawah-lapisan bawah (lower-lower class) 

 

Gambar 2. 18 Pembagian kelas sosial 

(Sumber: Kemala, 2013) 
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Di Indonesia, wajah konsumen menengah ke atas ada beberapa jenis dan 

memiliki karakteristik yang berbeda tiap jenis. Menurut Yuswohady dan Kemal E 

Gani (2015), penulis buku 8 Wajah Kelas Menengah. Untuk mengetahui secara 

jelas sosok kelas menengah dengan segala perubahannya, Middle Class Institute 

(MCI) mengadakan berbagai riset. Riset ini bertujuan mengetahui gaya hidup, nilai-

nilai, harapan, persepsi hidup, perilaku, dan pola konsumsi kelas menengah di 

Indonesia. Survei yang didesain untuk menguak karakteristik masyarakat kelas 

menengah Indonesia yang layak disimak. Menurut Yuswohady, ada 8 wajah 

karakter segmen kelas menengah Indonesia yaitu: 

1. The Aspirator. Wajah kelas menengah ini mewakili karakter idealis, 

memiliki tujuan, serta menjadi influencer terhadap komunitasnya. Kalangan 

ini umumnya hadir dari kalangan profesional mapan yang sangat melek 

terhadap informasi, serta peduli terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik. Aspirator yang lekat dengan kehidupan sosial, merupakan 

golongan profesional yang ahli dalam bidang tertentu dan memiliki jabatan 

yang tinggi. Karena mereka fokus pada keluarga dan pendidikan formal. 

Aktivitas mereka pun suka menyampaikan aspirasi melalui kampanye 

secara online untuk memberikan awareness kepada masyarakat. (peduli 

dengan kondisi sekitar) 

2. The Performer. Mereka adalah para pekerja profesional dan entrepreneur 

yang memiliki ambisi luar biasa untuk membangun kompetensi diri. 

Biasanya masih pemain baru dan merasa belum mapan dari segi ekonomi. 

Sisi positifnya adalah self-achiever, mampu menggunakan kompetensi dan 

keterampilan dengan maksimal, giat melakukan self improvement, melihat 

persaingan secara positif, dan memiliki misi mencapai kebebasan keuangan. 

Performer memiliki sifat egois dengan misi hidup mencapai kebebasan. 

(Egois dan pekerja keras) 

3. The Expert. Sebutan bagai orang yang career-oriented, peduli untuk terus 

meningkatkan keahlian, sehingga pakar dalam menekuni 

profesinya. Expert mewakili wajah para profesi seperti dokter, arsitek, 

konsultan, atau pengacara (termasuk perencana keuangan) yang berusaha 

menjadi ahli di bidangnya. Orang-orang expert sibuk menekuni bidangnya 
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dan melakukan pekerjaan sesuai dengan passionate. Sisi negatif mereka 

tidak memiliki banyak waktu luang, “their life is their career.” Mereka 

memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi, serta menjunjung tinggi norma-

norma sosial dan kekeluargaan (traditional values). (passionate tapi tidak 

memiliki banyak waktu luang) 

4. The Climber. Karakter tipe ini sangat economic-oriented. Risk taker dalam 

karier, serta menilai penghargaan dalam karier itu merupakan hal 

penitng. Climber adalah para pegawai pabrik (blue collar), salesman, 

supervisor, dan sebagainya yang bekerja keras untuk meningkatkan 

karirnya. Sisi negatifnya cenderung suka gonta ganti pekerjaan, mau 

mengambil risiko dalam karir, memiliki waktu luang yang sedikit, sering 

lembur. Sisi positifnya mereka percaya bahwa “career is a journey” dan 

memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi, berjuang untuk keluarga 

atau “hero of their family.” (pekerja keras untuk keluarga walaupun tidak 

memiliki banyak waktu bersama) 

5. Trend-setter adalah orang-orang yang ingin menjadi panutan dalam gaya 

hidup (peripheral lifestyle). Sisi negatif dan sekaligus positifnya 

adalah trendsetter adalah orang-orang narsis dan self-centered. Keinginan 

untuk dikagumi teman sebaya cukup tinggi. Tipe kalangan ini banyak dihuni 

tipe pekerja yang baru pertama kali “merasakan” bekerja, atau 

mahasiswa/pelajar yang berasal dari golongan menengah ke atas, serta 

kalangan artis dan sosialita.(aktif bersosialisasi) 

6. The Follower. Tipe ini perilakunya sangat digerakkan oleh kondisi 

lingkungan sekitarnya. Ekspresi diri diperlihatkan dalam barang-barang 

bersifat lifestyle. Kalangan ini banyak diwakili mahasiswa dan anak-anak 

SMA. Follower yang memiliki daya beli rendah dan sulit untuk mengikuti 

trend karena kemampuan daya beli tersebut. Namun demikian, mereka 

pandai bersosialisasi dan umumnya aktif di komunitas dan berkumpul 

dengan teman-teman. Sisi negatifnya adalah mereka masih labil dan belum 

memiliki visi yang panjang, sehingga dari segi bisnis bukan pemakai loyal 

sebuah brand. Sisi positif peduli dengan tampilan fisik, teman adalah 

segalanya (friends are everything) dan butuh eksistensi. (labil) 
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7. The Flow-er. Tipe ini bisa dikenali dengan kurangnya mengikuti 

perkembangan teknologi. Menjalani kehidupan mengalir seperti apa 

adanya. Menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual serta menjadikan keluarga 

menjadi dunianya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Ibu Rumah Tangga 

mendominasi kelompok menengah tipe ini. Flow-er secara sederhana 

seperti orang yang tahu permasalahan tetapi belum tahu solusinya, mereka 

tidak puas dengan kondisi ekonomi sekarang tetapi tidak tahu apa solusinya. 

Hal ini terjadi karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan, informasi 

dan teknologi. (Spiritual) 

8. The Settler. Kelompok ini mapan secara ekonomi dan finansial, karena 

umumnya kelompok ini berasal dari kelompok pedagang yang sukses. 

Tetapi dalam pengelolaannya cenderung bersikap 

konservatif. Settler adalah Flow-er yang sudah memiliki kemapanan hidup, 

contohnya orang-orang flow-er yang dapat warisan dan berhasil 

menjalankan bisnis. Orang-orang settle memiliki sisi negatif sudah berada 

di comfort zone dan anti untuk melakukan self improvement. (sulit 

berkembang jika sudah pada posisi yang nyaman) 

Dari penjelasan diatas, didapatkan beberapa segmentasi konsumen menengah 

ke atas di Indonesia dengan karakteristik serta latar belakang yang berbeda. 

Didapatkan kesimpulan dari beberapa segmentasi di atas beberapa aspek memiliki 

karakteristik yang sama terutama sifat egois tetapi ada juga segmentasi yang peduli 

dengan kondisi lingkungan hidupnya. Secara garis besar dapat disimpulkan ada 

segmentasi yang dapat bersosialisasi dengan baik dan ada yang kurang. 

Pada Gambar 2.19 terdapat diagram yang merangkum beberapa segmentasi 

konsumen menengah ke atas di Indonesia. The Aspirator dan The Trend Setter 

adalah segmentasi yang memiliki hubungan sosialisasi yang baik. Sedangkan pada 

bagian yang berlawanan yaitu The Expert dan The Settler adalah segmentasi yang 

tidak memiliki hubungan sosialisasi yang baik karena kerakternya yang menjadikan 

pekerjaan sebagai passion sehingga lingkar sosialisasi hanya terbatas lingkup 

pekerjaan. 
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Dari segi pengetahuan yang dimiliki, The Expert dan The Aspirator memiliki 

pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan segmentasi yang lain. 

Sedangkan The Settler dan The Trend Setter memiliki kemampuan yang sedikit. 

Warna kuning terang pada Gambar 2.14 menunjukkan segmentasi yang memiliki 

daya beli tinggi sedangkan warna kuning redup pada bagian dalam diagram 

memiliki daya jual yang lebih rendah dibanding keempat segmentasi yang lain.  

 

Gambar 2. 19 Segmentasi konsumen menengah ke atas 

(Sumber: Yuswohady dan Gani, 2015) 

2.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Menengah Ke atas 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli 

atau menggunakan suatu barang maupun jasa. Konsumen memiliki perilaku yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak serta 

membeli jenis barang yang satu atau yang lainnya. Berdasarkan sumbernya faktor 

pengaruh tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal seperti 

kepribadian, gaya hidup, dan psikologis serta faktor eksternal meliputi keluarga, 

kelas sosial, lingkungan dan situasi. Terdapat tiga faktor yang mempegaruhi 

perilaku konsumen (Engal, 1988), yaitu: 

1. Pengaruh lingkungan 

Merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen. Dari faktor ini dapat diuraikan menjadi beberapa jenis 

berdasarkan sumber pengaruh, yaitu: 
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 Budaya 

Budaya, sub-budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. 

Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan wilayah 

geografis. Pada dasarnya, semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi 

sosial yang sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pembagian 

masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara 

hirarkis yang para anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku serupa. 

 Kelas sosial 

Kelas sosial mencerminkan dari tingkat pendapatan suatu individu, 

sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap tingkat kualitas barang serta 

harga yang dapat dibeli oleh suatu individu. Kelas sosial memiliki beberapa 

yang pertama, orang-orang di dalam kelas sosial yang sama cenderung 

berperilaku seragam daripada orang dari dua kelas sosial yang berbeda. 

Kedua, orang merasa dirinya menempati posisi inferior atau superior dikelas 

sosial mereka. Ketiga, kelas sosial ditandai oleh sekumpulan variabel seperti 

pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan, pendidikan dan orientasi nilai. 

Keempat, individu dapat pindah dari satu tangga ke tangga lain pada kelas 

sosialnya selama masa hidup mereka. 

2. Perbedaan dan pengaruh individu 

 Faktor gaya hidup 

Gaya hidup memiliki definisi yang berbeda dengan kepribadian, walau 

kedua konsep tersebut sama sama merupakan refleksi suatu individu. Gaya 

hidup merupakan pola konsumsi suatu individu, pola ini merefleksikan 

bagaimana suatu indivisu menghabiskan uang dan waktunya (Solomon, 

2011). Sedangkan definisi dari kepribadian adalah karakteristik internal 

suatu individu. Gaya hidup berkaitan dengan kondisi ekonomi, kebutuhan, 

dan keingian dapat dilihat melalui pendekatan gaya hidup konsumen. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hawkins dan Motherbaugh (2010) bahwa gaya 

hidup merupakan salah satu proses awal konsumen dalam membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk (Suryani, 2013). 
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 Persepsi konsumen 

Proses presepsi diawali dengan stimuli yang dirasakan oleh indera 

konsumen. Yang kemudian direspon oleh otak menjadi sensasi. Sensasi ini 

akan direkam otak menjadi salah satu pengalaman konsumen dalam 

menghadapi suatu stimulus. Menurut Suryani (2013) terdapat enam faktor 

yang berpengaruh terhadap konsumen menengah ke atas dan merupakan 

karakteristik stimuli.  

1. Faktor yang berpengaruh pertama yaitu perbedaan yang mencolok yang 

akan menjadi daya tarik lebih pada konsumen.  

2. Faktor yang kedua adalah inovasi atau pembaharuan. 

3. Faktor yang ketiga adalah intensitas, yang dimaksudkan intensitas 

dalam kasus apartemen berupa fasilitas dan pelayanan yang lebih 

dibandingkan apartemen lainnya. 

4. Faktor keempat adalah besarnya ukuran yaitu pada unit hunian 

apartemen itu sendiri. 

5. Kemudian yang kelima adalah gerakan, konsumen cenderung akan 

memperhatikan stimuli yang bergerak daripada yang diam (Suryani, 

2013). Dalam implementasinya dapat dilakukan dengan cara promosi di 

suatu public space. 

6. Faktor yang terakhir adalah pengulangan, stimuli yang diulang ulang 

akan lebih menarik perhatian dibandingkan yang kemunculannya sekali. 

Selain poin-poin yang disebutkan diatas, ada faktor lain yang mempengaruhi 

konsumen terhadap sebuah hunian yaitu pemiluhan warna pada hunian. Warna erat 

kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Pilihan warna bisa memengaruhi 

tubuh, pikiran, emosi, dan keseimbangan ketiganya pada diri manusia (Wolfard, 

2020). Penggunaan warna pada ruangan bukanlah sekadar elemen dasar desain 

interior belaka, sebab warna juga memiliki fungsi dan juga makna. Lebih dari 

sekadar estetika, warna juga mampu memengaruhi suasana hati sang penghuni. 

Psikologi terkait warna banyak diterapkan dalam desain interior. Pemilihan warna 

yang salah pada ruangan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, atau bahkan 

membawa dampak buruk bagi kondisi psikologis (Wolfard, 2020).  



40 
 

Warna adalah sebuah presepsi sensorik yang memiliki efek simbolis, 

asosiatif, sinestetik dan emosional. Tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan, aspek 

neuropsikologis, efek psikosomatik, ergonomi visual dan efek psikologis warna 

adalah komponen ergonomi warna. Arsitek atau perancang memliki tugas untuk 

mengetahui bagaimana penerima stimulasi visual dan respon yang ditimbulkan 

menghasilkan kemungkinan kesejahteraan manusia. Umumnya diterapkan pada 

fasilitas medis kejiwaan, kantor, pabrik produksi, fasilitas pendididkan, rumah 

untuk orang lanjut usia dan fasilitas umum. Masing-masing pada bangunan tersebut 

memilki tugas dan fungsi warna yang berbeda. Selain warna yang dihasilkan dari 

cat, ada warna natural yang dihasilkan dari beberapa material seperti kayu, batuan, 

batu bata dan marmer. Setiap material yang digunakan memberikan pengaruh pada 

presepsi setiap penghuni dalam ruang arsitektur (TMD Studio,2017). 

Warna yang mungkin sesuai dengan karakter penghuni ekonomi menengah 

ke atas dengan warna putih. Penggunaan warna putih dalam ruangan dapat 

memberikan kesan luas dan lapang ke dalam ruangan. Warna ini sangat tepat 

digunakan untuk ruangan yang sempit dan mungil untuk mendapatkan kenyamanan 

yang maksimal seperti pada Gambar (Wolfard, 2020). 

 

Gambar 2. 20 Penggunaan warna putih pada hunian 

(Sumber: https://interiordesign.id/psikologi-warna/) 
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Seseorang dipengaruhi baik secara pribadi maupun secara universal oleh 

warna di lingkungan mereka. Sebuah penelitian telah melacak pola-pola tertentu 

dalam preferensi warna yang terkait dengan usia, sosial ekonomi, dan karakter. 

Semakin muda seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk memilih warna 

yang lebih jenuh, tetapi seiring bertambahnya usia seseorang akan mulai lebih 

menyukai warna yang lebih terang dan tidak jenuh. Diagram pada Gambar 2.21 

menunjukkan bagaimana ciri-ciri karakter dan sosial ekonomi dapat mempengaruhi 

preferensi warna seseorang. Namun, karena seseorang tidak dapat memengaruhi 

sejarah pribadi individu dalam kaitannya dengan warna, perancang dipaksa untuk 

mendesain ke arah pengalaman warna yang memengaruhi sebagian besar orang 

dengan cara yang sama. 

 

Gambar 2. 21 Psikologi warna pada arsitektur 

(Sumber: https://medium.com/studiotmd/the-perception-of-color-in-architecture-

cf360676776c) 
2.3.2 Preferensi Konsumen dalam Memilih Hunian yang Ekologis 

Pendekatan klasik dalam penelitian terhadap hunian bertujuan unuk 

memprediksi kebutuhan hunian berdasarkan pada karakteristik sosio-demografi 

masyarakat, seperti usia, status dalam keluarga dan penghasilan (Ganzeboom, 

1988). 
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Pendekatan ini muncul akibat gagasan bahwa latar belakang sosial dapat 

menciptakan peluang dan membatasi pilihan, namun ternyata gagasan ini dibantah 

oleh Pinkster dan Van Kempen (2002) yang mengatakan bahwa orang dengan latar 

belakang yang sama mungkin memiliki preferensi dan pola perilaku yang berbeda, 

sedangkan orang yang memiliki latar belakang yang sama berbeda bisa saja 

memliki preferensi dan pola perilaku yang sama.  

Selain itu, karakteristik sosio-demografi masyarakat tidak benar-benar dapat 

menjelaskan dan memprediksi preferensi masyarakat terhadap huniannya. 

Preferensi bermukim tidak hanya ditentukan oleh kondisi tempat tinggal namun 

juga keadaan lingkungan sekitar. Pada kelompok masyarakat menengah keatas 

keadaan lingkungan sekitar menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan 

karakteristik mereka (Ernawati, 2019). 

Pentingnya gaya hidup (lifestyle) diajukan sebagai variabel perantara antara 

penerjemahan karakteristik sosio-demografi ke dalam penentuan preferensi 

konsumen karena gaya hidup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

consumer behavior. Gaya hidup merupakan pola karakteristik perilaku individu dan 

sosial sesorang atau kelompok, biasanya akan menjadi kekhasan atau eksentris 

(Chaney, 1996). Hal ini diharapkan agar prediksi terhadap preferensi dan pilihan 

konsumen akan semakin akurat karena gaya hidup dapat menutup kesenjangan 

antara variabel sosio-demografi masyarakat dengan aspek budaya kehidupan. 

2.3.3 Fasilitas untuk Penghuni Menengah Ke atas 

Pada sebuah bangunan apartmen, beberapa hal yang penting selain desain 

bangunan sendiri adalah fasilitas dan kemudahan apapun yang didapatkan dalam 

bangunan. Laporan preferensi penghuni apartemen pada tahun 2020 yang dirilis 

oleh National Housing Council (NMHC) dan Kingsley Associates tahun 2019 

memberikan pandangan mendalam tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

penghuni di apartemen. Fitur-fitur apartemen dan fasilitas yang tercakup yaitu: 

 Co-working spaces 

Ruang ini memberikan jembatan pada kesenjangan antara hidup dan bekerja, 

dimana penduduk dapat bekerja jarak jauh dan hanya untuk hari itu saja atau 

memiliki ruang kerja khusus yang lebih nyaman dari ruang kerja konvensional. 

Kondisi ruang kerja yang memiliki desain tidak formal seperti pada loby hotel 
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serta dilengkapi ruang pertemuan, ruang vip dan ruang rapat 

(CBRE+Streetsense, 2019). 

 Fitness and Spa room 

Pusat kebugaran memiliki ruang khusus untuk trend kebugaran terkini, dari kelas 

yoga hingga kelas pilates serta TRX. Dilengkapi ruang pelatihan private khusus 

untuk mendorong penghuni meningkatkan gaya hidup (CBRE+Streetsense, 

2019).  Kemudian fasilitas spa adalah fasilitas yang mewah dan 

dilengkapidengan ruang pijat pribadi, kolam airpanas dan ruang sauna pribadi 

atau umum (Davidson, 2018) 

 Game room 

Selain memberikan fasilitas ruang kerja yang baik, dibuatlah ruang bermain 

untuk mengisi waktu luang disisi kesibukan keseharian yang padat yaitu berisi 

meja billiard, soccer game table dan ruang bersantai bersama penghuni lain 

(Davidson, 2018). 

 Pet friendly 

Lebih dari sepertiga dari koresponden adalah pemilik hewan peliharaan. Pemilik 

hewan memiliki ekspetasi membayar dengan kisaran harga tertentu pada tiap 

bulan dengan fasilitas yang didapatkan taman khusus untuk hewan peliharaan, 

tempat pencucian hewan peliharaan dan layanan khusus untuk hewan peliharaan 

di apartemen (Davidson, 2018). 

 Green space 

Green space atau ruang hijau adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh 

apartemen kelas atas dan cocok untuk penghuni kota. Ruang hijau yang indah 

dan nyaman, dengan banyak ruang hijau dapat membantu penghuni menemukan 

kedamaian setelah keseharian yang padat. Serta ruang hijau juga dapat sebagai 

tempat bersantai dan berkumpul dengan penguni apartemen yang lain 

(CBRE+Streetsense, 2019). 

 Eco-friendly amenities 

Membuat keadaan apartemen menjadi ramah lingkungan memberikan 

kenyamanan berlebih pada penghuni apartemen seperti menempatkan tempat 

sampah daur ulang pada setiap lantai atau memastikan banyak menggunakan 
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properti yang mudah di daur ulang serta memiliki tempat daur ulang dalam 

apartemen. Penghematan sumber daya air dan sumber daya listrik juga 

diterapkan dengan peletakan panel surya pada atap dan tersambung dengan 

sistem air panas hunian. Selain penghematan pengeluaran penghuni, lingkungan 

akan mendapatkan dampaknya (Davidson, 2018). 

2.4 Fasad Bangunan, Vertical Forest, Jenis Tanaman 

Secara etimologis Fasade (facade) memiliki arit kata yang panjang. Dalam 

bidang arsitektur, fasad berarti sebuah wajah bangunan atau muka atau depan suatu 

bangunan. Fasad merupakan bagian yang selalu pertama kali diapresiasi oleh 

publik. Selain itu dengan media fasad ini bisa didapatkan sebuah gambaran 

terhadap fungsi-fungsi ruang yang ada dibaliknya atau didalamnya. Menurut 

Suparno Sastra (2013), fasad merupakan ekspresi visual bangunan yang pertama 

kali diapresasi oleh publik, oleh karena itu penilaian terhadap fasad identik dengan 

penilaian terhadap suatu bangunan. 

Krier (2001) menjelaskan komposisi fasad mempertimbangkan persyaratan 

fungsional yaitu jendela, bukaan pintu, pelindung matahari dan bidang atap. Desain 

fasad sebenarnya berkaitan dengan penciptaan kesatuan harmonis antara proporsi 

yang baik, penyusunan struktur vertikal horizontal, ritme bahan dan pintu masuk, 

arcade, lantai dasar, jendela, balkon dan logja serta atap. Komposisi fasad terdiri 

dari penstrukturan disatu sisi dan penataan pada sisi lainnya (Arifin Murti & 

Samsudin, 2013). 

a. Fasad sebagai unsur visual yang pertama diamati 

Sebagai media untuk memberikan kesan pertama bagi sebuah karya 

arsitektur, fasad merupakan media fisik yang pertama kali dilihat oleh calon 

penghuni bangunan dan publik yang melewati depan bangunan. 

Oleh karena itu, dari fasad tersebut akan banyak menimbulkan berbagi 

presepsi terhadap fasad yang diamati. Dalam permasalahan tesis ini, calon penghuni 

atau konsumen lebih mengarah dan mengikuti preferensi konsumen dengan 

golongan menengah ke atas yang harus ditonjolkan pada fasad bangunan.  
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Preferensi yang lebih dikhususkan akan mempengaruhi desain fasad yang 

akan dirancang dan lebih kreatif karena standar konsumen golongan menengah ke 

atas dengan golongan lain sangatlah berbeda walaupun tidak menutup 

kemungkinan dalam perwujudan preferensi ini dapat menarik golongan 

dibawahnya (Arifin Murti & Samsudin, 2013). 

Sebagai elemen pertama pada bangunan yang dapat kita tangkap secara 

visual, fasad juga bisa digunakan sebagai patokan, tanda atau bahkan menjadi 

maskot pada satu daerah tertentu. Akhirnya desain fasad yang akan dirancang tidak 

akan jauh dari nilai-nilai dari sebuah tempat tersebut. 

b. Ekspresi Fasad Terbuka (ekstrovert) 

Menurut Soeparno Sastra (2013), dari segi penampilannya, bangunan dapat 

mengekspresikan atau memberikan kesan terbuka jika fasad dari bangunan tersebut 

lebih dominan bagian terbuka/transparan. Kesan terbuka sebuah bangunan bisa 

didapatkan dengan menggunakan material kaca maupun permainan bidang yang 

tidak terlalu banyak agar tercipta hubungan antara ruang luar dan ruang dalam. 

Dominasi dinding fasad dengan bukaan ruang akan memberikan kesan 

terbuka dari bangunan dan memberikan kesan ramah dan dekat dengan lingkungan 

luar. Secara otomatis penhuni akan mudah berinteraksi dengan lingkungan luar 

bangunan begitu juga sebaliknya. Pengaplikasin ini umumnya menggunakan 

material kaca atau berupa bidang yang terbuka langsung ke ruang luar. 

c. Artikulasi Fasad sebagai “Point of Interest” 

Penambahan artikulasi pada fasad bangunan diupayakan agar dapat 

memberikan pesan dan kesan tertentu serta menambahkan nilai estetis pada sebuah 

fasad bangunan. Untuk menciptakan artikulasi pada fasad bangunan agar terlihat 

menarik dapat dibuat dengan cara memberikan perbedaan komposisi fasad melalui 

sebuah bentuk maupun material pada fasad bangunan yang berbeda. Artikulasi 

fasad biasanya memiliki batas-batas dengan elemen di sekelilingnya dengan jelas. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pusat perhatian (point of interest) dan 

menambahkan nilai-nilai estetis pada bangunan.  
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Elemen fasad yang sering digunakan sebagai pembentuk artikulasi fasad 

berupa elemen-elemen yang bisa di tonjolkan baik secara horisontal maupun 

vertikal dari sisi bentuk, warna dan ukuran. Jenis-jenis elemen pada fasad yang 

biasanya ditampilkan sebagai artikulasi misalnya pintu masuk (main entrance), 

kolom, atap, dinding dengan berbagai bentuk, teras, balkon, ralling serta 

ornamentasi khusus. 

Tanaman pada bangunan memiliki banyak kegunaan dan manfaat pada 

sistem bangunan itu sendiri. Salah satu fungsi tanaman pada bangunan berguna 

untuk menetralisir udara pada dalam bangunan dan mencegah polasi angin, polusi 

udara, polusi suara dari luar bangunan agar terfilter ke dalam bangunan. Menurut 

Marisa Sugangga (2014), taman vertikal merupakan salah satu jenis filter olahan 

yang dapat mereduksi polusi masuk ke dalam bangunan hingga 42%.  Dari beberapa 

manfaat di atas ada beberapa manfaat diluar fungsinya sebagai makhluk hidup yaitu 

sebagai tanaman, yaitu dengan estetika dalam memercantik fasad atau bagian 

tertentu pada bangunan.  

Tanaman seperti bunga atau tanaman hias dapat mempercantik bangunan 

dengan warna-warna yang eksotis pada waktu atau masa bulan tertentu. Contohnya 

anggrek bulan yang mengeluarkan bunga warna putih setiap 2 bulan sekali. Potensi 

yang akan dimanfaatkan sebagai fasad bangunan yang fleksibel dalam merespon 

musim yang akan berubah-ubah setiap bulannya sesuai dengan tanaman atau pohon 

tertentu yang tertenam di sisi fasad bangunan tertentu. Penjelasan tentang beberapa 

pohon dan bunga yang digunakan seperti berikut: 

a. Aggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis) 

 

Gambar 2. 22 Anggrek Bulan Putih 

(Sumber: https://www.faunadanflora.com/cara-menanam-dan-merawat-anggrek-

bulan-agar-rajin-berbunga/) 
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- Nama ilmiah: Phalaenopsis amabilis 

- Nama lokal: Anggrek Bulan 

- Jenis: tanaman hias 

- Lokasi: 500 - 1500 mdpl 

- Iklim: angin dan hujan tidak berpengaruh terhdap pertanaman, suhu 

minimum saat malam yaitu 12,7 C 

- Pencahayaan: hanya membutuhkan 20% setiap hari. Ditempatkan di 

tempat yang teduh  

- Penyiraman: 2 kali sehari pagi dan sore hari saat udara sedang panas 

(kemarau), Tanah kering. 

- Waktu masa panen: 2 bulan sekali  

b. Krisan (Chrysanthemum) 

 
Gambar 2. 23 Bunga Krisan Kuning 

(Sumber: http://www.grosirtanamanhias.id/krisan-kuning) 

- Nama ilmiah: Chrysanthemum 

- Nama lokal: Krisan 

- Jenis: tanaman hias 

- Lokasi: iklim tropis, suhu lingkungan 17 - 30°C, ketinggian 800 - 1200 

mdpl 

- Pencahayaan: tidak terlalu berlebihan, 6 - 8 jam sehari, tidak terpapar 

cahaya malam buatan 

- Penyiraman: sekali dalam sehari (Pagi hari), tanah tidak terlalu basah 

- Waktu masa panen: 4 bulan sekali (waktu penanaman bulan maret) 

c. Liliturf (Liriope Muscari) 

 
Gambar 2. 24 Bunga Liriope Ungu 

(Sumber: https://www.etsy.com/listing/537005960/5-lilyturf-liriope-muscari-aka-

big-blue) 
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- Nama ilmiah: Liriope Muscari 

- Nama lokal: Liriope, rumput monyet 

- Jenis: penutup tanah 

- Lokasi: 101-1402 mdpl 

- Pencahayaan: matahari penuh (6 jam), beberapa bagian terkena sinar 

matahari (4-6 jam), bayangan total (4 jam atau kurang sehari) 

- Penyiraman: sekali dalam sehari, tanah kering 

- Waktu masa panen: agustus – oktober 

- Manfaat: pencegahaan erosi, pengendaian gulma 

d. Delima (Punica Granatum) 

 
Gambar 2. 25 Pohon Delima Merah 

(Sumber:https://penjagarumah.com/menanam-delima/) 

- Nama ilmiah: Punica Granatum 

- Nama lokal: Delima 

- Jenis: perdu/pohon kecil 

- Lokasi: ± 1000 mdpl 

- Pencahayaan: tempat yang terkena sinar matahari 

- Penyiraman: seminggu sekali (kecuali musim hujan tidak perlu), tanah 

kering 

- Waktu masa panen: agustus – september 

- Kendala: angin dan tanah yang basah 

e. Apel Hijau (Malus Domestica) 

 
Gambar 2. 26 Apel Hijau 

(Sumber: https://pixabay.com/id/photos/apple-apel-hijau-pohon-apel-buah-

3866387/) 
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- Nama ilmiah: Malus Domestica 

- Nama lokal: Apel hijau manalagi 

- Lokasi: 1000 - 1500 mdpl,suhu lingkungan 16 - 27°C 

- Pencahayaan: 50-60% per hari 

- Penyiraman: seminggu sekali (kecuali musim hujan tidak perlu) 

- Waktu masa panen: 6 bulan sekali 

- Kendala: - 

f. Jeruk (Citrus reticulata) 

 
Gambar 2. 27 Pohon Jeruk 

(Sumber: https://mitalom.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-jeruk/) 

- Nama ilmiah: Citrus reticulata 

- Nama lokal: Jeruk keprok 

- Lokasi: iklim tropis, > 700 mdpl, suhu 13 - 30°C 

- Pencahayaan: mendapatkan sinar matahari sepanjang hari (tanpa 

naungan) 

- Penyiraman: tidak menyebabkan genangan air 

- Waktu masa panen: 3 bulan sekali 

- Ukuran tanah: 1m x 1m 

- Kedalaman tanah: 75 cm 

- Kendala: kemiringan tanah tidak lebih dari 30° 

g. Azalea Ungu (Rhododendron pulchrum) 

 
Gambar 2. 28 Azalea Ungu 

(Sumber: https://pixabay.com/id/photos/azalea-ungu-bunga-bunga-bunga-perdu-

109017/) 
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- Nama ilmiah: Rhododendron pulchrum 

- Nama lokal: Azalea ungu / saliyah 

- Lokasi: Sub tropis, 1200 – 1700 mdpl 

- Pencahayaan: Tidak langsung terpapar sinar matahari, 3- 4 jam sehari 

(pagi hari) 

- Penyiraman: sekali sehari (pagi hari), tanah kering 

- Waktu masa panen: muncul sepanjang tahun 

- Manfaat: menyerap polutan 

h. Soka Jawa (Ixora Javanica) 

 
Gambar 2. 29 Bunga Soka Jawa 

(Sumber: https://www.biodiversitywarriors.org/bunga-soka-jawa-3.html) 

- Nama ilmiah: Ixora Javanica 

- Nama lokal: Soka Jawa 

- Lokasi: iklim tropis, 700 mdpl 

- Pencahayaan: cahaya dengan intensitas rendah 

- Penyiraman: pagi atau sore hari 

- Waktu masa panen: Desember – Maret 

- Kendala: - 

2.5 Sintesa Kajian Pustaka 

Beberapa teori yang telah dijelaskan menunjukaan bahwa jenis ekonomi 

penghuni yang akan menghuni bangunan ini akan berpengaruh pada respon fasad 

yang diterapkan. Strategi dalam merespon penghuni dengan tingkat ekonomi 

menengah ke atas dan jenis tanaman yang akan digunakan sebagai fasad bangunan. 

Aspek preferensi konsumen perlu diperhatikan guna memberikan kenyamanan 

penghuni yang menarik perhatian konsumen tertentu terhadap bangunan. 
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Apartemen tingkat rendah adalah bangunan yang bersifat bangunan 

akomodasi. Kebutuhan dalam apartemen tingkat rendah juga akan disesuaikan 

dengan kebutuhan penghuni dan kondisi kontekstual pada lokasi perancangan. 

Dengan batasan ketinggian bangunan kurang lebih 20 meter atau 2 sampai 4 lantai.  

Strategi bangunan dalam merspon preferensi konsumen menengah ke atas berkaitan 

fasad bangunan yang memiliki warna tertentu pada elemen fasad dan 

mempengaruhi konsumen menengah ke atas dalam memilih sebuah bangunan 

apartemen.  

Dari kajian konsumen menengah ke atas yang sudah dipaparkan, didapatkan 

beberapa kelompok pada golongan menengah ke atas yang memiliki karakteristik 

berbeda serta direspon dalam desain arsitektural yang berbeda seperti pada Tabel 

berikut: 

Tabel 2. 5 Pengaruh Segmentasi pada golongan menengah ke atas terhadap 

preferensi hunian 

Jenis 

konsumen 

Karakteristik Respon 

The  Aspirator  Merasa puas dengan 

kondisi yang ada 

 peduli terhadap 

lingkungan 

 Banyak bersosialisasi 

Memberikan ruang untuk bersosialisasi antar 

penghuni lainnya. 

 

Memberikan desain hunian yang bernuansa 

ekologis. 

The Performer  Egois, sulit merasakan 

puas 

 Ambisius 

 Pengadopsi teknologi 

Memberikan desain hunian dengan warna yang 

lembut untuk meredakan perasaan yang tidak 

stabil secara psikologis. 

 

Memberikan desian hunian yang berteknologi 

terbaharukan 

The Expert  Kehidupan yang rutin 

dan monoton 

 Passionate 

 Kurang memiliki 

waktu dengan 

keluarga 

 Banyak bersosialisasi 

Memberikan desain hunian yang terbaharukan 

serta kreatif agar penghuni tidak merasakan 

bosan. 

 

Memberikan desain ruang tamu yang lebih luas 

dan warna hangat untuk menjalin sosialisasi 

dengan keluarga secara baik. 
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The Climber  Pekerja keras 

 Sosok pahlawan 

dalam keluarga 

 Sedikit bersosialisasi 

Memberikan desain ruang tamu yang lebih luas 

dan warna hangat untuk menjalin sosialisasi 

dengan keluarga secara baik. 

Trens Setter  Selalu mengikuti trend 

 Pusat perhatian 

 Pengadopsi teknologi 

 Banyak bersosialisasi 

Memberikan desian kontomperor pada hunian, 

desain yang mengikuti perkembangan yang ada 

serta memberikan ruang untuk bersosialisasi 

dengan penghuni lain. 

 

Memberikan balkon pada hunian sesuai dengan 

karakternya yang suka menjadi pusat perhatian 

The Follower  Role model pada 

lingkungannya 

 Visi jangka pendek, 

kurang tujuan 

 Pengadopsi teknologi 

Memberikan desain dengan warna-warna yang 

formal untuk menjaga norma dan spiritual 

penghuni. 

 

Memberikan desian hunian yang berteknologi 

terbaharukan. 

The Settler  Mapan dalam 

kehidupan 

 Pengetahuan yang 

terbatas 

 Memegang nilai-nilai 

tradisional 

 Sedikit bersosialisasi 

Memberikan privasi antar penghuni yang tidak 

permanen seperti vegetasi agar pembatas dapat 

memberikan fungsi yang lain pada penghuni. 

The Flower  Tidak puas dengan 

kondisi sekarang tapi 

tidak tahu harus 

berbuat apa 

 Visi hidup terbatas 

 Pengadopsi teknologi 

 Spiritual yang kuat 

 Keluarga adalah asset 

terbesar 

Memberikan desain hunian yang memiliki ruang 

bersosialisasi secara baik melalui luasan ruang 

tamu yang lebih besar dan pemilihan warna 

yang hangat pada hunian. 

 

Memberikan desain hunian yang berteknologi 

terbaharukan. 

SINTESA 

Dari berbagai respon yang berbeda pada setiap segmentasi diatas dapat disimpulkan, sebagian 

besar segmentasi konsumen menengah ke atas, yang pertama memerlukan yang pertama 

desain yang terbaharukan serta kreatif karena kehidupan yang cenderung monoton dan 
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membosankan. Kedua perlu desian dengan luasan ruang keluarga yang lebih besar serta 

meminimalisasi dinding pada hunian karena hubungan sosial banyak terjadi hanya dalam 

keluarga. Ketiga adalah penggunaan warna serta material yang memberikan ketenangan secara 

psikologi pada penghuni karena hidup dengan bekerja keras. Bisa diterapkan dengan pemilihan 

warna yang tepat serta material alami yang dapat memberikan kenyaman dalam hunian 

Keempat, untuk memberikan ruang sosialisasi dengan penghuni lain dpat dilakukan diluar 

hunian seperti pada balkon dengan jarak balkon yang berdekatan. Untuk menjaga privasi pada 

dalam hunian, pada ruang sosialisasi dapat diberikan vegetas. Selain untuk memberikan kesan 

yang nyaman juga bisa sebagai pembatas antara penghuni dalam bangunan. 

Elemen warna yang digunakan pada bagian fasad bangunan secara tidak sadar 

berpengaruh pada konsumen atau orang yang hanya sekedar melihat bangunan 

apartemen ini. Setiap warna yang ada pada fasad bangunan akan memberikan kesan 

psikologis berbeda pada setiap individu. 

Prinsip perancangan pembangunan yang based on user adalah 

memperhatikan faktor yang mempengaruhi seorang konsumen, preferensi 

konsumen dan karakteristik sebuah konsumen tertentu yang dijabarkan dengan 

baik. Pemilihan warna fasad mengacu pada karateristik sebagian besar yang 

memiliki sifat egois serta memiliki sifat pekerja keras.  

Warna yang dihasilkan dari vegetasi pada balkon hunian. Selain memberikan 

kesan yang berbeda, vegetasi pada balkon memberikan kesan kedekatan penghuni 

dengan alam sekitar dan mengadopsi pendekatan ekologi seperti penghawaan alami 

dan pencahayaan alami pada hunian apartemen. Pemilihan material lokal akan lebih 

responsif pada konteks lokasi disekitarnya dan akan mengurangi beban ekonomi 

dalam perancangan (Rejeki, 2017). Selain mengurangi beban ekonomi 

perancangan, pemilihan material alami pada hunian agar tercipta suasana alami 

pada Kota Batu dan menghilangkan suasana kota besar dengan kehidupan yang 

sibuk dan monoton pada penghuni menengah ke atas.  

Aspek eksplorasi yang akan dikembangkan adalah pada bagian fasad 

bangunan, balkon bangunan serta elemen fasad lain dalam merespon constraint 

terkait konsumen menengah ke atas. Kemudian pendekatan ekologi juga akan 

berpengaruh pada vegetasi dalam, luar bangunan serta vegetasi pada balkon 

bangunan. Aspek ekologi lain juga berpengaruh pada efisiensi sumber daya 

bangunan dan respon vegetasi terkait iklim sekitar bangunan.  



54 
 

Dari beberapa teori atau kajian pustaka yang sudah didapatkan, maka fokus 

aspek yang akan di perhatikan adalah: 

1. Desain bangunan 

2. Fasilitas bangunan 

3. Fasad bangunan 

4. Ekologi bangunan 

2.6 Preseden Bangunan Apartemen untuk konsumen menengah ke atas 

Dasar pertimbangan pemilihan preseden adalah bermula melihat objek serta 

isu permasalahan konsumen menengah ke atas dan ide awal adalah berupa inovasi 

pada fasad bangunan maka kriteria pemilihan presedan adalah: 

 Bangunan dengan penghuni kelas menengah ke atas 

 Bangunan yang menerapkan perubahan warna pada fasad bangunan 

Dari kedua hal tersebut dipelajari beberapa aspek yang digunakan dalam 

mengkaji preseden antara lain: 

 Hunian bangunan 

 Preferensi penghuni menengah ke atas 

 Perubahan fasad bangunan 

 Ekologi bangunan 
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2.6.1 Flashback: Tower Flower / Edouard Francis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan Flashback Tower adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai 

apartemen yang berdiri di Paris tepatnya berada di kota Rue Herold. Flashback 

memiliki luas sebesar 2600 m2 dan sudah dioperasikan sejak tahun 2004. Bangunan 

ini memiliki 10 lantai dengan fasad yang menggunakan 380 pot bambu yang 

diletakkan mengelilingi bangunan. Arsitek memiliki tujuan untuk mendekatkan 

jarak antara arsitektur dan alam yang berupa pot-pot bambu dan menhasilkan 

konsep “living building”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsitek: Edouard Francis 

Lokasi: Rue Herold, Paris 

Luas Bangunan: 2600 m2 

Jumlah lantai: 10 lantai 

Tahun: 2004 

Gambar 2. 30 Flashback Tower 

(Sumber: https://www.archdaily.com/245014/tower-flower-edouard-francois) 

Gambar 2. 31 Sketsa Flashback Tower 

(Sumber: www.edouardfrancois.com) 
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Bangunan ini terinspirasi dari penanaman bunga-bunga yang diletakan pada 

bagian jendala di salah satu bagian Paris Salah satu aspek ekologi yang diterapkan 

pada bangunan ini adalah konservasi air untuk mengairi keseluruhan tanaman pada 

balkon bangunan yang memanfaatkan air hujan. Bagian pot tanaman dirancang 

setinggi 1 meter yang sudah tertanam sehingga tidak dapat dipindahkan letaknya 

kemudian penyiraman dilakukan secara otomatis yang memanfaatkan dari air 

hujan.  

 

Gambar 2. 32 Sistem pengairan pada pot tanaman 

(Sumber: www.edouardfrancois.com) 

Elemen pada fasad yang diterapkan pada bangunan ini meminimalkan 

penggunaan dinding pembatas sehingga memberikan hubungan langsung dengan 

unit hunian sekitarnya. Cahaya pada lahan langsung mengarah pada bagian fasad 

kemudian di saring dengan shading dari dedaunan yang tertanam pada balkon. Pada 

lantai dasar suasana lebih terbuka dan mengubah kesan bangunan menjadi memiliki 

hubungan dengan lingkungan alam sekitarnya. Bangunan ini mewujudkan ekspresi 

keingin sebuah kota akan “vertical forest”. 
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Gambar 2. 33 Hunian Flashback Tower 

(Sumber: www.edouardfrancois.com) 

Hunian bangunan pada apartemen ini dirancang dengan dominan warna cat 

putih memberikan kesan lebih luas walaupun luasan hunian kecil seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.33. Unit hunian hanya memiliki satu jenis saja dengan 

ukuran yang sama dan memiliki tipologi sama di tiap unit hunian. Setiap hunian 

memiliki balkon sendiri tanpa ada sekat dinding antar balkon unit hunian. Denah 

pada bangunan ini dirancang tidak simetris antara sisi-sisinya seperti pada Gambar 

2.34. Kemudian pada sekeliling bangunan menggunakan pot tanaman sebagai 

secondary skin yang berfungsi sebagai pegarah angin masuk ke dalam bangunan 

dan memilter cahaya matahari yang berlebihan.  

 

 

Gambar 2. 34 Denah Flashback tower  

(Sumber: www.edouardfrancois.com) 
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Tabel 2. 6 Tinjaun prinsip hutan vertikal pada Flashback Tower 

NO ASPEK PENERAPAN DESAIN 

1. Hunian bangunan  Desain hunian minimalis 

 Hunian tidak memiliki balkon  

 Dominan warna cat putih pada unit hunian 

 Hanya 1 jenis unit hunian 

2.  Preferensi penghuni 

menengah ke atas 

 Desain hunian dengan pendekatan ekologi 

 Menggnakan bahan material alami 

3. Fasad bangunan  Tidak dilengkapi dengan bakon setiap hunian 

 Fungsi balkon diganti dengan teras atau selasar pada sisi 

luar hunian 

 Menggunakan pot tanaman di sekeliling sisi bangunan 

sebagai secondary façade 

 Menggunakan tanaman dengan media tanam pada pot 

 Diaplikasikan menjadi satu bagian dengan elemen 

pembayangan 

 Tidak fokus menganalisa perubahan warna pada fasad 

bangunan dan menggunakan satu jenis tanaman pada 

keseluruhan fasad bangunan 

4. Aspek ekologi 

bangunan 

 Menerapkan konservasi air hujan untuk tanaman di balkon 

hunian 

 Banyak menggunakan elemen kaca untuk memberikan 

hubungan langsung dengan alam luar 

Kajian pada flashback: Tower Flower terkait preferensi konsumen menengah ke 

atas:  

Dilihat dari kasus penerapan perubahan fasad bangunan pada bangunan 

Flashback Tower, kurang bisa mendapatkan preferensi konsumen menengah ke 

atas pada masyarakat kota. Fasad bangunan terlihat sama dari ketiga sisi bangunan 

dan fasad bangunan terlihat monoton dengan satu jenis tanaman saja membuat 

fasad terlihat biasa saja dan kurang menarik. Satu sisi fasad bahkan terlihat sangat 

biasa tanpa balkon dan hanya terlihat satu bukaan saja sehingga membuat dinding 

terluar bangunan langsung terpapar sinar matahari. 
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Jika dilihat dari aspek ekologi, bangunan ini dinilai banyak menerapkan 

konsep ekologi yang dapat dilihat dari konsep awal bangunan ini didirikan. 

Pengairan yang dilakukan rutin pada pot-pot tanaman juga dilakukan dengan 

menampung air hujan yang ditampung saat musim hujan. Desain hunian bangunan 

memiliki luasan yang kecil untuk masyarakat menengah ke atas. Untuk mensiasati 

luasan yang kecil, digunakan warna dinding putih untuk memberikan kesan luas 

dan memberikan balkon di setiap unit huniannya tapi tanpa sekat di antara 

balkonnya. 

2.6.2 Bosco verticale 

 

Gambar 2. 35 Gedung Bosco Verticale 

(Sumber: https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-

architetti) 

Bosco verticale adalah bangunan yang dirancang oleh Stefano Boeri Studio 

yang dirancang tepat di pusat kota Milan, Italia. Bangunan ini memiliki dua tower 

yang memiliki ketinggian lantai berbeda. Tower D memiliki 26 lantai kemudian 

tower E memiliki 18 lantai. Proyek ini dinamakan dalam bahasa italia yang 

diartikan hutan vertikal dengan memiliki kurang lebih 900 pohon, 5.000 semak dan 

11.000 tanaman tahunan untuk meproduksi oksigen yang lebih.  

 

Arsitek: Boeri Studio 

Lokasi: Milan, Italia 

Luas Bangunan: 8.900 m2 

Jumlah lantai: 18 lantai 

Tahun: 2014 
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Didirikannya bangunan ini bertujuan mengurangi kepadatan di pusat kota 

Milan, memberikan hunian dengan kualitas udara yang lebih baik. 20.000 pohon 

dan beberapa tanaman tahunan yang ditanam sangat efisian dalam mengurangi 

produksi karbon monoksida sebanyak 44.000 pounds setiap tahun pada sekitar 

bangunan. Dengan 90 spesies tanaman yang ditanam, berhasil memperbaiki 

ekosistem dan mendatangkan beberapa jenis burung dan serangga dalam kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini juga membantu menbangun iklim mikro dan menyerang 

partikel-partikel kotor yang kecil yang terkandung di lingkungan perkotaan. 

Keragaman tanaman pada bangunan ini juga membantu mengembangkan iklim 

mikro yang menghasilkan kelembapan dan melindungi terhadap radiasi dan polusi 

suara dari luar bangunan. Dampak lain yang dihasilkan dari bangunan ini 

adalahnya meningkatnya keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar lahan. Hal 

ini secara tidak langsung mengembalikan apa yang seharusnya kembali seperti 

flora dan fauna endemik seperti serangga kupu-kupu dan burung yang diperkirakan 

akan mengembalikan 1.600 spesimen pada kota. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 36 Balkon sebagai rung bersama 

(Sumber: https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-

architetti) 
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Dengan fasad yang sedemikian rupa juga mampu bertahan di musim dingin 

dan musim panas. Pohon dan tanaman pada fasad berfungsi sebagai elemen 

pembayangan kedalam interior dari matahari langsung dan menghalangi angin yang 

berlebihan. Vegetasi juga memberikan proteksi dari debu dan polusi suara dari 

kepadatan lalu lintas di luar bangunan.  

 

Gambar 2. 38 Diagram pengairan dan vertical forest 

(Sumber: https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-

architetti) 

Bangunan ini terdiri dari 400 kondomium dengan kisaran harga 4 juta rupiah 

hingga 10 juta rupiah per malam. Desain tanaman pada balkon sudah diuji 

sebelmnya pada dalam terowongan angin untuk memastikan pohon tidak akan jatuh 

terkena hembusan angin.  

Gambar 2. 37 Diagram dan Skema Bangunan Bosco Vertical 

(Sumber: https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-

architetti) 
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Desain balkon menggunakan beton bertulang baja yang dirancang setebal 

28 cm dan tembok pembatas 1,3 meter. Kedua bangunan ini memiliki 730 pohon 

yang terdiri dari 480 pohon besar, 250 pohon kecil, 5.000 semak dan 11.000 

tanaman keras atau penutup tanah. Dengan tanaman sedemikan banyak, pengairan 

memanfaatkan konservasi dari air hujan untuk mengurangi kebutuhan air guna 

mengairi tanaman dan pohon pada waktu tertentu seperti Gambar 2.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 39 Skema jenis tumbuhan pada satu musim 

(Sumber: https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-

architetti) 
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Pada Gambar 2.39 diatas ditunjukkan beberapa jenis pohon dan tanaman 

serta data perubahan warna tanaman pada bulan-bulan tertentu. Jenis tanaman yang 

ditanam berbagai ukuran dari yang ukuran besar hingga ukuran pendek dengan 

fungsi penutup tanah. Hasil dari skema diatas, dapat dihasilkan beberapa “wajah” 

fasad bangunan yang berbeda setiap bulannya yang menjadi daya tarik sendiri pada 

bangunan ini. 

Pemilihan spesies dan cara penyebarannya sesuai dengan orientasi dan 

ketinggian tempat yang akan ditanam adalah hasil penelitian arsitek dengan ahli 

botani dan etologi selama tiga tahun. Kemudian tanaman yang digunakan pada 

bangunan sebelumnya telah dibudidayakan di tempat yang memiliki kondisi yang 

sama saat nanti pada bangunan agar tanaman terbiasa dengan kondisi yang ada pada 

balkon. 

Tabel 2. 7 Tinjauan prinsip hutan vertikal pada Bosco Verticale 

NO ASPEK PENERAPAN DESAIN 

1. Hunian bangunan  Desain hunian minimalis 

 Setiap hunian memiliki balkon pribadi 

 3 tipe desain unit hunian 

2. Preferensi penghuni 

menengah ke atas 

 Penerapan hunian dengan pendekatan ekologi 

 Vegetasi memberikan privasi pada penhuni dalam bangunan 

 Perubahan warna pada fasad bangunan 

 Tersedia ruang penunjang skycourt dan co-working spaces 

 Menyediakan ruang untuk green community 

3. Fasad bangunan  Menggunakan balkon hampir disetiap ruang sehingga 

memberikan pengaruh pada wajah bangunan 

 Balkon menggunakan struktur dengan ketebalan 28 cm 

dengan tembok pembatas 1,3 meter 

 Fasad bangunan menggunakan cat warna hitam guna 

meredam panas yang langsung kearah bangunan. 

 Kedalaman media tanah untuk penanaman vegetasi pada 

balkon 1,1 meter 

 Tanaman dianalisa jenis dan perubahan warna pada setiap 

bulan nya sehingga memberikan tampilan fasad yang 

berbeda di setiap bulan pada kurun waktu satu tahun 
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 Menggunakan 480 pohon besar, 250 pohon kecil, 5.000 

semak dan 11.000 tanaman keras atau penutup tanah 

 

4. Aspek ekologi 

bangunan 

 Menerapkan konservasi air hujan untuk tanaman di balkon 

hunian 

 Pohon pada balkon untuk mereduksi panas dan polusi suara 

serta mengendalikan iklim mikro 

Kajian pada Bosco Verticale terkait preferensi konsumen menengah ke atas:  

Pengendalian terkait konsumen menengah ke atas pada gedung apartemen 

diterapkan pada Bosco Verticale dan terkait dengan aspek-aspek lain. Aspek 

ekologi pada bangunan ini sangat berdampak pada perencanaan desain bangunan 

yaitu pemilihan jenis vegetasi pada dalam dan luar bangunan. Pada bagian balkon 

bangunan, vegetasi bertujuan untuk mereduksi panas dari luar serta mengairi 

tanaman dari air hujan disaat musim hujan.  

Pada setiap lantai hunian dilengkapi dengan skycourts sebagai ruang 

bersama atau sebagai ruang interaksi antara penghuni apartemen. Desain fasad 

bangunan juga terbentuk dari balkon pada setiap unit hunian dengan tambahan 

vegetasi pada setiap balkon yang terdiri dari beberapa jenis pohon ukuran sedang 

dan tanaman semak dengan ketinggian rendah. Pemilihan vegetasi juga disesuaikan 

dengan perubahan warna pada pohon itu sendiri agar dapat memberikan “wajah” 

lain di setiap bulannya dalam kurun wajtu satu tahun. 

Media pohon juga menggunakan sistem yang dapat di bongkar dan pasang 

untuk memudahkan dalam perawatan pada setaiap periode. Bangunan ini berbentuk 

balok dan memiliki 4 sisi, pada setiap fasad juga berisi tanaman dan pohon yang 

berbeda sehingga menjadikan bangunan ini sebagai landmark di kota Milan sebagai 

vertical forest.  
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2.6.3 Chicland Hotel 

 

Gambar 2. 40 Chicland Hotel 

(Sumber: https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-

architects?ad_medium=gallery) 

Chicand Hotel adalah sebuah bangunan hotel yang berada di kota bagian 

Vietnam yaitu kota Da Nang. Kota Da Nang adalah salah satu kota paling populer 

di golongan wisatawan internasional. Tapak bangunan ini berada di jalan primer 

pesisir Vietnam yang terbentang sepanjang 30 kilometer dengan pemandangan 

pantai. Jarak tapak bangunan dengan garis pantai hanya 100 meter dengan luas 

tapak 699 m2. 

Chicland hotel memiliki desain sesuai kebutuhan standar sebagai hotel bisnis 

yang dikombinasikan dengan gaya arsitek seperti bangunan komersial yang lain. 

Fasad vertikal pada bangunan ini di lengkapi dengan pot-pot tanaman yang 

terintegrasi dengan balkon unit hunian sehingga mempermudah perawatan ruang 

hijau tersebut. 

Arsitek: VTN Architects 

Lokasi: Da Nang, Vietnam 

Luas Bangunan: 10.495 m2 

Jumlah lantai: 18 lantai 

Tahun: 2019 

Client: CHIC-LAND JSCo. 

https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-architects?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-architects?ad_medium=gallery
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Gambar 2. 41 Balkon hunian Chicland Hotel 

(Sumber: https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-

architects?ad_medium=gallery) 

 Total kesulurahan area bangunan ini sebesar 11,895 m2, terdiri dari 153 unit 

hunian standar dengan dilengkapi 22 gudang penyimpanan serta lahan parkir pada 

basement. Fasilitas pada bangunan ini meliputi coffe house, spa dan sky bar. Ruang 

hijau pada setiap balkon mempengaruhi kenyaman pada unit hunian serta 

memberikan view yang baik pada arah pantai. Selain itu, ruang hijau ini 

menciptakan iklim mikro pada sekitar tapak terutama berdampak pada bangunan 

hotel sendiri serta ruang dalam bangunan. 

Tanaman yang digunakan pada proyek ini adalah tanaman lokal dan tanaman 

yang memang dapat beradaptasi dengan iklim pantai seperti umbidium hybrid, 

tournefortia argentea, ficus Superba, bougainvillea, pluchea indica. 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-architects?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-architects?ad_medium=gallery
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 Desain unit hunian dirancang dengan gaya minimalis dan sederhana namum 

penuh kenyamanan serta menyesuaikan dengan tren desain interior terkini seperti 

pada Gambar 2.43. Desain minimalis memberikan kesan ruang menjadi lebih besar 

dan memberikan kesan harmonis dengan lingkungan sekitar tapak. Perabot hunian 

pada kamar diminimalkan dengan memaksimalkan fungsionalitas interior ruangan. 

Tidak banyak menggunakan dinding yang tidak perlu juga memberikan kesan luas 

dan tidak ada pembatas antara ruang luar dan ruang dalam seperti Gambar 2.43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 42 Potongan bangunan Circland Hotel 

(Sumber: https://www.archdaily.com/929783/chicland-hotel-vtn-

architects?ad_medium=gallery) 

Gambar 2. 43 Unit hunian Chicland Hotel  

(Sumber: https://www.chiclandhotel.com/blog/minimalist-in-interior-

design.html) 
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Interior juga dirancang tanpa dekorasi dan dengan bahan-bahan yang 

sederhana yang memberikan kesan ruang yang lega. Memanfaatkan dinding kaca 

besar untuk menyerap cahaya alam yang dikombinasikan dengan material bahan 

kayu untuk memberikan kesan dekat dengan alam seperti Gambar 2.42. Semua 

sudut pada ruangan juga dihilangkan dan diganti dengan garis lurus dan garis yang 

sederhana serta pemilihan warna yang sederhana juga mendukung konsep 

bangunan dengan desain yang minimalis. 

Bangunan ini sangat mendukung konsep ekologi dalam sistem bangunannya. 

Ada 7 poin yang diutamakan dalam membangun konsep ekologi pada bangunan 

hotel ini yaitu (https://www.chiclandhotel.com/blog/chicland-hotel-sustainable-

travel.html): 

1. Bekerjasama dengan perusahaan berkelanjutan 

Karena menjunjung tinggi konsep ekologi, pihak hotel selalu bekerjasama 

dengan perusahan yang juga memiliki konsep yang sama terkait kesadaran 

perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya terbarukan. Beberapa 

hal yang sudah diterapkan pada bangunan ini adalah mulai mengganti material 

yang tidak ramah lingkungan menjadi material atau properti ramah lingkungan 

seperti papan MDF, pintu kaca alumunium YKK, bata adobe dan bahan yang 

semuanya memenuhi standar tertinggi dan ramah lingkungan. 

2. Membeli bahan organik 

Bangunan ini mendukung produk-produk organik dan mencoba menggantikan 

produk yang umum digunakan pada hotel kemudian diganti dengan produk 

organik jubah tidur, pakaian tamu dan menggunakan olahan kopi, teh dan 

cokelat. 

3. Hidangan berbahan organik 

Semua hidangan yang disediakan di restoran Chicland Hotel dimasak dengan 

bahan organik 100% dan bahan makanan musiman yang sebagian besar dipasok 

dari petani lokal yang memenuhi kriteria. 

4. Green façade 

Seluruh keempat sisi bangunan dari 21 lantai dan ruang dalam hotel ditutupi 

dengan greenery ukuran besar dan memberikan udara segar dan sejuk bagi hotel 

yang berada di kawasan pesisir pantai seperti pada Gambar 2.44. 
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Gambar 2. 44 Green Façade Chicland Hotel 

(Sumber: https://www.chiclandhotel.com/blog/chicland-hotel-sustainable-

travel.html) 

5. Meningkatkan nilai-nilai tradisional “live green” 

Chicland Hotel selalu mengutamakan nilai-nilai tradisional lokal dan 

menyatukan nilai tersebut melalui tradisi upacara mium teh dan ruang spa 

dengan perawatan tradisional 

6. Eco Gardening 

Beralih menggunakan tanaman asli atau endemik daerah setempat yang 

memiliki daya tahan terhadap cuaca kering pada area taman. Kemudian 

mengganti lansekap sebelumnya yang terpangkas dengan tanah asli atau 

mengembalikan kondisi sebelumnya. Menerapkan tekonologi berkebun yang 

terbaru untuk sistem penyiraman dan drainase otomatis untuk menghemat air. 

7. Bangunan hemat energi 

Bangunan ini memanfaatka dan mempertahankan sinar matahari dan angin 

pantai dengan memaksimalkan ruang terbuka serta menggunakan material kaca 

full, bukan dinding beton. Menggunakan sistem manajemen energi (EMS) untuk 

mengikat unit penanganan udara, HVAC dan mencegah pencahaayan berlebih 

ketika ruang sedang tidak digunakan. 
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Gambar 2. 45 Denah lantai 4-16 Chicland Hotel 

(Sumber: http://votrongnghia.com/projects/chicland-hotel/) 

Pada Gambar 2.45 diatas adalah denah lantai 4 hingga lantai 16 yang 

berfungsi sebagai unit hunian. Setiap hunian memiliki balkon serta taman kecil 

tersendiri. Orientasi kamar lebih banyak mengahadap ke arah timur. Dengan adanya 

vegetasi tambahan pada sisi sebelah timur bangunan berfungsi meredam panas 

berlebihan dan mengalirkan angin yang sejuk ke dalam bangunan. 

Jumlah keseluruhan lantai bangunan ini adalah 12 lantai dengan lantai paling 

atas berfungsi sebagai sky bar  yang terdiri dari kolam renang dan bar seperti pada 

Gambar 2.46. Bagian lantai terbagi menjadi beberapa fungsi, yang unik dari 

bangunan ini adalah ada satu lantai yang khusus untuk ruang spa tradisional yaitu 

lantai 20. Denah pada lantai ini terdiri dari ruang tunggu, ruang teknikal, ruang pijat, 

ruang pijat kaki, sauna dan gym. Semua fungsi yang disebutkan berada dalam satu 

lantai seperti pada Gambar 2.47. 
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Gambar 2. 46 Denah Sky Bar Chicland Hotel 

(Sumber: http://votrongnghia.com/projects/chicland-hotel/) 

 

Gambar 2. 47 Denah Ruang Spa Chicland Hotel 

(Sumber: http://votrongnghia.com/projects/chicland-hotel/) 

Tabel 2. 8 Tinjaun prinsip hutan vertikal Chicland Hotel 

NO ASPEK PENERAPAN DESAIN 

1. Hunian bangunan  Menerapkan konsep “minimalis” pada unit hunian 

 Mengunakan beton polos atau tanpa finishing 

 Pemilihan material alami dan lokal 

 Meminimalisir penggunaan dinding, diganti dengan kaca 

ukuran besar 

2. Preferensi penghuni 

menengah ke atas 

 Desain hunian dengan pendekatan ekologi 

 Perubahan warna pada fasad bangunan 

 Menyediakan ruang spa tradisional 

3. Fasad bangunan  Menggunakan balkon hampir disetiap ruang sehingga 

memberikan pengaruh pada wajah bangunan 
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 Balkon dilengkapi dengan railing dari material besi 

berwarna putih 

 Balkon memiliki lebar 2 meter 

 Tidak ada analisa mengenai perubahan warna pada tanaman 

yang tertanam di media balkon  

 Balkon dilengkapi dengan tanaman lokal berukuran sedang 

dan tanaman hias lokal yang dapat beradaptasi dengan cuaca 

kering 

 Menggunakan jenis pohon yang memiliki warna mencolok, 

tanaman hias berukuran kecil dan semak yang bergelantung 

ke bawah bangunan. 

4. Aspek ekologi 

bangunan 

 Menggunakan material lokal, organic dan berkelanjutan 

 Menggunakan sistem HVAC dan drainase terbaru untuk 

pengairan otomatis pada vegetasi balkon 

 Memberikan nilai-nilai tradisional pada bangunan 

 Menyediakan bulk store untuk isi ulang kebutuhan penghuni 

Chicland Hotel 

 Menggunakan material recycle untuk alat tulis dan 

perlengkapan hotel lain 

 Hanya menyediakan makanan dengan bahan organik dan di 

daptakan dari petani lokal 

Kajian pada Chicland Hotel terkait preferensi konsumen menengah ke atas:  

Pengendalian terkait konsumen menengah ke atas pada gedung Chicland 

hotel diterapkan melalui desain unit hunian dan konsep berkelanjutan yang 

diterapkan pada bangunan ini. Aspek ekologi pada bangunan ini berpengaruh pada 

kualitas desain yang dirancang. Pemilihan material menggunakan bahan lokal dan 

memiliki sifat berkelanjutan. Kemudian sumber daya bangunan menggunakan 

sumber daya alami seperti sistem drainase untuk vegatasi dalam bangunan 

memanfaatkan konservasi air hujan. Secara keseluruhan pada bagian hotel 

menerapkan konsep berkelanjutan hingga perlengkapan hotel alat tulis dan 

perlengkapan mandi yang disediakan juga dikelola secara berkelanjutan dan 

ekologis. 
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Desain dalam unit hunian dirancang minimalis dan pemilihan perabot serta 

bagian bagian unit hunian menggunakan warna-warna cat dominasi putih 

dikombinasi dengan material natural kayu lokal. Pada unit hunian juga 

meminimalisi penggunaan dinding dan diganti dengan material kaca sehingga 

memberikan kesan hunian yang luas dan terhubung dengan vegetasi pada balkon. 

Dilihat dari aspek hutan vertikal pada bangunan ini, tidak ada analisa mengenai 

perubahan warna pada vegetasi tapi menggunakan vegatasi lokal yang terdiri dari 

tanaman kecil dan semak yang bergelantungan dari balkon bangunan. Walaupun 

tidak ada anlisa terkait perubahan warna yang dijelaskan, vegetasi pada balkon 

hunian berubah warna disaat musim tertentu menjadi warna kekuningan dan akan 

kembali berubah warna pada periode musim berikutnya sehingga secara berkala 

fasad Chicland Hotel memiliki “wajah” yang berbeda pada musim tertentu. 

2.6.4 Babylon Garden Condotel 

 

Gambar 2. 48 Babylon garden hotel 

(Sumber: http://alpes.vn/en/babylon-garden-condotel.html) 

Babylon Garden terletak di salah satu pesisir kota bagian Vietnam yaitu kota 

Da Nang. Konsep bangunan ini diselimuti oleh tanaman pada setiap sudut 

bangunan. Hotel ini terdiri dari 6 lantai dengan 13 kamar tidur.Dilengkapi juga 

dengan beberapa fasilitas seperti restoran, kafe, akuarium koi ukuran besar, roof top 

dan beberapa area hiburan yang lain.  

Arsitek: ALPES GDB 

Lokasi: Da Nang, Vietnam 

Luas Bangunan: 967 m2 

Jumlah lantai: 6 lantai 

Tahun: selesei di 2016 
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Desain pada setiap lantai hanya mencakup 4 unit kamar walaupun 

seharusnya bisa digunakan lebih lagi untuk memaksimalkan view pada setiap sudut 

bangunan dan memberikan pemandangan 2 sisi yang langsung mengahadap ke 

alam serta taman luar seperti pada Gambar 2.49. 

 

Gambar 2. 49 Diagram Babylon Garden Hotel 

(Sumber: https://www.archdaily.com/882218/babylon-garden-condotel-alpes-gdb) 

 Rancangan pada lantai pertama dan bagian mezzanine tidak banyak 

menggunakan dinding sehingga ruang masuk lebih luas walaupun akses yang 

diberikan kecil dan diberikan pepohonan untuk memperluas visibilitas serta ruang 

seperti Gambar 2.50. Setiap unit kamar memiliki balkon sendiri dengan pohon yang 

berjumlah banyak. Letak balkon pada setiap lantai tidak memiliki letak yang 

sehingga memberikan satu daya tarik pada bagian fasad jika terlihat dari luar 

bangunan. 

 

Gambar 2. 50 lantai pertama dan Mezzanine Babylon Garden hotel 

(Sumber: https://www.archdaily.com/882218/babylon-garden-condotel-alpes-gdb) 
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Desain unit hunian terletak pada sudut-sudut bangunan sehingga setiap unit 

memiliki 2 sisi pemandangan yang berbeda kemudian gaya ruangan yang minimalis 

memberikan keharmonisan dengan pohon serta tanaman yang berada pada balkon. 

Beberapa bagian ruang hotel juga menggunakan bahan dan perabot dari bahan kaya 

atau dengan aksen natural seperti warna yang menyerupai material kayu pada 

restoran dan lobby serta beberapa plafon bangunan seperti Gambar 2.51.  

Selain material yang sudah disebutkan ada beberapa material batu alam dan 

beton dengan tanaman rambat memberikan kombinasi yang lebih positif terkait 

presepsi bangunan dan lingkungan alam. 

 

 

 

 

 

 

 

Zonasi pada setiap lantai ditemtukan sesuai dengan fungsi ruang yang 

digunakan. Lantai pertama memiliki fungsi sebagai lobby, kemudian bagian lantai 

mezzanine digunakan sebagai restoran dan ruang ruang hhiburan. Unit hunian ada 

pada lantai 3 hingga 5 yang memiliki tata ruang yang berbeda meskipun memiliki 

fungsi ruang yang sama seperti pada Gambar 2.51. Dengan desain lantai yang 

berbeda pada fungsi unit hunian, menghasilkan letak balkon dengan pohon yang 

berbeda pada setiap lantai dan mempengaruhi fasad yang tercipata. Kemudian lantai 

5 dan lantai 6 difungsikan sebagai kafe, ruang laundry dan beberapa fungsi 

tambahan sebagai penunjang hotel. 

 

 

 

 

Gambar 2. 51 Perpaduan desain minimalis dan natural Babylon Garden Hotel 

(Sumber: http://alpes.vn/en/babylon-garden-condotel.html) 
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Tabel 2. 9 Tinjauan prinsip hutan vertikal pada Babylon Garden Hotel 

NO ASPEK PENERAPAN DESAIN 

1. Hunian bangunan  Menggunakan konsep minimalis, pemilihan warna cat putih 

dengan perabot dari materila kayu dan material natural 

sejenisnya 

 Keseluruhan hunian terletak pada sudut bangunan 

 Setiap hunian memiliki balkon tersendiri dan dilengkapi 

dengan vegetasi ukuran sedang 

 Dilengkapi dengan ruang hiburan, café, restoran dan kolam 

ikan koi 

2. Preferensi penghuni 

menengah ke atas 

 Penerapan desain hunian dengan pendekatan ekologi 

 Menyediakan fasilitas rooftop dan aquaspace 

3. Fasad bangunan  Menggunakan balkon hampir disetiap ruang sehingga 

memberikan pengaruh pada wajah bangunan 

 Fasad bangunan menggunkan kombinasi warna hitam dan 

putih serta warna hijau dari vegetasi setiap balkon 

 Lantai balkon menggunakan batu alam dan bebrapa tanaman 

rambat dengan lembar ± 1m 

 Vegetasi yang digunakan terdiri tanaman rambat, tanaman 

hias dan tanaman berukuran sedang. 

Gambar 2. 52 Denag lantai 3 – 5 Babylon Garden Hotel 

(Sumber: http://alpes.vn/en/babylon-garden-condotel.html) 
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 Tidak ada analisa mengenai perubahan warna pada hutan 

vertikal di Babylon garden hotel 

4. Aspek ekologi 

bangunan 

 Menggunakan banyak vegetasi pada ruang dalam bangunan 

seperti tanaman rambat dan tanaman gantung 

 Menggunakan vegetasi dan batuan alam yang dikombinasi 

dengan material beton memberikan presepsi bangunan alami 

Kajian pada Babylon garden hotel terkait preferensi konsumen menengah ke atas:  

Pengendalian terkait konsumen menengah ke atas pada gedung Babylon 

garden hotel melalui desain vegetasi dalam gedung dan fasilitas penunjang yang 

disediakan pada gedung ini. Aspek ekologi pada bangunan ini berpengaruh pada 

kualitas desain yang dirancang. Disetiap sudut bangunan terdapat tanaman rambat 

dan vegetasi berupa tanaman hias yang memberikan kesan alami sejak awal masuk 

bangunan. Pemilihan material menggunakan bahan lokal dan memiliki sifat 

berkelanjutan. Penataan unit hunian pada gedung ini terletak pada setiap sudut 

bangunan tapi memiliki model yang tidak tipikal dengan bentuk denah berikutnya 

sehingga menciptakan fasad yang lebih fleksibel atau memiliki variasi dan tidak 

monoton. Fasilits penunjang yang ditawarkan yaitu ruang hiburan pada lantai 

mezzanine kemudian ada restoran di lantai paling atas serta kolam ikan koi dengan 

ukuran besar pada area masuk hotel. 

 Desain balkon menggunakan vegetasi yang di dominasi tanaman rambat 

dan tanaman ukuran kecil serta satu buah pohon ukuran sedang pada setiap balkon 

hunian. Pemilihan warna yang netral seperti hitam dan putih diterapkan untuk 

mendukung gaya arsitektur minimalis pada keseluruhan bangunan hotel. 

Penggunaan rumput-rumputan dan batuan alami pada lantai balkon memberikan 

kesan dekat dengan alam atau lingkungan luar yang terlihat dari kaca hunian. 

Walaupun gedung ini menerapkan hutan vertikal, tidak ada pembahasan yang 

mendalam terkait perubahan warna yang terjadi pada vegetasi di balkon hunian dan 

vegetasi yang digunakan juga di dominasi warna hijau yang keluar natural dari 

sebuah tanaman tanpa ada perubahan warna yang mencolok pada tanaman terkait. 
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2.6.5 Viking by Crown 

 

Gambar 2. 53 Viking by Crown 

(Sumber: https://archello.com/project/viking-by-crown) 

Terletak di sudur O’dea dan Joynton Avenue di Waterloo, bangunan ini 

mengadopsi bentuk yang tidak biasa yaitu bentuk segitiga dengan sudut yang tajam 

serta memberikan pengaruh baik padah lahan itu tersendiri sebagai landmark di 

tengah kota. Lokasi lahan adalah bekas kawasan industri yang secara bertahap 

berubah menjasi lingkungan perumahan. 

 Bangunan Viking by Crown berisi 110 apartemen plus ruang retail dan 

komersial dengan tipe apartemen 1,2 dan tipe 3. Tata ruang apartemen terdiri dari 

ruang tamu, ruang makan dan dapur yang langsung menghadap ke bagian teras yang 

memiliki kisi-kisi. Bagian dapur dan dinding kamar mandi berwarna kuning cerah 

yang menyerupai warna pada kinetik fasad bangunan. Ruang fitness dan kolam 

renang terletak pada bagian lantai 2 yang langsung menghadap Sydney Gate Park 

dan landmark kota yang lain. Bangunan apartemen ini sengaja dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan warga lokal akan hunian yang nyaman tanpa ada investor atau 

warga asing. Setiap hunian mendapat sinar matahari langsung di musim dingin dan 

terlindungi oleh bagian kisi-kisi lapisan kedua yang dapat dikontrol langsung oleh 

penghuni hunian. 

 

Arsitek: MHN Design 

Union 

Lokasi: Waterloo, 

Australia 

Tipe: Apartemen 

Jumlah lantai: 10 lantai 

Tahun: selesei di 2014 

https://archello.com/project/viking-by-crown
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 Desain bangunan dirncang untuk memenuhi kebutuhan penghuni dengan 

golongan menengah ke atas yang ditunjukkan pada fasad dengan warna yang 

atraktif, bentuk bangunan yang memiliki sudut tajam serta dibangun pada lahan 

yang berbentuk unik. Apartemen ini memiliki ruang tamu yang luas serta 

memaksimalkan luasan ruang dan terintegrasi secara baik dengan garsi-garis fasad 

yang menggunakan kisi-kisi pada bangunan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.54. 

 

Gambar 2. 54 tata ruang hunian Viking by Crown 

(Sumber: https://mhndu.com/portfolio/viking-by-crown/) 

Fasad pada bangunan ini termasuk fasad kinetik yang terinspirasi dari 

Yaakov Agam seorang seniman Israel yang dikenal karena karya ilusi kinetik dan 

optik berwarna cerah. Fasad kemudian berubah warna saat kita merubah posisi view 

kita mulai dari kuning kemudian berubah menjadi warna merah bagi siapapun yang 

melintas di sepanjang O’dea Avenue. Menggunakan 19 kisi-kisi berbentuk tringular 

pada sisi utara gedung masing-masing berwarna merah di satu sisi dan kuning di 

sisi lain, yang berarti bangunan ini memiliki wajah fasad yang berbeda tergantung 

sesorang memandang dari titik tertentu. 
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Gambar 2. 55 Perspektif warna kuning pada fasad bangunan Viking by Crown 

(Sumber: https://mhndu.com/portfolio/viking-by-crown/) 

Bentuk bangunan ini meruncing ke titik belakang dan menjadikan lantai 

berbentuk segitiga 10 lantai pada bagian depan dan 7 lantai pada bagian belakang 

bangunan. Bangunan ini memiliki warna secara eksternal sehingga saat dilihat dari 

sisi barat, warna menjadi dominan merah. Sedangkan jika dilihat dari sisi timur, 

warna dominan kuning. Hasil dari warna fasad ini memberikan presepsi pergeseran 

warna yang terkait dengan gerakan seseorang individu dan dirancang dengan 

komposisi yang dinamis seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.56. 

 

Gambar 2. 56 Perspektif warna merah pada fasad bangunan Viking by Crown 

(Sumber: https://mhndu.com/portfolio/viking-by-crown/) 
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Sisi bangunan yang meruncing menggunakan jendela louvers atau biasa 

disebut kisi-kisi dan sebagainya yang dapat disesuaikan dengan penghuni saat ingin 

dibuka dan ditutup. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai memberikan ruang untuk cahaya 

dan udara masuk, serta mencegah hujan dan sinar matahari langsung. Tindakan 

membuka dan menutup kisi-kisi memberikan kesan gerakan dan kesan warna yang 

berubah seperti bagian fasad depan bangunan yang ditunjukkan pada Gambar 2.57. 

 

Gambar 2. 57 Kisi-kisi louvre Viking by Crown 

(Sumber: https://architizer.com/projects/vikingbycrown/) 

Pola warna pada bagian kisi-kisi menghasilkan kombinasi warna yang 

dinamis sepanjang fasad. Pemilihan warna menggunakan warna yang kontras dan 

sama pada beberapa warna dengan warna fasad depan Viking by Crown seperti 

pada Gambar 2.58. Penempatan warna juga memiliki transisi dengan warna yang 

lain sehingga seseorang yang melintas akan mendapatkan pengalaman visual 

perubahan warna yang atraktif. Selain itu, bangunan ini juga memperhatikan aspek 

efisiensi energi untuk bangunan. Beberapa hal yang diterapkan adalah menyediakan 

fasilitas yang dibutuhkan oleh konsumen terkini seperti peningkatan insulasi, 

penerapan hemat energi, penyimpanan air hujan dan menggunakannya kembali 

untuk kebutuhan bangunan.  
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Gambar 2. 58 Pola warna kisi-kisi Viking by Crown 

(Sumber: https://architizer.com/projects/vikingbycrown/) 

NO ASPEK PENERAPAN DESAIN 

1. Hunian bangunan  3 tipe unit apartemen 

 Tiap unit hunian dapat mengontrol kisi-kisi sesuai dengan 

musim  

 Tiap hunian memiliki teras 

 Desain hunian dengan gaya minimalis 

 Memaksimalkan luasan pada ruang tamu 

2. Preferensi penghuni 

menengah ke atas 

 Penerapan desain hunian dengan pendekatan ekologi 

 Menyediakan fasilitas olahraga dan kolam renang 

 Perubahan warna fasad sesuai dengan titik pandang 

3. Fasad bangunan  Menggunakan kisi-kisi yang dapat dikontrol oleh penghuni 

 Fasad bangunan termasuk fasad kinetik 

 Dapat memiliki 2 warna fasad dari sudut pandang yang 

berbeda 

4. Aspek ekologi 

bangunan 

 menyediakan fasilitas peningkatan insulasi 

 penerapan hemat energi 

 penyimpanan air hujan dan menggunakannya kembali untuk 

kebutuhan bangunan 
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2.7 Sintesa Kajian Preseden 

Setiap preseden diatas menunjukkan perbedaan dalam mengatasi isu yang 

sama. Beberapa aspek eksplorasi yang diperhatikan atau sebagai fokus konsentrasi 

eksplorasi sudah diringkas pada Tabel 2.10. 

Tabel 2. 10 Sintesa kajian preseden 

 

ASPEK  

PRESEDEN 

Flashback: 

Tower Flower 

Bosco 

verticale 

Chicland 

Hotel 

Babylon 

Garden Hotel 

Viking by 

crown 

Hunian 

bangunan 

 maksimal 

menggunakan 

material kaca 

 Desain hunian 

minimalis 

 Dilengkapi 

ruang hiburan, 

café, restoran 

dan kolam ikan 

koi 

 Balkon setiap 

hunian 

 Setiap lantai 

dilengkapi 

skycourt 

 Dilengkapi 

ruang 

hiburan, café, 

restoran dan 

kolam ikan 

koi 

 Balkon setiap 

hunian 

 Konsep 

minimalis pada 

unit hunian 

 Memnimalisir 

penggunaan 

dinding, diganti 

dengan kaca 

ukuran besar 

 Dilengkapi 

ruang hiburan, 

café, restoran 

dan kolam ikan 

koi 

 Balkon setiap 

hunian 

 Konsep 

minimalis 

pada unit 

hunian 

 Hunian 

terletak di 

setiap sudut 

bangunan 

 Dilengkapi 

ruang hiburan, 

café, restoran 

dan kolam 

ikan koi 

 Desain 

minimalis 

dengan warna 

yang ringan 

 Menggunakan 

pencahayan 

bagian dapur 

dengan kis-

kisi atau 

louvre 

Fasad 

bangunan 

(Balkon) 

 Vegetasi 

sebagai fasad 

bangunan 

(Secondary 

façade) 

 Hunian 

menggunakan 

selasar luar 

 Balkon di 

finishing 

plester 

 Hanya 

menggunakan 

satu jenis 

tanaman pada 

fasad bangunan 

 Aplikasi 

tanaman 

 Menggunakan 

balkon pada 

setiap 

ruangan 

 Balkon 

menggunakan 

warna hitam 

 Menggunakan 

jenis vegetasi 

yang dapat 

hidup di 4 

musim 

 Kedalaman 

tanah 1,1 

meter untuk 

media tanam 

tanaman 

 Menggunakan 

balkon pada 

setiap ruangan 

 Balkon 

menggunakan 

warna putih 

 Mengguanakan 

jenis vegetasi 

yang dapat 

beradaptasi 

dengan iklim 

pantai  dan 

memiliki warna 

yang mencolok 

(pink dan ungu) 

 Menggunakan 

balkon pada 

setiap ruangan 

 Balkon 

menggunakan 

warna hitam 

dan putih 

 Menggunakan 

tanaman 

rambat dan 

tanaman 

gantung 

berukuran 

sedang 

 Letak vegetasi 

diletakkan 

tidak linear 

 Menerapkan 

fasad kinetik 

yang 

memberikan 

kesan gerakan 

dan perubahan 

warna 

 Menggunakan 

kisi-kisi atau 

louvre yang 

dapat 

dikontrol oleh 

penghuni 

 Memiliki pola 

warna tertentu 

yang sama 

dengan fasad 
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menggunakan 

pot tanaman 

dengan 

vegetasi atas 

dan bawah 

depan 

bangunan 

 Tidak 

menggunakan 

balkon 

Aspek 

Ekologi 

Bangunan  

Konservasi air 

hujan 

 Konservasi 

air hujan 

 Fungsi pohon 

sebagai 

media 

mereduksi 

panas dan 

mengendalik

an iklim 

mikro 

 Konservasi air 

hujan 

 Menggunakan 

material 

recycle hampir 

keseluruhan 

bagian 

bangunan 

 Menambahkan 

material yang 

memiliki nilai 

tradisional 

Memaksimalka

n vegetasi 

(tanaman hias 

dan tanaman 

rambat) dalam 

bangunan 

 Menerapkan 

konservasi air 

hujan untuk 

digunakan 

kembali 

 Menggunakan 

sumber energi 

yang rendah 

 

SINTESA Strategi 

ecological design, 

tanpa sinergi 

dengan strategi 

color-changing 

facade kurang 

memberikan 

kesan bagi 

pengunjug yang 

akan 

menggunakan 

unit apartemen 

 Strategi 

ecological 

design, color-

changing 

facade sangat 

berpengaruh 

pada keputusan 

konsumen 

untuk 

menggunakan 

apartemen 

 Pemmanfaatan 

air hujan untuk 

digunakan 

kembali 

mengurangi 

beban 

konsumsi air 

bangunan 

 Strategi 

ecological 

design, color-

changing facade 

berpengaruh 

pada keputusan 

konsumen untuk 

menggunakan 

apartemen 

 Menggunakan 

material recycle 

dan tradisional 

meningkatkan 

konsumen lokal 

dan 

memberdayakan 

masyarakat 

sekitar 

 Strategi 

ecological design 

menjadi 

pertimbangan 

konsumen 

menengah ke 

atas 

 Vegetasi dalam 

bangunan juga 

menjadi daya 

tarik konsumen 

menengah ke 

atas 

 Strategi color-

changing facade 

manjadikan 

bangunan ini 

daya tarik dan 

pertimbangan 

bagi konsumen 

di antara 

bangunan 

sekitarnya 

 Fasad kinetik 

dengan kisi-kisi 

memberikan 

daya tarik dan 

memberikan 

kesan fasad 

yang dapat 

berubah. 
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2.8 Kriteria Umum Perancangan. 

Dari beberapa teori dan kajian preseden yang sudah dijelaskan, dapat 

disimpulkan beberapa kriteria umum untuk perancangan apartemen tingkat rendah 

dengan isu pada lahan berkontur yaitu: 

1. Bangunan memiliki hubungan yang baik dengan ekologi sekitarnya 

dengan penempatan vegetasi secara merata pada setiap bagian bangunan 

dan penggunaan material yang transparan serta menggunakan material 

bangunan yang tidak mengganggu fungsi lahan sebelumnya. 

2. Bangunan memiliki desain hunian minimalis dan kontemporer yang sesuai 

dengan preferensi penghuni menengah keatas. Desain ruang keluarga lebih 

besar dari ruang lain serta mengurangi penggunaan sekat pada hunian agar 

sosialisasi dalam hunian terjaga dengan baik. 

3. Bangunan memiliki ruang untuk bersosialisasi dalam perancangan ini 

penggunaan balkon yang memiliki jarak berdekatan agar mudah 

bersosialisasi tetapi dengan tambahan vegetasi untuk privasi antar 

penghuni hunian serta menjadi pembatas yang sifatnya tidak permanen 

seperti dinding. 

4. Bangunan memiliki fasad bangunan yang memiliki pola tertentu dan 

perubahan warna tertentu (tidak monoton). Selain untuk memberikan 

keseimbangan antara bangunan dan alam sekitarnya juga untuk memenuhi 

kebutuhan penghuni kelas menengah ke atas. 
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(halaman ini sengaja dikosongkan) 
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 BAB III 

METODOLOGI PERANCANGAN 

3.1 Pendekatan Perancangan 

Pendekatan perancangan yang digunakan dalam perancangan adalah 

menggunakan pendekatan ekologi dengan strategi color-changing façade dan 

ecological design. Untuk merancang desain apartemen tingkat rendah untuk 

penghuni menengah ke atas harus memahami preferensi di tingkat penghuni 

menengah ke atas dan didukung teori lain yang sesuai. Permasalahan ini fokus pada 

eksplorasi bagian fasad bangunan. Oleh sebab itu, teori terkait fasad bangunan 

menjadi teori utama yang digunakan di dalam pendekatan perancangan ini. Untuk 

mendapatkan kombinasi fasad bangunan yang sesuai dengan preferensi penghuni 

menengah ke atas diperlukan strategi yaitu inovasi pada bangunan dengan sesuatu 

yang bergerak atau berubah (color-changing façade), sesuatu pengulangan dan 

sustainability property yang memberi keuntungan dalam pengurangan biaya 

operasional dan menekan penghuni untuk menggunakan properti (Suryani, 2013; 

Schuman, 2010) 

Permasalahan rancang biasanya berawal dari bentuk pernyataan dari 

seseorang, klien atau perusahaan kepada seorang perancang. Permasalahan rancang 

sering juga disebut dengan design brief (Cross, 2000). Permasalahan perancangan 

yang diangkat adalah bersifat well-ill defined problem dimana pada well defined 

problem masalah yang ada jelas memiliki tujuan dan permasalahan yang sudah 

pasti, sedangkan ill defined problem adalah masalah yang memiliki beberapa opsi 

dalam penyeleseian permasalahan terhadap desain (Cross, 2000).  

Pada kasus ini apartemen tingkat rendah dikategorikan dua jenis yaitu well 

defined problem karena tipikal untuk perancangan sebuah apartemen tingkat rendah 

sudah jelas tetapi untuk kasus penangangan perancangan apartemen tingkat rendah 

untuk penghuni menengah ke atas masih belum jelas dan harus melalui kajian lebih 

lanjut. Hal ini dikarenakan penyeleseian permasalahan yang dihasilkan terdiri dari 

beberapa alternatif yang kemudian harus di validasi melalui kajian teori untuk 

mendapatkan alternatif terbaik sebagai respon desain apartemen tingkat rendah 

untuk penghuni menengah ke atas. 
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Kemudian pada tahapan proses perancangan yang digunakan di dalam 

perancangan ini menggunakan force based framework (Plowright, 2014).  Force 

pada konteks perancangan ini adalah penghuni menengah ke atas sebagai aspek 

yang menjadi batasan kemudian pandangan dari tapak sebagai aspek yang menjadi 

asset. Aspek yang dijadikan sebagai asset yaitu pandangan dari dan ke arah 

bangunan yang menjadikan hal ini sebagai potensi yang bisa dikembangkan. Dalam 

proses perancangan ini juga dilakukan tahap eksplorasi desain dan evaluasi desain 

yang sifatnya pada tahapan ini adalah berulang-ulang. Tahap ini sesuai dengan 

konteks permasalahan yang harus melalui beberapa evaluasi untuk mendapatkan 

solusi stau konsep yang sesuai. 

Dalam proses perancangan ini, ada beberapa metode yang digunakan pada 

setiap tahap disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, seperti identifikasi 

force yang menggunakan brainstorming (Jones, 1970), pengumpulan data dan 

kajian teori. Kemudian pada tahap propose form untuk menemukan kombinasi 

fasad bangunan yang sesuai menggunakan based on user (Fitri, 2015). Untuk tahap 

terakhir pada proposal diperlukan metode presentasi berupa gambar dua dan tiga 

dimensi serta laporan. 

3.2 Obyek Perancangan 

Obyek perancangan yang dibangun di Kota Batu dengan dominasi kondisi 

lahan yang memiliki kontur perbukitan. Kota Batu adalah sebuah kota wisata yang 

menjadi rujukan wisatawan di Indonesia terutama Jawa Timur. Dari data yang 

didapatkan, data tentang kebutuhan jumlah kamar atau kebutuhan bangunan 

akomodasi sangat tinggi. Berkaitan dengan perancangan apartemen tingkat rendah 

pada lahan berkontur, mencoba memberikan opsi atau alternatif untuk perancangan 

apartemen tingkat rendah untuk penghuni menengah ke atas. 

Perancangan bangunan menyesuaikan kebutuhan apartemen tingkat rendah 

dengan apa yang akan dibutuhkan oleh penghuni menengah ke atas. Aktifitas 

penghuni dalam bangunan lebih aktif pada sore menjelang malam dan pagi hari 

menjelang siang penghuni menghabis waktu berwisata. Asumsi yang didapatkan 

bahwa apartemen tingkat rendah difungsikan sebagai wisata lebih untuk beristirahat 

daripada aktifitas pada bangunan sendiri. 
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 Bangunan apartemen tingkat rendah di Kota Batu ini adalah bangunan 

dengan ketinggian 2-4 lantai yang di rancang pada lahan berkontur. Bangunan ini 

di rancang pada lahan dengan karateristik Kota Batu yang mempunyai curah hujan 

yang tinggi dan karakteristik tanah yang basah. Kota Batu adalah salah satu kota 

yang mempunyai daya tarik tinggi terhadap wisatawan. Potensi alam Kota Batu 

sangat tinggi mulai panorama yang indah, sumber daya alam yang baik dan potensi 

kota wisata yang baik. Dari situ disimpulkan bahwa Kota Batu memiliki potensi 

ekologi yang baik dan menjadi Kota Pariwisata, akhirnya muncul ide merancang 

bangunan akomodasi untuk penghuni menengah ke atas yang memiliki hubungan 

dengan ekologi sekitar secara baik. 

3.3 Aspek Eksplorasi Perancangan 

Pada perancangan apartemen tingkat rendah untuk penghuni menengah ke 

atas, melibatkan subyek atau pengguna bangunan gedung dimana mereka bekerja 

dan bangunan ini berfungsi sebagai bangunan bersifat akomodasi dimana 

kebutuhannya sesuai dengan penghuni dalam bangunan di dalamnya. Fokus aspek 

yang di eksplorasi adalah fasad bangunan. Desain fasad bangunan berpengaruh 

dengan masalah preferensi penghuni menengah ke atas terkait bangunan apartmen. 

Dalam komposisi arsitektur, fasad bangunan adalah sebuah elemen yang 

menjadi estetika dalam sebuah rancangan. Selain itu fasad bangunan juga berkaitan 

dengan elemen arsitektur yang lain seperti balkon dan bukaan bangunan. 

Munculnya sebuah ide bentuk bangunan muncul dengan pendekatan kepada 

konteks Kota Batu sebagai kota dengan kontur perbukitan serta pendekatan kepada 

penghuni menengah ke atas. Fasad bangunan menjadi aspek utama dalam 

eksplorasi. Sesuai dengan isu yang sudah diangkat, eksplorasi fasad dipengaruhi 

aspek lain diluar maupun dalam lingkup arsitektur.  

Aspek lain yang diperhatikan adalah perubahan warna pada fasad bangunan 

yang menjadi konsep gedung apartemen. Perubahan warna pada fasad dihasilkan 

dari vegetasi pada balkon dan prinsip ini sama dengan prinsip vertical forest. 

Prinsip vertical forest adalah prinsip yang memanfaatkan vegetasi untuk 

memberikan iklim mikro yang baik. Sedangkan pada perancangan ini, prinsip 

vertical forest memposisikan vegetasi sebagai “wajah bangunan” yang memiliki 

tampilan fasad berbeda pada setiap kurun waktu tertentu.   
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Prinsip ini mengandalkan vegetasi yang cukup banyak dan memberikan 

hubungan masa bangunan terhadap lingkungan ekologi secara baik. Selain itu, 

warna yang dihasilkan pada fasad bangunan menjadi aspek yang berpengaruh pada 

preferensi penghuni menengah ke atas dalam memilih bangunan apartemen tingkat 

rendah. Oleh karena itu ada beberapa elemen-elemen arsitektur yang akan 

dieksplorasi terkait preferensi penghuni menengah ke atas yaitu elemen balkon dan 

vegetasi pada balkon. Berikut penjabaran mengenai aspek eksplorasi rancang: 

A. Hunian bangunan 

Hunian pada apartemen sangat penting dalam merepon isu yang sudah diajukan 

karena hunian bangunan yang sesuai dengan kebutuhan penghuni menengah 

ke atas yang meliputi luasan dan sustainbility property. 

B. Fasad bangunan 

Fasad bangunan adalah sebuah wajah bangunan yang merepresentasikan 

keseluruhan desain dalam maupun luar bangunan. Dalam konteks ini, fasad 

bangunan yang dirancang, disesuaikan dengan preferensi penghuni menengah 

ke atas terkait hunian apartemen. 

C. Balkon bangunan 

Balkon bangunan yang direncanakan adalah balkon yang terdapat dapat 

memberikan privasi kepada penghuni akan tetapi penghuni tetep merasakan 

kebebasan. Balkon menggunakan struktur dengan balok yang lebih tebal agar 

dapat menopang beban vegetasi serta tanah sebagai media tanam. 

D. Vegetasi balkon bangunan 

Vegetasi pada balkon bangun berpengaruh pada elemen warna yang akan 

dihasilkan secara keseluruhan pada tampak bangunan. Vegetasi yang 

digunakan adalah vegetasi yang memiliki warna kontras dan memiliki masa 

panen degan jangka waktu yang cukup lama. Sehingga vegetasi pada balkon 

bangunan dapat menyajkan tampak bangunan dengan berbagai warna serta 

berubah pada setaip bulan tertentu tergantung pada masa panen vegetasinya. 
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3.4 Proses Perancangan 

Pada tesis ini, proses perancangan mengadopsi model proses perancangan 

bersifat well defind problem (Rowe, 1987). Model proses perancangan ini dipilih 

karena pada konteks masalah lahan berkontur harus melewati tahapan eksplorasi 

dan evaluasi bahkan bisa juga kembali pada tahapan sebelumnya dimana karakter 

proses perancangan ini iterative. Sehingga proses perancangan yang dilakukan 

banyak melakukan eksplorasi dan dievaluasi hingga mendapatkan jawaban yang 

sesuai dengan isu lahan berkontur seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Force based freamework (Sumber: Plowright, 2014) 

Setelah mengetahui dan menetapkan proses dan perancangan masalah yang 

digunakan pada kasus ini, proses berikutnya adalah menentukan framework yang 

digunakan. Pemilihan framework disesuaikan berdasarkan konteks isu atau masalah 

yaitu penghuni menengah ke atas. Sehingga, framework yang tepat adalah force 

based framework (Plowright, 2014) dimana isu masalah yang diangkat berasal dari 

konteks perilaku dan karakteristik penghuni. Serta memiliki proses evaluasi dan 

iterative. Penjabaran tentang framework diatas sebagai berikut: 
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 Identifikasi force terkait kebutuhan penghuni menengah ke atas 

Pada tahap ini yaitu tahap awal dengan mengidentifikasi aspek force utama 

yang diajukan terkait perilaku dan karkteristik penghuni menengah ke atas. 

Selain mengidentifikasi force sebagai kendala, dari sisi potensi atau asset 

juga menjadi pertimbangan dalam merancang (Plowright, 2014). Analisa 

force dilakukan dengan berdasarkan teori dan data yang terkait. Tapak 

yang berada di Kota Batu juga mempengaruhi force yang ditetapkan. 

Berada di perbukitan dengan suhu dibawah rata-rata yaitu 19,50° C (Bps 

Kota Batu, 2018)  juga bisa jadi aspek yang akan pertimbangan pada 

proses awal ini. Preseden yang sudah dikaji, menjadi validasi sebagai 

strategi dalam penyeleseian dengan permasalahan perancangan yang 

sama. 

 Perwujudan bentuk, perbaikan dan system perakitan 

a. Propose form / perwujudan bentuk 

Pada tahap ini merupakan tahap eksplorasi dalam mencari solusi terkiat 

permasalahan pada perancangan. Elemen eksplorasi berkaitan dengan 

fasad bangunan dan elemen-elemen kecil pada fasad yaitu bukan, 

balkon, vegetasi balkon, maupun ide atau konsep changing-façade 

color yang berhubungan dengan bagaimana gedung apartemen tingkat 

rendah dapat memenuhi preferensi penghuni terutama penghuni 

menengah ke atas. Selain itu, eksplorasi juga meliputi fasilitas 

apartemen yang disediakan, desain unit hunian dan material-material 

yang digunakan pada bangunan apartemen tingkat rendah yang menjadi 

pertimbangan penghuni dalam memilih hunian apartemen tingkat 

rendah. Tahap eksplorasi ini menggunakan metode brainstorming, 3D 

modelling, dan lain-lain. 

b. Refine / perbaikan 

Tahap ini adalah mengevaluasi hasil tahap sebelumnya berdasarkan 

teori yang terkait untuk memastikan penyeleseian yang sesuai dan 

kemudian diteruskan pada tahap selanjutnya. 
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c. Assembly system / proses perakitan 

Tahap ini adalah menggabungkan jadi satu segala ide terkait fasad 

bangunan dan opsi solusi dari tahap-tahap sebelumnya untuk dijadikan 

sebuah proposal akhir. Kemudian setelah tahap ini, ada proses iteratife 

ke tahap perwujudan bentuk hingga mendapatkan solusi terbaik dari 

permasalahn perancangan. 

 Proposal  

Proposal adalah tahapan terakhir pada seleruh proses perancangan. Hasil 

akhir adalah berupa gambar presentasi baik 2D maupun 3D serta berupa 

design thesis ini sendiri. Alat yang digunakan untuk menyusun produk 

akhir rancangan dibagi menjadi dua yaitu bagian gambar skematik desian 

dengan menggunakan AutoCad, Sketchup dan Photoshop atau Coreldraw. 

Kemudian tahap kedua yaitu menggunakan Microsoft office untuk media 

tulis. Maket dan poster juga diperlukan untuk publikasi rancangan. 

Dalam setiap tahapan pada proses perancangan, tahapan eksplorasi dan 

tahapan evaluasi digunakan sebagai panduan berpikir secara eksplorasi dan 

evaluasi. Eksplorasi dan evaluasi diterapkan pada tahapan-tahapan yang telah 

dijelaskan pada Gambar 3.1 yaitu skema force based framework. 

3.5 Metode Perancangan 

Metode desain adalah serangkaian langkah, teknik, alat (tools) untuk 

merancang. Metode rancang dapat berupa aktivitas yang dilakukan dan digabung 

dalam keseluruhan proses merancang. Jenis metode bias bervariasi, tergantung 

kebutuhan desain. Pada tahap ini, metode rancang yang digunakan untuk 

mengembangkan ide dan konsep rancangan adalah force based methods. Metode 

ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan perancangan. Pada tahap awal 

dibutuhkan identifikasi force pada kontek masalah yang ada pada lokasi, 

penjabarannya sebagai berikut: 

1. Identifikasi force terkait kebutuhan penghuni menengah ke atas.  

a. Metode dalam identifikasi force yaitu (Jones, 1970) : 

 Brainstorming  

Metode ini menemukan dan menyeleseikan isu permasalahan dengan cara 

berpikir cepat dengan melakukan penggamatan dan mencermati konteks 
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lokasi untuk menemukan sebuah ide awal dan sekaligus dapat dijadikan 

solusi dalam permasalahan. Penerapan brainstorming adalah membuat 

mind mapping yang dilakukan pada tahap awal dan mencakup segala 

aspek arsitektural maupun non arsitektural untuk menentukan isu yang 

lebih spesifik. 

 Observasi 

Metode ini dilakukan karena untuk melihat langsung kondisi lokasi dan 

kondisi eksisting sekitar lokasi. Hasil perekaman bisa berupa bentuk foto 

atau video. Lokasi yang diobservasi adalah lokasi dengan jarak radius 

daerah perancangan. Penentuan lokasi diperoleh dari data BPS Kota Batu 

yang menunjukan lahan dengan kemiringan 40° sangat mendominasi Kota 

Batu. Alat yang digunakan guna membantu observasi adalah survei 

lapangan, googlemaps dan beberapa yang perlu diperoleh datanya adalah 

batas site, kondisi area site, kondisi eksisting dan tampak atas site. 

 Pengumpulan data  

Pengumpulan data diperlukan untuk mendukung proses perancangan agar 

mendapatkan solusi yang terbaik. Data data yang terkait dan mengacu pada 

permasalahan ini yang dibutuhkan adalah: 

1. Data jumlah wisatawan asing dan lokal Kota Batu, karena 

mempengaruhi jumlah unit yang akan dirancang 

2. Data kebutuhan hotel Kota Batu. Data ini membantu dalam mencari 

informasi terkait kebutuhan hotel pada Kota Batu 

3. Data peraturan daerah setempat terkait berupa data sempadan jalan, 

RTRW, KLB dan KTB. 

4. Data standar bangunan apartemen tingkat rendah terkait. 

 Pencarian Literatur  

Pencarian data-data terkait digunakan sebagai pendekatan perancangan 

yang membantu menyeleseikan permasalahan pada lahan berkontur. 

Beberapa teori yang dibutuhkan adalah: 

1. Teori tentang gedung apartemen 

2. Teori perilaku dan karakteristik penghuni menengah ke atas 
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3. Teori fasad bangunan (bukaan bangunan, balkon bangunan) 

4. Teori preferensi penghuni menengah ke atas (fasilitas bangunan dan 

desain bangunan) 

5. Teori bangunan dengan pendekatan ekologi 

6. Preseden tentang gedung apartemen untuk penghuni menengah ke atas 

7. Jurnal yang berkaitan dengan color-changing façade dan vertical forest 

8. Jurnal yang berkaitan tentang fasad bangunan yang menunjang 

penghuni menengah ke atas 

b. Design tools yang digunakan pada proses ini ada beberapa yaitu pada tahap 

brainstorming menggunakan kertas hvs dan pensil atau drawing pen. 

Kemudian melakukan observasi dengan kamera untuk merekam dan 

mendapatkan infomasi tentang site dan yang terkait. Pada pengumpulan data, 

tools yang digunakan seperti data data pemerintahan dan lembaga terkait. 

c. Lingkup untuk tahap awal yaitu identifikasi force masih mencakup segala 

yang terkait atau yang tidak. Pada tahap ini, belum muncul gagasan ide karena 

sifatnya masih mendasar atau general. 

2. Purpose Form (Perwujudan bentuk) 

Tahap ini merupakan tahap eksplorai dalam mencari solusi permasalahan 

perancangan. Lingkup eksplorasi berkaitan dengan fasad bangunan, desain 

bangunan, balkon bangunan serta ide atau konsep terkait vertical forest yang 

berhubungan dengan bagaimana bangunan apartemen tingkat rendah dapat 

memenuhi preferensi penghuni menengah ke atas. Selain itu, lingkup lain yang 

lebih yang di eksplorasi adalah pemilihan vegetasi dalam bangunan dan pada 

balkon hunian serta warna pada fasad bangunan. 

a. Metode untuk Perwujudan bentuk 

 Brainstorming  

Dengan metode tersebut, akan membantu dalam mendapatkan ide ide 

dalam bentukan bangunan. Ide yang didapatkan akan dikembangkan pada 

tahap selanjutnya guna di evaluasi (Jones, 1970). 

 3d Modelling 

Melakukan simulasi terkait fasad bangunan, proporsi dan komposisi 

bangunan menggunakan sketsa sebagai acuan awal yang kemudian 



96 
 

disempurnakan kembali dengan bantuan digital atau software 3 dimensi. 

Metode ini dapat mempercepat pemikiran bentuk fasad bangunan yang 

sesuai dengan permasalahan perancangan. Metode 3d modelling 

diaplikasikan pada bagian bentuk bangunan secara general. Selain itu, 

setelah mendapatkan fasad bangunan yang sesuai, diaplikasikan pada 

bagian elemen bangunan yang kecil atau detail untuk mendapatkan 

bentukan bangunan yang lebih sempurna. 

b. Design tools 

Alat yang digunakan berupa software 3d, software 2D, kertas HVS dan alat 

tulis untuk menghasilkan ide bentuk dari gagasan konsep pada tahap 

sebelumnya. 

3. Refine (Perbaikan) 

Pada tahap ini melakukan perbaikan atau evaluasi dari ide serta konsep pada 

tahap sebelumnya. Evaluasi pada tahap ini sangat penting sebelum kembali 

lanjut pada tahap selanjutnya. Elemen bangunan yang dievaluasi pada lingkup 

fasad bangunan dan bagian bangunan yang telah melewati eksplorasi. Setelah 

dirasa sudah sesuai dengan yang diingikan barulah dapat dilanjutkan pada tahap 

setalahnya assemble yang akan melalui proses evaluasi kembali pada lingkup 

yang lebih detail. 

a. Metode untuk refine atau perbaikan 

 Checklist. Dalam tahap ini adalah mengevaluasi dan memeriksa kembali 

yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya dan menyesuaikan dengan 

teori-teori akan digunakan. 

 Systematic search. Dengan menggunakan metode tersebut, hasil dari tahap 

sebelumnya akan disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan teori yang 

akan digunakan dan akan dievaluasi sebelum melanjutkan tahap 

setelahnya. Mengidentifikasi permasalahn pokok pada perancangan dan di 

kaitkan hubungannya dengan tahap perwujudan bentuk. 

b. Design tools 

Tools yang digunakan adalah sebuah kertas dan alat tulis untuk menkaitakan 

hubungan antara aspek aspek pada tahap refine dengan cara evaluasi. 
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4. Assemble system (Sistem perakitan) 

Pada tahap ini dilakukan kembali proses evaluasi dari lingkup yang general di 

tahap sebelumnya. Evaluasi pada tahap ini meliputi lingkup secara general 

seperti keterkaitan antar masa bangunan dengan masa lain serta tatanan 

bangunan secara detail. Fasad bangunan pada tahap ini sudah mendekati 

kesempurnaan setelah melewati proses iterative dan perwujudan bangunan 

sudah mulai jelas serta sudah memiliki keterkaitan yang jelas pada setiap lingkup 

bangunan. 

a. Metode untuk assemble system atau perakitan yaitu: 

 Interaction net  

Metode ini akan membantu dalam menyusun segala aspek yang sudah 

terevaluasi pada tahap sebelumnya dan akan dikaitkan atau disusun hingga 

mendapatkan bentuk bangunan yang akan menyeleseikan masalah 

perancangan. 

 3d modelling 

Setalah terbentuk satu ide yang sudah tersusun dari beberapa konsep 

sebelumnya, rangkaian tersebut akan diproyeksikan pada bentuk 3d 

melalui software. 

b. Design tools 

Pada tahap ini, ada beberapa tools yang akan digunakan yaitu kertas serta alat 

tulis dan 3d software seperti Sketchup. 

5. Proposal  

Metode pada proses proposal merupakan metode evaluasi, yaitu evaluasi secara 

keseluruhan elemen perancangan yang nantinya dikomunikasikan sebagai 

desain tesis arsitektur. Pada tahap ini digunakan metode checklist untuk 

memerikasa satu persatu elemen bangunan, detail bangunan serta bangunan 

secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup kesesuaian konsep vertical forest, 

fasad bangunan dan desain bangunan, serta lingkup mekanikal dan struktur 

secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang sesuai. 
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a. Metode yang digunakan pada proposal yaitu: 

 Checklist  

Tahap ini untuk mengevaluasi dan mengurangi beberapa aspek yang 

kurang berkaitan dengan aspek permasalahn perancangan. Setalah itu, 

didapatkan beberapa poin yang akan disesuaikan dengan kriteria 

perancangan yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. 

b. Design tools 

Pada tahap proposal adalah akhir dari sebuah perancangan yang sudah 

melewati pengulangan evaluasi hingga bisa menyeleseikan masalah pada 

kasus ini. Ada dua macam tools, yaitu: 

1. Gambar berupa 3D dan gambar 2D dan alat yang digunakan adalah 

software design seperti AutoCad dan Sketchup. 

2. Design thesis berupa dokumen hasil atau proposal dalm proses 

perancangan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN KONSEP RANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan tahap analisa permasalahan yang dipaparkan 

dalam beberapa aspek kajian pada proses perancangan. Tujuan yang dicapai pada 

tahap ini adalah menentukan lokasi perancangan dengan analisa untuk mendukung 

perancangan dan persyaratan kebutuhan ruang dalam perancangan apartemen 

tingkat rendah di Kota Batu. Kemudian didapatkan beberapa konsep gagasan yang 

digunakan dalam perancangan apartemen tingkat rendah di Kota Batu. 

Pada kasus tesis perancangan ini, permasalahan yang diangkat adalah 

bagaimana merancang sebuah apartemen tingkat rendah yang dapat memenuhi 

preferensi penghuni menengah ke atas. Penghuni menengah ke atas yang 

dimaksudkan dari golongan ekonomi dan gaya hidup. Eksplorasi pada kasus tesis 

ini lebih mengarah pada eksplorasi fasad bangunan untuk menarik penghuni 

menengah ke atas untuk menggunakan fasilitas pada apartemen dan hunian. 

Sehingga dalam prosesnya, beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari kondisi 

eksisting tapak, kebutuhan ruang, persyaratan ruang, orientasi bangunan, hubunan 

bangunan dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Selain itu dikembangkan lagi 

analisa yang lebih terkait seperti peraturan daerah setempat, landscape tapak, dan 

eksplorasi fasad bangunan yang mengacu pada kriteria rancang yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. 

Analisa kondisi iklim setempat adalah aspek yang mempengaruhi prinsip 

vertical forest dan menggunakan vegetasi tertentu pada balkon bangunan. 

Kemudian menganalisa gaya hidup pengguna dalam apartemen tingkat rendah agar 

mendapatkan fasad bangunan dan kebutuhan ruang yang sesuai dengan preferensi 

penghuni menengah ke atas. Hasil akhir berupa desain skematik, kemudian 

dievaluasi dengan desain yang sudah ada dan teruji dalam mengatasi konteks 

permasalahan yang sama. 
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Gambar 4. 1 Proses perancangan force based framework 

(Sumber: Digambar ulang dari Plowright, 2014) 

4.1 Identification Force 

Dalam proses perancangan Plowright (2014), pada tahap pertama adalah 

tahapan identification force yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu context (konteks), 

culture (budaya) dan needs (kebutuhan). Tiga aspek di atas menjadi parameter atau 

untuk mendapatkan sebuah kriteria rancangan dari segala aspek yang terkait dengan 

perancangan. 

Aspek pertama yaitu konteks (context) dimana berada di kawasan Kota Batu 

yang memiliki iklim pegunungan. Pemerintah Kota Batu juga sudah mengatur 

peraturan dan regulasi terkait hunian 3-4 lantai. Kemudian data dan regulasi 

tersebut di analisa untuk mendapatkan potensi (asset) dan batasan (constraint). 

Untuk mendapatkan kedua hal tersebut, dilakukan beberapa metode antara lain: 

 Pemilihan lahan terkait konteks fungsi bangunan dan masalah perancangan 

yang diusulkan. 

 Survey lahan dan merekam dalam bentuk foto maupun video untuk 

menjelaskan lebih detail terkait lahan. 

 Observasi aspek iklim dan hal diluar Arsitektur yang mempengaruhi 

perancangan. 
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 Pengumpulan data terkait regulasi dan peraturan daerah setempat. 

Kemudian untuk tahap budaya (lifestyle penghuni), sasaran penghuni pada 

bangunan apartemen tingkat rendah yang dirancang adalah penghuni dengan 

ekonomi menengah ke atas yang berwisata maupun bekerja di kawasan Kota Batu. 

Hal tersebut menjadi potensi (asset) yang dapat dimaksimalkan dengan beberapa 

metode antara lain: 

 Pencarian literatur dan teori tentang preferensi penghuni menengah ke atas 

terkait gedung apartemen tingkat rendah 

 Pencarian literatur tentang faktor-faktor daya tarik penghuni terhadap suatu 

bangunan apartemen. 

Faktor yang terakhir yaitu kebutuhan (needs), perancangan ini lebih 

memperhatikan bentuk bangunan dan ruang ruang yang dapat merespon dalam 

lahan berkontur. Aspek pandangan dari tapak bisa menjadi potensi (asset) yang 

akan mempengaruhi tata letak ruang hunian pada bangunan. Untuk menunjang data 

data diatas, diperlukan metode antara lain: 

 Pencarian literatur terkait kebutuhan ruang, pengelompokan ruang, 

zonasi ruang dan besaran ruang 

 Pencarian literatur terkait ruangan pada lahan berkontur 
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Gambar 4. 2 identify force  

(Sumber: Oleh penulis, 2019) 
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4.2 Tinjauan Tapak 

 Lokasi Tapak 

Lokasi yang telah dipilih dengan kondisi yang sesuai dengan perancangan 

tesis ini berada di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota 

Batu. Lokasi ini berada pada kawasan pariwisata dan berada hanya 1 km dari pusat 

kota yaitu Alun Alun Kota Batu. 

 

 

Gambar 4. 3 Lokasi perancangan  

(Sumber: Google map, 2019) 
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Luasan tapak ± 7.000 m² dengan ketentuan pada RDTRK kota Batu 

menetapkan bahwa peraturan untuk bangunan pada lokasi Jl. Indragiri adalah 

sebagai berikut: 

 Eksisting tapak 

Lokasi yang sudah ditentukan berada di kawasan Jl. Sultan Agung. Posisi 

berada dekat dengan pusat kota dan berada di kawasan pariwisata Kota Batu. Lokasi 

juga berada pada jalur utama pengunjung yang akan ke arah Jawa Timur Park, 

Museum Angkut, Stadion Brantas dan Kusuma Agro Wisata. Untuk sekolah, pasar 

tradisional, tempat beribadah dan fasilitas umum lainnya sudah tersedia di area ini 

sehingga sangat menunjang sebuah apartemen tingkat rendah yang akan dirancang. 

Berada di area wisata juga menjadi salah satu poin tambahan untuk sebuah 

rancangan apartemen tingkat rendah. Dengan adanya tempat wisata di sekitar lokasi 

menjadikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung terutama bagi pengunjung yang 

sudah berkeluarga.  

Lahan atau lokasi yang digunakan sebagai tapak perancangan adalah lahan 

kosong yang digunakan sementara untuk arena motor trail dengan tata guna lahan 

sebagai lahan yang diperuntukan untuk perencanaan permukiman. Bentuk lahan 

mengikuti bentuk dari jalan utama yang berada di depan tapak perancangan dengan 

luas area 7.000 m2. Batas tapak perancangan sebagai berikut: 

Utara : Arena motor trail 

Selatan : Kawasan Perhotelan, Pasar Parkiran 

Timur : Taman hutan Kota Batu 

Barat : Arena motor trail 
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Gambar 4. 4 Eksisting tapak 

(Sumber: Google map, 2019) 

Dari gambar 4.4 diatas ditunjukan dengan penjelasan beberapa warna dengan 

tata guna lahan yang berbeda. Karena fungsi dari lahan dulunya adalah sebagai 

arena motor trail, batas sebelah utara dan barat tapak adalah lahan kosong dengan 

fungsi arena motor trail. Kemudian disisi timur tapak adalah fasilitas umum Kota 

Batu yaitu Taman Hutan Kota Batu dan bergeser lagi ada bangunan Stadion Brantas 

Kota Batu. Kemudian warna ungu yaitu warna yang menunjukan fungsi tata guna 

lahan sebagai kawasan perhotelan karena lokasi yang berada dekat dengan pusat 

kota dan berada di kawasan pariwisata dan akan menyediakan hunian untuk 

wisatawan di Kota Batu. 

 Tata guna lahan dan peraturan bangunan 

Salah satu poin yang harus diperhatikan juga adalah peraturan daerah atau 

setempat terkait perencanaan bangunan. Fungsi dari peraturan ini guna membatasi 

zona yang diijinkan untuk pembangunan. Peta wilayah tapak ini adalah tapak 

dengan perencanaan sebagai permukiman yang terkait dengan perancangan 

apartemen tingkat rendah. Berikut adalah data sekunder terkait peraturan daerah 

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu. 

 Koefisien  Dasar Bangunan(KDB) : 40% - 60% dari Luas Tapak 

 Koefisian Lantai Bangunan(KLB) : 1 - 2 

 Ketinggian bangunan maksimal : 14 meter/4 Lantai 
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 Garis Sempadan Bangunan(GSB) : 2 meter 

Jika dilihat dari data di atas dan dikaitkan dengan luasan tapak yang akan 

direncanakan maka peruntukan yang didapat adalah seperti berikut: 

Tabel 4. 1 Tabel peruntukan tapak 

LUAS AREA 7000 m² 

KDB 60% 4.200 m² 

KLB 2 14.000 m² 

KDH 20% 560 m² 

TLB - 4 

 Topografi dan jenis tanah 

Sesuai dengan data dari Bappenas tahun 2013, Kota Batu yang terletak 800 

meter diatas permukaan air laut ini memiliki keindahan alam yang memikat. Potensi 

ini tercermin dari kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama 

pegunungan dan perbukitan. Sehingga dijuluki the real tourism city of Indonesia. 

Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui 

secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman (2010 m), 

Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih banyak lagi 

lainnya. Dengan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan 

kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Jenis tanah yang berada di kota Batu 

sebagian besar merupakan andosol, selanjutnya secara berurutan kambisol, latosol 

dan aluvial. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral 

yang berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai 

tingkat kesuburan yang tinggi (Ditjen Cipta Karya, 2016). 

 Kondisi iklim Kota Batu 

Dari data Pemerintah Kota Batu tahun 2003, wilayah Jawa Timur terutama 

Kota Batu berada di selatan garis khatulistiwa dan memiliki iklim dengan tipe tropis 

basah. Letak Kota Batu yang berada pada ketinggian mempengaruhi curah hujan 

yang tinggi pada bulan bulan tertentu. Untuk musim penghujan biasanya terjadi 

pada antara bulan Mei hingga bulan Oktober, sedangkan musim kemarau terjadi 

antara bulan November hingga bulan April. 
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Dari data BMKG yang diperoleh, dapat menunjukkan bahwa Kota Batu 

memiliki iklim yang kering dengan intensitas curah hujan yang tiinggi. Jika melihat 

data iklim diatas dan dikaitkan dengan rancangan, harus ada pengurangan bukaan 

yang berlebihan untuk memberikan kenyamanan pengguna dan bentuk atap atau 

sistem dalam bangunan yang bisa mengatasi cutah hujan yang tinggi dan dialirkan 

ke pembuangan atau dimanfaatkan kembali. Secara umum, dapat digambarkan 

bahwa iklim di Kota Batu dan sekitarnya sebagai berikut: 

 Cuaca umumnya Berawan - Hujan. 

 Angin umumnya dari arah Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan 

05 - 45 Km/jam. 

 Suhu udara berkisar antara 18 o - 31 o C 

 Kelembaban udara berkisar antara 60 - 96 % 

Suhu udara pada suatu daerah antara lain dipengaruhi oleh ketinggian tempat 

tersebut dari permukaan laut dan jauh jaraknya dari pantai. Secara umum 

temperatur rata-rata Kota Batu 2l,5°C, dengan temperatur tertinggi 31°C dan 

terendah 14,9°C.  

Tabel 4. 2 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Batu, 2017 

Bulan 

Suhu Udara              Kelembaban Udara        

Maks  Min Rata-rata   Maks  Min Rata-rata   

Januari      27       22       23       98       88       94  

Februari      27       21       22       96       77       91  

Maret      27       21       22       96       86       92  

April      27       21       22       97       87       92  

Mei      27       21       22       96       83       91  

Juni      27       20       22       97       88       92  

Juli      26       19       21       98       87       93  

Agustus      26       19       21       98       88       92  

September      28       21       22       96       84       89  

Oktober      29       22       23       95       84       90  

November      27       22       22       98       88       92  

Desember      26       22       23       98       89  94  

(Data diperoleh dari: Bps Kota Batu) 
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Pada Kota Batu sendiri, curah hujan yang dihasilkan tiap bulannya sangat 

beragam karena perubahan cuaca setiap waktu. Rata-rata curah hujan tertingi terjadi 

pada bulan Januari berkisar 317 mm dan terendah pada bulan Juli berkisar 105 mm. 

Curah hujan tertinggi di kecamatan Bumiaji sebesar 471 mm dan hari hujan 134 

hari. Keadaan angin di Kota Batu Angin umumnya dari arah Selatan hingga Barat 

Daya dengan kecepatan 05 - 45 Km/jam. 

 

Gambar 4. 5 Grafik curah hujan Kota Batu 

(Sumber: Climatedata.org) 

4.3 Analisis Konteks (context) 

Penjelasan tapak perencanaan yang dimulai dari melihat potensi dari aspek-

aspek tapak seperti lokasi, kemiringan kontur, klimatologi, pandangan, bangunan 

sekitar, sirkulasi, orientasi bangunan dan bentuk bangunan. Ini akan dijadikan dasar 

kekuatan dalam menganalisis tapak yang juga dikaitkan dengan kriteria 

perancangan.  

Konteks yang dimaksud adalah konteks pada kawasan Kota Batu dan segala 

aspek yang terkait dengan permasalahan perancangan. Mulai hal arsitektural hingga 

hal yang diluar bidang arsitektural di analisa untuk mendapatkan beberapa analisa 

yang akan dikaji kembali untuk menentukan konsep yang akan diterapkan pada 

permasalahan perancangan.  
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Gambar 4. 6 Luas dan ukuran tapak 

4.3.1 Analisa pandangan 

Analisa pandangan bertujuan untuk menentukan arah orientasi bangunan 

yang paling baik, terutama jika ada bagian-bagian tertentu pada bangunan yang 

akan ditonjolkon misalnya pada fasad bangunan. Analisa pandangan ini akan 

menentukan potensi ataupun hal yang harus dihindari dan memungkinkan menjadi 

pertibangan pada tahap berikutnya. Konsep vertical forest ditonjolkan pada bagian-

bagian yang mudah terlihat oleh pengguna jalan untuk menunjukkan ciri khas 

perancangan Apartemen ini. Analisa ini meliputi pandangan dari lahan dan keluar 

lahan. 

Analisa Lahan ini berada pada ketinggian ±1000 m² yang menandakan lahan 

ini berada pada pegunungan dengan suhu yang cukup sejuk. Pandangan dari tapak 

akan menjadi asset atau potensi yang akan dikembangkan karena pandangan dari 

tapak ke arah utara adalah pandangan terbaik dimana arah utara adalah arah ke 

Gunung Welirang dan Gunung Arjuno seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.7.  

Pandangan dari tapak akan mempengaruhi bagaimana orientasi bangunan 

tersebut. Karena aspek pandangan dari tapak ini akan menjadi potensi dalam 

perancangan apartemen tingkat rendah pada Kota Batu. Ada dua pandangan terbaik 

pada lahan ini yaitu arah timur laut atau arah ke pegunungan. 

 

 

SITE ±7.000 m² 
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Pandangan ke arah lahan yang sangat potensial yaitu pada bagian Timur lahan 

tepatnya di jalan akses utama ke arah lahan bangunan. Sisi Barat bisa jadi digunakan 

sebagai tampak depan bangunan dari bangunan low rise apartment ini karena fokus 

utama yang diperhatikan adalah preferensi penghuni menengah ke atas sehingga 

harus digunakan tampak atau fasad depan bangunan yang menarik calon penghuni 

ataupun pengguna jalan pada akses utama. Pada analisa di atas, bagian Barat-

Selatan-Timur merupakan sisi potensial untuk menerapkan fasad dengan konsep 

vertical forest yang dapat berubah-ubah warna dengan warna tanaman yang 

ditanam. Bagian tampak belakang akan tetap diperhatikan karena disana terdapat 

potensi pandangan ke luar tapak yaitu ke arah Gunung Arjuna-Welirang (Gambar 

4.7). 

 Pandangan keluar lahan dapat diarahkan ke beberapa arah karena sekitar 

lahan tidak lebih tinggi dari bangunan low rise apartment ini jadi tidak mengganggu 

pandangan dari lahan atau bangunan. Pandangan D adalah yang paling potensial 

karena langsung menghadap ke arah Gunung Arjuna-Welirang. Kemudian 

pandangan A dan C mengarah ke sebuah resto makan dan taman hutan rakyat. 

Pandangan A ini mengahadap ke bangunan resto dengan jarak kurang lebih 500 

meter yang tidak mengganggu pandangan dari bangunan.  

 

 

Gambar 4. 7 Analisis pandangan dari tapak 

 

SITE ±7.000 m² 

View A (Rumah Makan) 

View potensial 

A 

View potensial 

View potensial 

B 

C 

D 
View B (Gunung Panderman) 

View C (Hutan Kota) 

View D (Gunung Arjuna) 



110 
 

Pandangan C adalah pandangan ke beberapa permukiman warga dengan jarak 

200 meter dan mengarah langsung ke Taman Hutan Kota Batu yang tidak lebih 

tinggi dari bangunan ini. Sedangkan pandangan B mengarah langsung ke jalan 

utama yang merupakan taman rekreasi dan beberapa permukiman warga. Pada 

pandangan D diperlukan beberapa strategi agar dapat dimaksimalkan oleh 

pengguna dalam bangunan kelak karena langsung menghadap ke arah Gunung 

Arjuna-Welirang. Agar pandangan dapat dimaksimalkan, fungsi ruang pada sisi 

Utara akan difungsikan sebagai hunian ataupun fasilitas umum agar dapat langsung 

mersakan hubungan dengan alam sekitar Kota Batu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampir seluruh arah dari analisa pandangan keluar lahan merupakan potensi 

atau asset yang dapat dimanfaatkan dalam sebuah perancangan low rise apartment 

ini (Gambar 4.8). Karakteristik kota dengan dikelilingi pegunungan yang indah 

akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna bangunan. 

Tabel 4. 3 Hasil analisa pandangan dari tapak 

No Pandangan Asset 

1. Utara Merupakan sisi yang kurang berpotensi menampilkan fasad yang 

menarik untuk kedalam tapak 

2. Barat   Merupakan sisi yang berpotensi menampilkan fasad yang menarik 

untuk pandangan kedalam tapak 

SITE ±7.000 m² 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(-) 

(-) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

(-) 

(-) 

+ 

VIEW A 

VIEW B 

VIEW C 

VIEW D 

Gambar 4. 8 Analisa pandangan dari dan luar tapak pada bangunan 

( 

View keluar tapak View kedalam tapak 
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3. Selatan  Merupakan sisi yang terbaik menampilkan fasad yang menarik untuk 

pandangan kedalam tapak 

4. Timur   Merupakan sisi yang berpotensi menampilkan fasad yang menarik 

untuk pandangan kedalam tapak 

4.3.2 Analisa Aksesibilitas 

Lokasi tapak berada di jalan sekunder yang menghubungkan antara para 

wisatawan atau pun masyarakat dari arah Kota Malang menuju tempat pariwisata 

seperti Jatim Park 2 dan Museum Angkut di Kota Batu. Ukuran jalan pada depan 

lahan cukup besar dengan ukuran 11 meter dan ada dua lajur dengan ukuran yang 

sama.  

Pada sisi jalan juga sudah dilengkapi dengan pedestrian dengan ukuran 

kurang lebih 2 meter. Saat hari libur kondisi jalan pada JL. Sultan Agung relatif 

ramai sedangkan pada hari hari biasa jalan ini relatif sepi sehingga tidak begitu ada 

kebisingan pada depan lokasi perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 4.9 analisis sirkulasi di atas, dapat ditunjukkan ada 2 sirkulasi 

yang diperhatikan yaitu sirkulasi padat pada Jalan Sultan Agung dan sirkulasi yang 

longgar pada Jalan sisi Timur lokasi perancangan. Kemudian pemilihan akses 

masuk dan keluar didasari agar mudah terakses dan tidak berbenturan dengan 

simpangan jalan yang lain. 

 

 

LEGENDA 
Sirkulasi longgar 

Gambar 4. 9  Analisa usulan 1 sirkulasi tapak 
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Pada opsi kedua akses masuk dan keluar berada pada sisi depan lahan yaitu 

pada sisi Selatan. Masalah yang akan timbul dengan opsi di atas adalah terjadinya 

penumpukan pada simpangan di sisi pojok bawah lahan. Walaupun seperti itu, ada 

beberapa potensi yang bisa dimaksimalkan yaitu aksesibilitas yang mudah terakses 

oleh penghuni dalam bangunan. 

Tabel 4. 4 Hasil analisa aksesibilitas 
No Aspek   Potensi & Masalah 

1. Opsi aksesibilitas 1 ASSET 

Opsi 1 sangat berpengaruh pada aksesibilitas dalam 

bangunan karena mengurangi dampak adanya pertumpukan 

aksesibilitas pada bagian tertentu 

PREASURE 

- 

2. Opsi aksesibilitas 2   ASSET 

Opsi 2 berpengaruh pada aksesibilitas dalam bangunan 

karena sejajar dan mudah terakses 

 

 

 

PREASURE 

Opsi 2 berpengaruh pada aksesibilitas dalam bangunan tetapi 

akan menimbulkan penumpukan aksesibilitas karena 

bersebalahan dengan persimpangan jalan.  

Sirkulasi longgar 

Gambar 4. 10 Analisa usulan 2 sirkulasi tapak  
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4.3.3 Analisa bentuk bangunan dalam konteks Ekologi 

Bentuk bangunan didapatkan melalui kontek Kota Batu di perbukitan. 

Dengan kondisi tapak memiliki kemiringan, bangunan harus merespon kemiringan 

dengan sistem cut and fill seminimal mungkin. Tujuan itu agar tidak berdampak 

buruk untuk lingkungan tapak dalam konteks pendekatan Ekologi. Ada beberapa 

opsi bentuk bangunan yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan seperti yang di 

raikan di bawah: 

1. Bentuk bangunan 1 

 

 

Opsi bentukan pertama ini menurut studi literatur Untuk kemiringan antara 

tujuh sampai 20 persen, dua level ketinggian tanah harus menggunakan dinding 

penahan dan memanfaatkan bawah bangunan sebagai basement seperti yang 

ditunjukan pada gambar 4.11. Konstruksi ini tidak di anjurkan untuk satu slab. 

 

Gambar 4. 12 Rumah split level 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 

Gambar 4.12 adalah bangunan split level yang dibangun pada kemiringan 

lereng <10%. Hampir sama dengan opsi bentuk satu yang dijelakan oleh sumber 

lain yaitu menjaga kemiringan tanah dan sangat minim sekali untuk menggunakan 

sistem cut and fill karena perancangan ini memiliki pendekatan Arsitektur Ekologis 

Gambar 4. 11 Opsi masa bangunan 1 (moderate slope) 

(Sumber: Guidelines for building on sloping sites,2007) 
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yang menerapkan lebih menjaga kontur tapak setempat. Beberapa hal yang sama 

dari kedua gambar diatas adalah sama sama tidak ada pengolahan pada tapak yang 

akan direncanakan atau dalam arti lain menggunakan struktur seperti rumah 

tradisional Pulau Jawa yaitu rumah panggung. Pada pada Gambar 4.13 ruang yang 

tercipta pada bawah bangunan dimanfaatkan sebagai lahan parkir mobil atau garasi. 

 

Gambar 4. 13 Rumah susun dengan selasar 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 

Dalam pendekatan Arsitektur Ekologis, pandangan dari tapak atau 

pandangan from site juga akan dipertimbangkan. Pandangan dari tapak akan 

mempengaruhi orientasi masa dan bentukan masa. Dalam Arsitektur Ekologis, 

pandangan sangat mempengaruhi efisiensi dalam bangunan seperti letak bukaan 

pada bangunan, kenyamanan thermal dan orientasi jendela seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.14. Dari berbegai penjelasan tentang masa bangunan dari studi 

literatur dapat disimpulkan bahwa bentuk bangunan harus merespon iklim setempat 

karena bangunan ini mengadaptasi Arsitektur ekologis dan bentukan bangunan 

yang akan diusulkan dijelaskan pada Gambar 4.14. 
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2. Bentuk bangunan 2 (dari studi preseden) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pada masa bangunan 2 seperti yang ditunjukkan diatas, ide bentuk bermula 

dari bentuk kubus yang akan didirikan pada tapak lerengan dengan kemiringan 35 

derajat. Bangunan ini tidak menerapkan sistem cut anda fill pada tapaknya dan 

menggunakan struktur melayang seperti rumah panggung di daerah Jawa. 

Bangunan ini memiliki 2 lantai yang condong kebawah untuk memanfaatkan kontur 

yang sudah ada. Orientasi bangunan inin langsung menghadap ke arah perbukitan 

yang persisi berada di sebarang bukit pada tapak. 

 

Gambar 4. 15 Tree house 

(Sumber: https://www.archdaily.com/127882/treehouse-shed-architecture-

design?ad_medium=gallery) 

Gambar 4. 14 Diagram Be-landa house  

(Sumber: https://www.archdaily.com/904076/be-landa-house-29-design) 

https://www.archdaily.com/127882/treehouse-shed-architecture-design?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/127882/treehouse-shed-architecture-design?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/904076/be-landa-house-29-design
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Hampir sama dengan Gambar 4.14 tentang Be-landa house, bentuk bangunan 

pada Tree house juga menerapkan bentuk bangunan yang dinamis yaitu kubus. 

Kemudian memiliki 2 lantai dengan denah yang hampir sama dan menggunakan 

struktur melayang seperti rumah panggung tanpa menggunakan sistem cut and fill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 4.16 terlihat bahwa bangunan ini berada pada lahan yang 

cukup terjal mirip dengan kemiringan pada tebing. Bentuk bangunan quadram 

sendiri menggunakan kontainer untuk hunian hunian yang akan ditawarkan dan 

ditumpuk hingga 5 kontainer ke atas. Struktur pada bangunan ini menggunakan 

struktur baja yang dipasang seperti rumah panggung seperti penjelasan pada kedua 

gambar sebelumnya. Penggunaan kontainer tersebut mempermudah bangunan ini 

dieksplorasi dan tatanan masanya juga lebih fleksibel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 Quadrum ski and yoga resort 

(Sumber: http://quadrum-gudauri.com/) 

Gambar 4. 17 Anantara Uluwatu Resort  

(Sumber: https://www.anantara.com/en/uluwatu-bali/gallery) 

Pengaplikasian bentuk terasering 

sawah ke bentuk bangunan 

http://quadrum-gudauri.com/
https://www.anantara.com/en/uluwatu-bali/gallery


117 
 

Pada Gambar 4.17 yaitu bangunan resort hotel yang berada di pulau bali dan 

berada di kemiringan lahan yang lumayan terjal. Aspek yang sama antara bangunan 

tersebut dengan ketiga bangunan di atasnya adalah pemilhan bentuk bangunan yang 

dinamis atau seperti bentuk kubus dengan keempat sisi. Yang membedakan 

bangunan ini dengan bangunan di atasnya adalah penerapa sistem cut and fill yang 

tidak diterpakan pada ketiga bangunan di atasnya. Bangunan ini mengadaptasi 

bentuk dari terasering sawah di Pulau Bali sendiri. Orientasi bangunan ini langsung 

mengarah pada satu point of view pada setiap rancangan, pada kasus bangunan di 

atas orientasi bangunan langsung mengarah ke pantai Uluwatu Pulau Bali. 

Tabel 4. 5 Hasil analisa bentuk bangunan  

No Aspek Potensi & Masalah 

1. masa bangunan 1 (dari 

studi literatur) 

Persamaan diantara beberapa teori atau literatur yang 

dijelaskan di atas adalah sama-sama menerapkan struktur 

melayang seperti rumah panggung dan memanfaatkan 

beberapa ruang yang terbentuk pada bagian bawah untuk 

dijadika taman atau lahan parkir mobil. 

2. masa bangunan 2 (dari 

studi preseden) 

Pada masa bangunan kedua yang di analisa dari empat 

preseden bangunan dapat disimpulkan bahwa bangunan 

hampir keseluruhan menggunakan struktur bawah dengan 

struktur rumah panggung tanpa menggunkan sistem cut and 

fill. Juga memberikan orintasi maksimal pada salah satu 

point of pandangan di sekitar tapak misalnya pegunungan 

dan pantai. 

4.3.4 Analisis Arah Matahari 

Analisa jalur matahari pada lahan merupakan tahapan dalam pencarian data 

yang relevan dengan konteks permasalahan. Daya yang dihimpun didapatkan dari 

berbagai sumber yang relevan dan melalui software iklim berbasis online. Tujuan 

analisa ini untuk mengetahui jalur matahari yang mempengaruhi penempatan 

tanaman pada fasad bangunan karena perlakuan setiap tanaman terhadap kebutuhan 

cahaya matahari berbeda-beda. Panas matahari menjadi force yang diteliti lebih 

detail terkait asset dan constraint yang akan mempengaruhi desain bangunan dan 

dikolaborasikan dengan konsep vertical forest. 
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Pengamatan terhadap arah datang matahari diteliti lebih detail dengan 

melalui pengamatan ataupun observasi jalur matahari (sunpath) itu sendiri terhadap 

lokasi perancangan. Pengamatan dilakukan pada jam-jam tertentu dan dilakukan 

pengamatan selama satu tahun penuh. Jam-jam yang ditentukan untuk tanaman 

melakukan fotosintesis dan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya yaitu pada 

waktu pagi hari jam 09.00, siang hari waktu 12.00 dan sore hari waktu 15.00. 

Tabel 4. 6 Jalur Peredaran Matahari dengan Suncalc 

Januari 

09.00 12.00 15.00 

   

Februari 

09.00 12.00 15.00 

   

Maret 

09.00 12.00 15.00 
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April 

09.00 12.00 15.00 

   

Mei 

09.00 12.00 15.00 

   

Juni 

09.00 12.00 15.00 

 
 

 

Juli 

09.00 12.00 15.00 
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Agustus 

09.00 12.00 15.00 

  
 

September 

09.00 12.00 15.00 

   

Oktober 

09.00 12.00 15.00 

   

November 

09.00 12.00 15.00 
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Desember 

09.00 12.00 15.00 

 
  

Sumber: Suncalc.org 

Dari hasil analisa di atas dengan menggunakan Suncalc (Tabel 4.6), dapat 

disimpulkan bahwa sinar radiasi matahari bagian Utara bangunan terjadi pada bulan 

Maret hingga Oktober dan bagian selatan terpapar radiasi matahari pada bulan 

Januari, Februari, November dan Desember. Dengan hasil diatas, disimpulkan 

bahwa pada sisi Timur dan Barat mendapatkan paparan radiasi matahari sepanjang 

tahun yaitu sebagai constraint dan sisi Utara delapan bulan dan sisi selatan empat 

bulan sebagai asset.  

Tabel 4. 7 Hasil Analisa Pengamatan Jalur Matahari 

Sisi Potensi & Masalah Analisa 

Utara ASSET 

Dapat sebagai penempatan solar panel 

untuk memberikan energi terbarukan 

terhadap bangunan 

Pembayangan dengan pembuatan 

balkon cukup mengurangi radiasi 

panas dan sekaligus menjadi 

pandangan ke arah Gunung 

Arjuna. 

 

Penerapan vertical forest tidak 

terlalu diperlukan dengan 

menerapkan tanaman yang 

membutuhkan cahaya intensitas 

sedang. 

PREASURE 

Mendapatkan paparan sinar matahari 

lebih lama daripada bagian Selatan 

Selatan ASSET 

Dapat dirancang sebagai vertical forest 

Penerapan vertical forest sangat 

diperlukan dengan menerapkan 

tanaman yang membutuhkan 

cahaya intensitas rendah. 

PREASURE 

Mendapatkan paparan sinar matahari 

selama 4 bulan 
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Timur ASSET 

Dapat dirancang sebagai vertical forest 

Penerapan vertical forest sangat 

diperlukan dengan menerapkan 

tanaman yang membutuhkan 

cahaya intensitas tinggi. 

PREASURE 

Mendapatkan paparan sinar matahari 

selama satu tahun penuh 

Barat ASSET 

Dapat dirancang sebagai vertical forest 

Penerapan vertical forest sangat 

diperlukan dengan menerapkan 

tanaman yang membutuhkan 

cahaya intensitas tinggi. 

PREASURE 

Mendapatkan paparan sinar matahari 

selama satu tahun penuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Tanaman pada Vertical Forest 

Tanaman sebagai fasad bangunan ini berfungsi sebagai daya tarik dan 

inovasi dalam merespon ketertarikan penghuni menengah ke atas. Setiap tanaman 

memiliki warna tertentu dan akan berubah warna tergantung suhu tertentu, cuaca 

tertentu dan musim tertentu.  

Solar panel 

Gambar 4. 18 Eksplorai bentuk bangunan 1  

 

Gambar 4. 19 Eksplorai bentuk bangunan 2 
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Tanaman yang dapat berubah biasanya berupa tanaman hias atau bunga-

bungaan serta tanaman berbuah yang memiliki warna mencolok. Tanaman besar 

seperti pohon-pohon yang dapat berbuah juga akan tampak berubah warna jika 

waktu panen saat buah-buahnya siap untuk dipetik. Selain memberikan estetika 

pada fasad bangunan, beberapa tanaman juga berfungsi sebagai pencegah polutan 

masuk kedalam area bangunan dari sekitar tapak bangunan. 

Beberapa tanaman yang diterapkan pada fasad bangunan memiliki 

perubahan warna yang menarik dan memiliki nilai estetika yang baik. Analisa yang 

dijabarkan mengenai perubahan warna setiap tanaman, pencahayaan pada tanaman, 

pengairan pada tanaman, perubahan warna tanaman dan masa panen pada tanaman 

(bulan). Penjelasan diatas telah dilampirkan pada Lampiran 3. Dapat disumpulkan 

bahwa setiap tanaman atau bunga memiliki kebutuhan cahaya dan air yang berbeda-

beda. Bidang fasad yang akan diterapkan vertical forest juga memiliki daya paparan 

sinar matahari yang berbeda beda dari setiap arah. Tabel dibawah memberikan data 

yang akan menunjukkan penempatan tanaman tertentu pada bagian fasad tertentu 

sesuai kebutuhan matahari yang telah di analisa pada tabel diatas. 

Tabel 4. 8 Hasil Analisa Penerapan Vertical Forest 
Nama Tanaman Sisi Fasad Bangunan 

Utara Selatan Barat timur 

Aggrek Bulan 

(Phalaenopsis amabilis) 

    

Krisan (Chrysanthemum)     

Liliturf  

(Liriope Muscari) 

    

Delima  

(Punica Granatum) 

    

Apel Hijau (Malus 

Domestica) 

    

Jeruk  

(Citrus reticulata) 

    

Azalea Ungu 

(Rhododendron pulchrum) 

    

Soka Jawa  

(Ixora Javanica) 

    

Trengguli 

(cassia fistulla linn) 

    

Tabebuya merah muda 

(handroanthus 

impetiginosus) 

    

(Sumber: Hasil analisa penulis, 2019) 
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4.4 Analisis Budaya (Lifestyle) 

Penghuni terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghuni individu dan penghuni 

organisasi. Penghuni individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, dalam konteks barang dan jasa yang 

dibeli kemudian digunakan langsung oleh individu dan sering disebut sebagai 

pemakai akhir atau penghuni akhir.  

Sedangkan penghuni organisasi meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga 

sosial, kantor pemerintahan dan lembaga lainnya. Semua jenis organisasi ini harus 

membeli produk, peralatan dan jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan 

organisasinya (Sumarwan, 2003) 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

penghuni, seperti kualitas produk, harga, pelayanan dan lokasi. Keputusan 

penghuni dalam pembelian dapat dipengaruhi oleh rangsangan perusahaan yang 

mencakup produk, harga dan lokasi (Kotler, 1997).  

Selain itu, kualitas pelayanan dan kepercayaan juga merupakan salah satu 

faktor pendorong keputusan pembelian. 

A. Pertimbangan harga 

Pembelian penghuni dipengaruhi oleh pendapatan penghuni, dimana 

penghasilan yang tinggi akan diikuti dengan pembelian yang besar dan begitu 

sebaliknya. Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi (Tjiptono, 

2008) 

B. Pertimbangan fasilitas 

Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan fisik untuk melaksanakan aktifitas 

sehingga kebutuhan penghuni dapat dipenuhi. Desain tata letak fasilitas jasa 

erat dengan pembentukan persepsi langganan (Tjiptono, 2008). Sejumlah tipe 

jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas 

berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut dimata pelanggan. 

C. Pertimbangan lokasi 

Pelanggan selalu mempertimbangkan untuk berbelanja dengan melihat faktor 

lokasi yang sesuai. Karena lokasi yang strategis berkaitan terhadap keputusan 

pelanggan untuk membeli suatu produk (Bauer, 1993). Pemilihan lokasi 
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memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor seperti 

berikut (Tjiptono, 2006): 

1. Akses yang mudah untuk dijangkau. 

2. Visibilitalitas yaitu lokasi yang dapat dilihat jelas dengan jarak pandang 

normal. 

3. Lalu lintas yang strategis dalam arti banyak lalu lalang dan kemacetan lalu 

lintas yang menjadi hambatan. 

4. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman baik untuk kendaraan roda dua 

maupun roda empat. 

4.4.1 Analisa penghuni menengah ke atas 

Dari beberapa aspek sebelumnya yang sudah dibahas, ada aspek lain yang 

akan difokuskan yaitu aspek culture atau budaya penghuni menengah ke atas. 

Sasaran penguni yang disasar adalah penghuni golongan menengah ke atas yang 

memiliki pekerjaan seperti pengusaha dan investor yang sedang berlibur di Kota 

Batu. Penghasilan masyarakat menengah ke atas di Indonesia berkisar dari 6 juta 

ke atas dan penghasilan yang didapatkan sudah digunakan bukan hanya untuk 

kebutuhan primer, melainkan sudah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 

sekunder dan tersier. 

Kalangan menengah ke atas yang memiliki gaya hidup serba eksklusif dan 

berkelas, membutuhkan hunian yang elit dan prestisius agar dapat menunjukkan 

kelas sosial  dan status mereka dalam masyarakat. Selain itu pada umumnya 

kalangan menengah ke atas juga memiliki sifat individualistis sehingga 

membutuhkan privacy yang tinggi (Natasia, 2011). 

Gaya hidup masyarakat menengah ke atas sangat berbeda dengan golongan 

masyarakat pada umumnya. Gaya hidup dan kebiasaan ini juga mempengaruhi 

sebuah desain perancangan yang akan dirancang. Beberapa aspek desain yang 

mengikuti kebutuhan masyarakat menengah ke atas yaitu: 

A. Hunian yang memiliki gaya desain kontemporer dan luasan yang besar 

Bangunan yang mengikuti tren perkembangan jaman cenderung lebih digemari 

(seperti halnya di Indonesia). Manusia modern cenderung memilih bentuk dan 

gaya bangunan yang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sehingga 

dapat meningkatkan prestige penghuninya (Natasia, 2011).   
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B. Fasilitas yang diinginkan penghuni menengah ke atas. Dalam sebuah memiliki 

beberapa kategori dalam kualitas hunian dan fasilitas yang ditawarkan. Berikut 

data dari Bess (2019) ada beberapa preferensi fasilitas yang diinginkan 

penghuni kelas menengah ke atas pada tahun 2019 yaitu: 

 Balkon pribadi. Selain memberikan kesan hubungan langsung dengan alam, 

balkon pribadi memberikan kualitas udara yang baik dan memberikan 

pandangan dari bangunan ke area luar seperti pemandangan alam. 

 Green Space. Yang dimaksudkan green space mencakup taman luar 

bangunan dan pada dalam bangunan seperti pada ruang bersama dsb. Taman 

yang estetis memberikan sebuah ketenangan pada penghuni setelah 

melakukan aktivitas mulai pagi hingga sore hari. Semakin banyak green 

spaces semakin bagus dampak yang didapatkan oleh bangunan. 

 Pet Friendly. Salah satu fasilitas lain yang diinginkan penghuni menengah 

ke atas adalah ramah terhadap hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. 

Rasa nyaman saat membawa hewan peliharaan kedalam bangunan menjadi 

salah satu yang ingin ada pada bangunan hunian ini. Membuatkan taman 

sendiri untuk bermain sebuah hewan peliharaan dan memberikan tempat 

penitipan atau tempat tidur saat penghuni juga beristirahat saat pemilik 

hewan kembali dalam huniannya. 

 Co-working space. Beberapa kegiatan komunitas perlu diberikan sebuah 

ruang sendiri untuk memberikan fasilitas yang memadai dalam berkegiatan. 

Pengadaan co-working space juga memberikan manfaat bagi siapa saja yang 

membutuhkan sebuah ruangan dengan fasilitas yang terintegrasi dengan 

teknologi karena bisa digunakan oleh selain penghuni bangunan. 

Dilengkapi dengan meeting room dengan area yang tenang. 

C. Desain fasad yang menarik dengan komponen yang diulang, komponen yang 

bergerak atau komponen yang dapat berubah secara visual bisa dari bentuk dan 

warna. Fasad menggunkan komponen jenis-jenis tanaman yang dimaksimalkan 

pada perubahan warna yang dihasilkan sehingga fasad secara tidak langsung 

dapat berubah warna pada bulan-bulan tertentu sesuai dengan jenis tanaman dan 

masa panen tanaman. 
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Dari beberapa analisis budaya di atas, ada beberapa potensi dan juga 

beberapa preasure atau masalah yang harus diperhatikan. Hal tersebut ditunjukkan 

pada Tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Hasil Analisa Budaya (Lifestyle) 

Aspek Potensi & Masalah Analisa 

Hunian 

kontemporer 

dan luasan 

besar 

ASSET 

Hunian yang luas memudahkan 

dalam membagi ruang dalam unit 

hunian. 

 

Dapat memberikan fasilitas-fasilitas 

lebih dalam satu unit hunian 

 

Desain kontemporer sesuai dengan 

gaya hidup penghuni menengah ke 

atas. 

Tidak teralu relevan dengan 

konsep vertical forest 

 

Desain kontemporer yang 

dimaksudkan adalah desain 

ekologis yang masih memiliki 

principle design yang sama 

dengan konsep vertical forest. 

PREASURE 

Unit dengan luasan besar 

mengurangi efisiensi jumlah unit 

dalam lahan. 

Balkon pribadi ASSET 

Pada arah orientasi utara, balkon 

akan menghadap pada pandangan 

terbaik pada lahan. 

 

Balkon menjadi elemen pada fasad 

yang akan menjadi media tanam 

tanaman.  

Sangat relevan dengan konsep 

vertical forest 

 

Membutuhkan penambahan 

bentuk atau elemen lain untuk 

meminimalisir paparan 

matahari pada bagian fasad 

sebelah timur dan barat 

 

 

 

 

PREASURE 

balkon pada bagian barat dan timur 

akan terpapar matahari lebih 

banyak dari bagian fasad lainnya 

Green Space ASSET 

Memberikan kesan tenang dan 

memberikan hubungan langsung 

Sangat relevan dengan konsep 

vertical forest 
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dengan alam sekitarnya kepada 

penghuni di dalam bangunan 

 

Memerlukan kecukupan air 

untuk pengairan green space 

dengan konservasi air hujan. 

PREASURE 

Membutuhkan pengairan yang 

cukup pada setiap bagian yang 

memiliki green space. 

Pet Friendly ASSET 

- 

Tidak terlalu relevan dengan 

konsep vertical forest 

 

Membutuhkan jarak tersendiri 

pada unit hunian dengan ruang 

hewan peliharaan dengan 

tambahan vegetasi atau 

menambahkan ruang transisi. 

PREASURE 

Penempatan ruang hewan yang 

harus diperhitungkan untuk 

menghindari bau hewan peliharaan 

ke arah unit hunian. 

 

Co-working 

Space 

ASSET 

Bisa sebagai media promosi juga 

kepada masyarakat selain 

pengunjung agar juga dapat 

menikmati salah satu fasilitas dalam 

bangunan ini. 

Tidak terlalu relevan dengan 

konsep vertical forest 

PREASURE 

- 

Desain Fasad ASSET 

Fasad akan menjadi point of 

pandangan dari beberapa arah yang 

terlewati oleh pejalan ataupun 

penghuni bangunan 

sangat relevan dengan konsep 

vertical forest 

 

 

PREASURE 

- 
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4.5 Analisis Kebutuhan (needs) 

4.5.1 Analisis Ruang 

Analisis ruang dibutuhkan guna menentukan kebutuhan ruang, organisasi 

ruang dan program ruang. Kemudian didapatkan pola atau zonasi ruang yang akan 

digunakan dalam perancangan apartemen tingkat rendah. Untuk melanjutkan pada 

tahap berikutnya, kita harus mengetahui kebutuhan unit yang akan direnacanakan 

pada apartemen tingkat rendah ini sesuai dengan perhitungan efisiensi tower.  

Jika merujuk pada rumus ini, efisiensi tower yang diinginkan sebesar 80% 

sehingga perhitungan yang akan didapatkan sebagai berikut : 

Efisiensi tower (%)  = 𝑆𝑒𝑚𝑖 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎⁄   X 100% 

   80% = 𝑆𝑒𝑚𝑖 𝐺𝑟𝑜𝑜𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎
14000⁄  X 100% 

   SGA = 11200 m² 

Dari hasil perhitungan di atas didapatkan SGA sebesar 11200 m², dan SGA 

sendiri adalah GFA unit ditambahkan GFA koridor sebesar 20%. Jika SGA 

diketahui sebesar 11200 m² maka didapatkan hasil GFA sebesar 8960 m². Luas unit 

apartemen yang direncanakan adalah 38 m² untuk ukuran studio dan 79 m² untuk 

ukuran 2KT disesuaikan dengan (Neufert Architecture Data) maka jumlah unit 

yang didapatkan sebesar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4. 10 Perhitungan estimasi jumlah unit hunian apartemen 
Total Groos 

Floor Area 

Hunian 

Unit 

hunian 

Persentase 

 

GFA Tiap 

Unit (m²) 

Total GFA 

Unit 

(m²) 

Jumlah 

Unit  

8960 m² 
Studio 60% 38 m² 5376 m² 140 

2KT 40% 79 m² 3584 m² 45 

Total Unit 185 

4.5.2 Unit hunian dalam apartemen tingkat rendah 

Tipe hunian yang menempati apartemen tingkat rendah yang direncanakan 

adalah single, pasangan muda, keluarga dengan anak kecil, keluarga dengan anak 

remaja dimana jumlah penghuni setiap unitnya 1–5 orang. Sasaran pemakai atau 

penghuni adalah golongan menengah ke atas. 
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Dalam tipe hunian majemuk, ruang unit hunian dapat dibedakan berdasarkan 

jumlah penghuni dalam keluarga, yakni sebagai berikut: 

1. Tipe 1 kamar tidur: untuk 1 penghuni atau bagi keluarga tanpa anak atau bagi 

keluarga dengan satu anak. 

2. Tipe 2 kamar tidur: untuk keluarga dengan 4-6 penghuni atau bagi pasangan 

dengan 2 anak. 

4.5.3 Karakteristik unit-unit fungsi ruang 

Pengelompokan fungsi-fungsi yang kompleks pada Hotel Resort 

menyebabkan masing-masing unit fungsi memiliki karekteristik yang berbeda, 

dilihat dari sifat-sifat ruang, interaksi sirkulasi yang terjadi, dan keterkaitan antar 

ruang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 11 Karakteristik unit-unit fungsi ruang 

Kelompok Fasilitas Fungsi Ruang Karakteristik Ruang 

Intensitas Sirkulasi Sifat Ruang 

Fasilitas Primer Lobby Tinggi Publik 

Unit hunian 

 Studio  

Rendah Privat 

 2 kamar tidur Rendah Privat 

Fasilitas Sekunder a. Fungsi Fasilitas Hotel 

 Restoran 

 

Tinggi 

 

Semi publik 

 Conventional Hall Rendah  Semi publik 

 Ballroom Tinggi  Semi publik 

 Kolam Renang 

Dewasa 

Sedang  Semi publik 

 Kolan Renang 

Anak 

Tinggi  Semi publik 

 Fitness Center Tinggi  Semi publik 

 Musholla Sedang Publik 

b. Fungsi Pengelola 

 Unit Staff 

Pengelola 

 

Tinggi 

 

Privat 

 Unit Staff Kantor Tinggi Privat 

 Unit Staff 

Administrasi 

Kantor 

Tinggi Privat 

 Unit Staff Fasilitas 

Hotel 

Tinggi Privat 
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 Kafetaria Tinggi Privat 

c. Fungsi Operasional 

 Unit Mekanikal 

Elektrikal (Me) 

 

Tinggi 

 

Service 

 Unit Kebersihan Tinggi Service 

 Unit Pemeliharaan Tinggi Service 

 Unit Laundry and 

Dry Cleaning 

Tinggi Service 

 Unit Security (Luar 

dan Dalam 

Bangunan) 

Tinggi Service 

 Unit Kesehatan Tinggi Service 

Fasilitas Penunjang Mini Market Tinggi Publik 

ATM Tinggi Publik 

Area Parkir Tinggi Publik 

4.5.4 Kebutuhan dan jumlah luas ruang 

Kebutuhan jumlah dan luas ruang menjadi salah satu eksplorasi yang harus 

disesuaikan dengan preferensi penghuni menengah ke atas. Ada beberapa ruangan 

yang khusus dirancang dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan penghuni. 

Secara umum, ruang lain pada apartemen disesuaikan dengan standar luasan ruang 

secara arsitektural dan dibagi pada beberapa zona yaitu zona publik, zona, semi 

privat dan zona privat. Penjelasan secara keseluruhan telah di lampirkan pada 

Lampiran 4. Untuk ruangan yang di rancang khusus pada permasalahan thesis ini 

dijelaskan pada Tabel 4.12. 

 Zona publik 

Tabel 4. 12 Kebutuhan dan Jumlah Luas Ruang pada Zona publik 

Ruang Kebutuhan Ruang Standart Sumber Pendekatan Luasan 

Unit hunian 

studio 

R. Tidur 22 

m²/kamar 

NAD 22 m² x 140 kamar 3080 m² 

Kamar Mandi 4 m²/unit NAD 4 m² x 140 unit 560 m² 

Dapur Kecil  A 3 m x 2 m x 140 

unit  

840 m² 

Balkon  A 3 m x 1 m x 140 

unit 

420 m² 

Luas Kamar Standart 4900 m² 

Luas Kamar Standart + sirkulasi (20%) = 4900 + 980 5880 m² 
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Unit hunian 2 

kamar tidur 

R. Tidur 22 

m²/kamar 

NAD 22 m² x 45 unit 990 m² 

Kamar Mandi 4 m²/unit NAD 4 m² x 45 unit 180 m² 

R. Tamu  A 9 m² x 45 unit 405 m² 

R. Makan 1,3 

m²/orang 

NAD 5 m² x 45 unit 225 m² 

Dapur Kecil  A 3 m x 3 m x 45 

unit 

405 m² 

Balkon  A 3 m x 1 m x 45 

unit 

135 m² 

Luas Kamar Suite 2340 m² 

Luas Kamar Suite + sirkulasi (20%) = 2340 + 468 2808 m² 

 Zona semi publik 

Tabel 4. 13 Kebutuhan dan Jumlah Luas Ruang pada Zona Semi Publik 

Ruang Kebutuhan Ruang Standart Sumber Pendekatan Luasan 

Restoran Kasir 2 m²/orang A 2 m² x 2 orang 4 m² 

R. Makan 1,3 

m²/orang 

NAD 1,3 m² x 50 orang 65 m² 

R. Saji 5 %  

R. Makan 

NAD 5 % x 65 m² 3,25 m² 

Dapur 15 %  

R. Makan 

NAD 15 % x 65 m² 9,75 m² 

R. Cuci  A 1 m² x 3 m² 3 m² 

Gudang 0,15 

m²/tamu 

NAD 0,15 m² x 50 

orang 

7,5 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 6 m² 

Luas Restoran & Cafe 130 m² 

Luas Restoran & Café  + sirkulasi (20%) = 130 + 26  156 m² 

Conventional 

Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Rapat/Pertemuan  A 7 m² x 8 m² = 56 

m² 

Terdapat 2 unit R. 

Rapat 

56 m² x 2 unit 

112 m² 

Gudang  A 3 m² x 4 m² 12 m² 

Luas Conventional Hall 124 m² 

Luas Conventional Hall + sirkulasi (20%) = 124 + 24,8 148,8 m² 

Pet-service Ruang Perawatan 

Hewan 

 A 7 m² x 16 m² 56 m² 

Kantor Kepala 2 m²/unit A 2 m² x 6 unit 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 4 unit 12 m² 

Luas Kolam Renang Dewasa 80 m² 
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Luas Kolam Renang Dewasa + sirkulasi (20%) = 80 + 16 96 m² 

Co-working 

spaces 

Ruang Kerja  A 5 m² x 6 m² 30 m² 

Luas Kolam Renang Anak 30 m² 

Luas Kolam Renang Anak + sirkulasi (20%) = 30 + 6 36 m² 

Fitness Center R. Peralatan Fitness  A 10 m² x 10 m² 100 m² 

R. Bilas & R. Ganti 2 m²/unit A 2 m² x 3 unit 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 12 m² 

Luas Fitness Center 124 m² 

Luas Fitness Center + sirkulasi (20%) = 124 + 24,8 148,8 m² 

Pada hunian bangunan, ruang keluarga dan balkon hunian adalah fokus 

dalam perancangan. Ruang keluarga dirancang lebih luas untuk memberikan ruang 

interaksi yang baik antar anggota keluarga karena karakteristik penghuni yang 

kurang memiliki waktu interaksi sosial dalam lingkungan keluarga. Kemudain pada 

balkon memiliki lebar 3 meter agar mampu menjadi media tanam dalam 

mendukung konsep vertical forest. 

Pada bagian zona semi publik ada beberapa ruangan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penghuni terutama Pet-service dan Co-working Spaces. 

Pemilihan ruang sudah disesuaikan dengan preferensi penghuni menengah ke atas 

terbaru. Karakteristik penghuni yang mungkin sedang berlibur tanpa melupakan 

bisnisnya dapat dikerjakan melalui CO-working spaces sekaligus menjalin interaksi 

antar penghuni bangunan. 

4.5.5 Jumlah luas total ruang 

Tabel 4. 14 Jumlah luas total ruang 
RUANG LUAS TOTAL 

Lobby 118,8 m² 

Mini Market 168 m² 

ATM 10,8 m² 

Musholla 57,6 m² 

Area Parkir 3123 m² 

Restoran 156 m² 

Conventional Hall 148,8 m² 

Kolam Renang Dewasa 96 m² 

Kolam Renang Anak 36 m² 

Fitness Center 148,8 m² 

Pet-service 96 m² 

Co-working Spaces 36 m² 
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Hunian Studio 5880 m² 

Hunian 2 KT 2808 m² 

Unit Staff Pengelola 114 m² 

Unit Staff Kantor 69,6 m² 

Unit Staff Administrasi Kantor 42 m² 

Unit Staff Fasilitas Hotel 72 m² 

Kafetaria 49,5 m² 

Unit Mekanikal Elektrikal (ME) 74,4 m² 

Unit Kebersihan 151,6 m² 

Unit Pemeliharaan 12 m² 

Unit Laundry and Dry Cleaning 95,5 m² 

Unit Kesehatan 59,4 

Unit Security 10,8 m² 

Luas Total 13.502,6 m² 

 Dari perhitungan besaran ruang berdasarkan fungsi ruang, diperoleh luas 

total lahan terbangun 13.502,6 m² dengan batasan KDB 40% dari luas lahan sebesar 

7000 m².  

4.5.6 Organisasi Ruang 

Berdasarkan hasil analisis kegiatan serta hubungan aktivitas dan kebutuhan 

atas ruang, maka dapat dijabarkan dalam bentuk sketsa sebagai berikut: (Clarke 

Urban System, 1978) 

 

Gambar 4. 20 organisasi ruang 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 
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Sketsa organisasi ruang aktivitas diatas adalah sketsa organisasi ruang yang 

berorientasi pada matahari dan arah angin. Ringksan sistematis ini menjelaskan 

orientasi ruang, pemanfaatan ruang, sifat (terbuka, tertutup, dsb) yang merupakan 

skema dasar penentuan kebutuhan ruang, hubungan dengan lingkungan alam dan 

kesehatan penghuni yang selanjutnya akan dijelaskan pada Gambar 4.20. 
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Pengelompokan ruang berdasarkan zona ruang dibagi menjadi 4, yaitu zona 

publik, semi publik, privat, dan service. Zona publik adalah zona yang dapat diakses 

oleh seluruh pengguna bangunan, zona semi publik bisa di akses pengelola, 

penghuni apartemen tingkat rendah dan pengunjung (dengan syarat tertentu), 

kemudian zona privat adalah zona yang hanya bisa di akses pengelola dan penghuni 

apartemen tingkat rendah. Adapun pembagian ruang berdasarkan zona adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4. 21 Pengelompokan ruang berdasarkan zona 

(Sumber: Oleh penulis, 2019) 
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 Pembentukan organisasi ruang 

 

Gambar 4. 22 Pembagian ruang 

(Sumber: Arsitektur Ekologis, Heinz frick dan Tri Hesti Mulyani) 

Pembentukan organisasi ruang didasarkan pada analisis kegiatan serta 

kebutuhan ruang tersebut di atas. Pada prinsipnya setiap denah rumah tinggal 

mengandung tiga kelompok ruang yaitu bagian yang tenang untuk beristirahat, 

bagian bersama untuk keluarga dan bagian pelayanan yang akan dijelaskan pada 

skema dibawah ini: 

 Area untuk beristirahat 

Contohnya seperti kamar-kamar tidur, harus memperhatikan pengaruh 

kebisingan, karena ketenangan penting untuk tidur nyenyak. Jendela 

sebaiknya membuka ke arah timur dan diusahakan agar nyamuk tidak dapat 

masuk. 

 Area untuk bersama 

Unruk menyambut tamu, dibutuhkan sebuah ruang seperti serambi untuk 

keluarga ataupun tamu. Ruang duduk/ruang makan sebaiknya langsung 

membuka ke arah pelataran dalam. Tanaman peneduh bisa ditambahkan pada 

pelataran untuk menghindari sinar matahari langsung. Pelataran dalam yang 

terbuka menjamin privasi untuk penghuni itu sendiri karena terlindungi dari 

kebisingan dan beberapa pengaruh luar lainnya. 
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 Area untuk pelayanan 

Bagian pelayanan akan tergantung pada besar hunian yang direncanakan. 

Biasanya pelayanan terdiri dari dapur yang berhubungan erat atau langsung 

dengan ruang makan. Pada luasan hunian yang lebih besar, bisa ditambahkan 

beberapa ruang lainnya seperti garasi, kamar pembantu dan ruang mesin 

cuci. 

4.6 Sintesa Identification force (context, culture,needs) 

Tabel 4. 15 Sintesa keseluruhan force 
Faktor force Asset Preasure, constraint Keterangan 

Konteks / Context 

Pandangan Pandangan ke dalam 

bangunan potensial 

pada bagian selatan 

Sedangkan 

pandangan dari 

bangunan lebih 

potensial pada arah 

selatan dengan arah 

ke Gunung Arjuna 

 Merupakan sebuah 

aspek asset yang 

potensial dan 

mempengaruhi 

sebuah rancangan 

apartemen. 

Orientasi bangunan Orientasi ke arah 

utara dan selatan 

sangat dianjurkan 

dengan catatan 

memiliki bidang yang 

ramping dan 

memiliki sengkuap 

yang luas 

constraint 

Orientasi pada arah 

timur dan barat tidak 

baik karena langsung 

menerima sinar matahri 

yang dapat 

mengganggu kenyaman 

thermal penghuni 

Merupakan sebuah 

aspek asset dan 

constraint yang 

kuat yang 

berpengaruh dalam 

perancangan 

Iklim  Panas matahari 

sebagai sumber 

energi pada tanaman 

yang berada pada 

balkon bangunan. 

constraint 

Iklim pada bulan 

tertentu dihindarkan 

dari tanaman yang 

tidak bisa bertahan 

hidup dengan paparan 

sinar matahari 

sepanjang hari 

Merupakan aspek 

asset dan constraint 

yang kuat karena 

desain fasad dengan 

aplikasi tanaman 

sngat berpengaruh 

dengan arah gerak 

matahari. 
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Aksesibilitas Akses masuk dan 

keluar terpisah pada 

posisi utara dan 

posisi timur lebih 

menguntungkan 

karena sirkulasi lebih 

lancar 

Preasure 

Akses masuk dan 

keluar yang dijadikan 

satu pada arah selatan 

sedikit terganggu 

karena bersimpangan 

langsung dengan 

sirkulasi jalan 

sekunder. 

Merupakan sebuah 

aspek asset dan 

preasure yang 

lemah dalam 

perancangan 

Kemiringan lahan  Preasure 

Kemiringan yang 

landai akan 

mempengaruhi bentuk 

apartmenen itu sendiri. 

Merupakan aspek 

constraint yang 

tidak kuat dan akan 

jadi gagasan ide 

bentuk bangunan 

Budaya / Culture 

Penghuni menengah 

ke atas 

 Preasure 

Penghuni menengah ke 

atas membutuhkan 

fasilitas dan kualitas 

hunian tertentu dan 

berbeda dengan 

masyarakat umum. 

 

Mempertimbangkan 

desain sesuai dengan 

preferensi masyarakat 

dengan kelas menengah 

ke atas 

Merupakan aspek 

preasure yang kuat 

dan akan dijadikan 

sebagai fokus 

utama dalam 

merancang. 

Balkon Sebagai media 

eksplorasi fasad 

bangunan yang 

memanfaatkan 

perubahan warna dari 

tanaman yang 

diranam pada balkon 

 Merupakan aspek 

asset yang kuat dan 

berpengaruh pada 

daya tarik 

bangunan itu 

sendiri. 
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Kebutuhan / Needs 

Program & organisasi 

ruang 

 Preasure 

Zonasi ruang dan 

pengelompokan ruang 

akan menjadi batasan 

dalam perancangan 

 

Merupakan aspek 

preasure yang perlu 

diperhatikan. 

Kebutuhan ruang 

(fasilitas) 

 Preasure 

Standar ruang dan 

hubungan antar ruang 

menjadi batasan 

tertentu pada 

perancangan 

 

Kebutuhan ruang bagi 

penghuni menengah ke 

atas perlu diperhatikan 

pada fasilitas dan 

sirkulasi bangunan 

Merupakan aspek 

preasure yang kuat 

karena penghuni 

dengan kelas 

menengah ke atas 

memiliki preferensi 

fasilitas pada 

hunian yang 

berbeda. 

Pencahayaan  Preasure 

Fasad bangunan yang 

menggunakan 

kombinasi warna dari 

tanaman sangat 

membutuhkan 

kecukupan sinar untuk 

matahari bertahan 

hidup agar tanaman 

tetap memberikan 

perubahan warna pada 

waktu-waktu tertentu. 

Merupakan aspek 

preasure yang kuat 

dan perlu 

diperhatikan karena 

elemen fasad 

berupa tanaman 

hidup yang 

membutuhkan 

cahaya matahari. 

(Sumber: Hasil analisa penulis, 2019) 
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Berdasarkan data yang sudah dijabarkan di atas pada Tabel 4.15, asset, 

preasure dan constraint yang kuat dan berpengaruh dalam perancangan menjadi 

kriteria khusus yang akan menjadi acuan dalam tahap perancangan berikutnya 

dengan catatan tetap mempertimbangkan aspek kriteria umum perancangan. 

Berikut asset dan constraint yang memiliki pengaruh terhadap perancangan:  

1. Orientasi bangunan 

Orientasi bangunan berpengaruh pada kenyaman penhuni dalam bangunan 

yang memiliki golongan ekonomi menengah ke atas menjadikan standar 

kualitas bangunan harus baik. Orientasi ke arah utara dan selatan lebih baik 

karena langsung mengahadap ke arah jalan dan pemandangan disekitar 

lahan. 

2. Cahaya matahari 

Sisi timur dan barat adalah sisi yang paling panas dan paling banyak 

mendapatkan paparan sinar matahari langsung. Sisi tersebut digunakan fasad 

dengan tanaman yang mampu menerima paparan sinar matahari langsung. 

Sisi yang lain digunakan untuk tanaman yang hanya bisa menerima paparan 

sinar matahri dengan intensitas rendah hingga sedang. 

3. Penghuni menengah ke atas 

Penghuni menengah ke atas lebih nyaman dengan ruang tamu atau keluarga 

yang lebih luas, fasilitas yang elegan serta memberikan kesan yang alami 

atau memberikan hubungan langsung dengan alam sekitarnya. 

4. Balkon 

Sisi balkon pada bagian timur dan barat akan diberikan tanaman yang dapat 

menerimam paparan sinar matahari dengan intensitas tinggi dan bagian utara 

dan selatan balkon akan berfungsi sebagai fasad yang dapat berubah warna 

dari tanaman yang sudah diaplikasikan untuk mendapat daya tarik lebih 

penghuni menengah ke atas. 

5. Kebutuhan ruang (fasilitas) 

Kebutuhan ruang yang dirancang lebih banyak dengan kualitas yang lebih 

baik karena menyesuaikan dengan penghuni menengah ke atas yang butuh 

fasilitas yang mewah serta fasilitas yang dapat memberikan kesan alami pada 

bangunan seperti sky garden. 
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6. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami sangat dibutuhkan pada sisi bangunan yang akan di 

desain dengan konsep vertical forest untuk memberikan kebutuhan hidup 

untuk tanaman yang sudah ditentukan. 
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BAB V 

KONSEP DAN HASIL RANCANGAN 

5.1 Konsep Rancangan 

Pada tahap ini, hasil analisa dilanjutkan ketahap perancangan yang meliputi 

propose form, refine, assemble. Pada tahap propose form, dilakukan eksplorasi ide 

fasad bangunan yang sudah melalui eksplorasi dan evaluasi, dijadikan sebagai ide 

gagasan awal fasad bangunan. Prinsip perancangan bangunan merupakan 

pengembangan dari hasil sintesa context, culture dan needs. Konsep bangunan 

akan dikembangkan kembali dengan pendekatan Ekologi dan data terkait. Konsep 

bangunan yang diaplikasikan yaitu prinsip vertical forest dengan aspek eksplorasi 

pada fasad bangunan terutama pada balkon bangunan. Selain itu, potensi masalah 

dan kendala pada tapak yang sudah direncanakan juga mempengaruhi gagasan 

bangunan yang diterapkan. Potensi pada tapak sendiri ada beberapa aspek, tetapi 

force yang difokuskan adalah mengenai preferensi user menengah ke atas. 

Setelah itu tahap yang dilakukan adalah refine, melalui proses perbaikan 

dan evaluasi dari beberapa opsi yang sudah ditentukan. Pada tahap ini merupakan 

tahapan dalam meningkatkan kualitas elemen-elemen sebelum tahapan assemble. 

Sedangkan assemble merupakan penyatuan elemen-elemen yang sudah di 

perbaiki dan dievaluasi pada tahap sebelumnya. Beberapa potensi yang 

difokuskan pada konsep dan diperjelas pada pengembangan konsep perancangan. 

Kemudian disatukan menjadi sebuah konsep secara keseluruahan terkait 

apartemen tingkat rendah. Nantinya di hasilkan konsep bangunan yang digunakan 

untuk dikembangkan pada tahapan akhir yaitu hasil perancangan dari bentuk 

apartemen tingkat rendah di Kota Batu. 

Tahap ini adalah tahapan form making yang banyak melakukan eksplorasi 

bentuk hingga mendapatkan besberapa opsi bentuk bangunan yang sesuai. Metode 

yang digunakan pada tahap ini adalah metode pendekatan konteks ekologi 

brainstorming dan pendekatan konteks ekologi. 
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Proses perancangan 

 

Gambar 5. 1 Tahapan propose form, refine, assemble 

Konsep perancangan pada bangunan apartemen tingkat rendah ini fokus 

pada kebutuhan user dari kelas menengah ke atas dengan eksplorai pada fasad 

bangunan serta kebutuhan ruang user terkait serta kualitas hunian yang 

dibutuhkan oleh user menenegah ke atas. Dari analisa preferensi penghuni 

menengah yang telah dianalisa, diaplikasikan dan dirubah dalam bentuk desain 

pada elemen fasad bangunan terutama balkon bangunan. 

5.2 Propose form, Refine dan Assemble 

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, di dapatkan bentukan awal 

yang merespon force pada konteks perancangan terkait penguni golongan 

menengah ke atas. Kemudian konsep bangunan dikembangkan menjadi beberapa 

opsi dengan mengacu pada kriteria umum perancangan dan force yang ditetapkan. 

Beberapa kriteria umum perancangan yang perlu diperhatikan adalah berikut: 

1. Bangunan memiliki hubungan yang baik dengan ekologi sekitarnya dengan 

penempatan vegetasi secara merata pada setiap bagian bangunan dan 

penggunaan material yang transparan serta menggunakan material bangunan 

yang tidak mengganggu fungsi lahan sebelumnya. 

Metode perancangan 
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2. Bangunan memiliki desain hunian minimalis dan kontemporer yang sesuai 

dengan preferensi penghuni menengah keatas. Desain ruang keluarga lebih 

besar dari ruang lain serta mengurangi penggunaan sekat pada hunian agar 

sosialisasi dalam hunian terjaga dengan baik. 

3. Bangunan memiliki ruang untuk bersosialisasi dalam perancangan ini 

penggunaan balkon yang memiliki jarak berdekatan agar mudah bersosialisasi 

tetapi dengan tambahan vegetasi untuk privasi antar penghuni hunian serta 

menjadi pembatas yang sifatnya tidak permanen seperti dinding. 

4. Bangunan memiliki fasad bangunan yang memiliki pola tertentu dan perubahan 

warna tertentu (tidak monoton). Selain untuk memberikan keseimbangan 

antara bangunan dan alam sekitarnya juga untuk memenuhi kebutuhan 

penghuni kelas menengah ke atas. 

Kriteria khusus yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Penghuni menengah ke atas. Penhuni menegah ke atas menjadi fokus utama 

yang diperhatikan selain force yang lain. Seperti desain fasad bangunan, 

pemilihan warna, material dan fasilitas yang ditawarkan. Fasad bangunan 

didesain agar tidak monoton dan dapat berubah warna dengan bantuan 

tumbuhan yang ditanam. Pemilihan material digunakan material yang 

memberikan kesan tenang dan alami. Fasilitas yang mewah dan tetap terkait 

konsep ekologi menjadi fasilitas pad bangunan apartemen tingkat rendah. 

2. Pandangan. Pandangan ke arah tapak dari beberapa arah dijadikan point of 

view dalam menarik pengunjung menengah ke atas dan pandangan dari tapak 

juga menjadi asset pada arah Utara. 

3. Matahari. Orientasi bangunan sangat berpengaruh dengan gerak edar 

matahari. Penempatan tumbuhan pada fasad bangunan dipengaruhi oleh 

gerak edar matahari karena setiap tumbuhan memiliki intensitas matahari 

yang berbeda-beda. Orientasi bangunan tegak lurus dengan gerak edar 

matahari dan memberikan bidang seminimal mungkin pada bagian timur dan 

barat untuk menghindari panas matahari yang berlebihan dan menempatkan 

solar panel sebagai energi terbarukan. 
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4. R. Balkon. Ruang balkon penghuni unit hunian menjadi elemen yang 

dijadikan media tanaman pada konsep vertical forest. Balkon juga berfungsi 

sebagai pembayangan matahari pada unit hunian dan tempat pengaplikasian 

panel surya pada sisi Utara fasad bangunan. 

Tabel 5. 1 Kriteria Rancang pada tahap propose form 

KRITERIA UMUM KRITERIA KHUSUS 

KRITERIA ELEMEN/ASPEK RESPON 

Aspek ekologi 

banguanan 

Softscape - Menyisakan minimal 30% lahan 

bangunan terbuka untuk 

penghijauan dan tanaman dan  

 Hardscape - Penciptaan sudut yang tenang, teduh 

dan nyaman 

- mempersiapkan saluran dan resapan 

air hujan dari atap dan halaman yang 

diperkeras 

Hunian bangunan Rasio Hunian - hunian simplex apartment  

Tinggi bangunan - tinggi bangunan maksimal 3 lantai 

agar tidak merugikan bangunan 

disekitarnya 

Pandangan - pandangan dimaksimalkan pada 

arah utara dan selatan 

Penghawaan dan 

pencahayaan 

- Ukuran lubang penghawaan < 

0.35% luas lantai 

- Tinggi lubang penghawaan < 1.90 

m di atas lantai 

- Jendela sebesar 5% luas lantai dapat 

dibuka 

Warna  - Warna hunian kombinasi warna 

dasar atau warna yang diterapkan 

pada hunian dengan desain 

minimalis 

- Warna putih yang memberikan 

kesan luas, bersih dan elegan 
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Material - Material finishning menggunakan 

material alami kayu dan bahan 

beberapa bahan alam yang lain. 

Akses dan sirkulasi - Peletakan tangga atau pencapaian 

sirkulasi vertikal yang terpusat pada 

satu gedung 

Desain fasad Langgam arsitektur - Desain yang , up to date, simpel tapi 

mendapatkan kesan elegan 

Material - Material yang digunakan adalah 

dominasi material alam dan material 

lokal daerah setempat 

Vertical forest Balkon - Balok pada balkon sebaiknya lebih 

tebal kurang lebih 28 cm atau 

mengikuti kebutuhan balkon itu 

sendiri 

- Penempatan balkon juga disesuaikan 

dengan gerak edar matahari 

Media tanam - Media tanam disesuaikan dengan 

jenis tanaman yang dikategorikan 

jenis tanah kering, basah atau 

lembab. 

Jenis tanaman - Penempatan disesuaikan tergantung 

jenis tumbuhan terhadap kebutuhan 

sinar matahari 

Dalam pembentukan gedung apartemen ada beberapa metode yang 

dibutuhkan yaitu metode color changing facade dan brainstorming yang 

menghasilkan beberepa opsi yang merepresentasikan kriteria perancangan dan 

konsep rancang dalam bentuk sketsa-sketsa. 

Kemudian beberapa hasil opsi bentukan dilakukan evaluasi awal yaitu pada 

tahap refine. Beberapa aspek yang dijadikan parameter untuk dievaluasi adalah 

kebutuhan penghuni menengah ke atas sesuai dengan persyaratan atau gaya hidup 

penghuni bangunan. Parameter berikutnya yang dijadikan parameter adalah 

mengamati kebiasaan dan kebutuhan user dengan golongan menengah ke atas yang 

direpresentasikan dalam bentuk desain arsitektural.  
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Semakin sesuai dengan analisa preferensi penghuni, semakin baik juga 

bangunan yang dirancang. Pada tahap ini menggunakan software Sketchup, 

AutoCad dan sketsa tangan. Setelah tahap evaluasi kebutuhan penghuni menengah 

ke atas disesuaikan dengan aspek dan parameter yang ditentukan, maka ditentukan 

bentuk bangunan yang paling sesuai dengan kriteri dan proses perancangan. 

Kemudian langkah berikutnya pada tahap refine adalah mengembangkan elemen 

rancang yang sudah ditentukan hingga mendapatkan kualitas lebih baik dari tahap 

sebelumnya. 

Desain bangunan perlu diperhatikan lebih mendalam seperti desain fasad 

bangunan yang berpengaruh pada preferensi penghuni apartemen dan kualitas 

bangunan apartemen dalam merespon iklim setempat. Vertical forest adalah salah 

satu konsep desain fasad dalam merespon iklim setempat yang memiliki suhu 

dingin dan hembusan angin kencang. 

Kemudian beberapa elemen yang sudah memiliki kualitas baik, secara 

keseluruhan disatukan pada tahap berikutnya yaitu tahap assemble. Keseluruhan 

elemen tersebut djadikan kesatuan dalam bentuk desain skematik yang memiliki 

hubungan baik dengan lingkungan disekitarnya dan desain yang merepresentasikan 

gaya hidup penghuni menengah ke atas. Pada tahap ini desain rancangan sudah 

mengarah pada sebuah rancangan hasil desain. 

 

Gambar 5. 2  Diagram tahapan propose form, refine dan assemble 

(Penerapan dari diagram plowright, 2014) 
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5.2.1 Propose Form 

Pada tahap propose form adalah tahapan untuk mendapatkan satu bentukan 

bangunan yaitu form making. Untuk mendapatkan beberapa ide bentuk, digunakan 

beberapa metode dalam form making yaitu brainstorming, preferensi penghuni 

menengah ke atas dan contextualism. Dalam tahap ini dihasilkan beberapa opsi 

bentuk dasar yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kriteria perancangan.  

 Eksplorasi site plan 

Eksplorasi site plan melingkupi beberapa aspek seperti perletakan bangunan, 

pembagian zona bangunan dan zona parkir, aksesibilitas dalam tapak dan 

beberapa hal lain yang terkait dengan site plan. Hal pertama yang dibahas 

adalah perletakan bangunan yaitu berada di tengah site dengan sirkulasi yang 

melingkar karena dipengaruhi perletakan pintuk akses pada tapak. 

 

Gambar 5. 3 Rencana perletakan bangunan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Bangunan tidak 

memiliki luasan 

yang besar 

(dipidah menjadi 

dua masa) untuk 

merespon lahan 

berkontur 
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Tabel 5. 2 Eksplorasi Site plan 

Eksplorasi site plan 1 Keterangan  

 

- Pintu masuk dan keluar yang 

berjauhan untuk menghindari 

penumpukan kendaraan di 

persimpangan. 

- Fleksibel dalam mengakses 

parkir. 

- Parkir pengelola dan 

pengunjung terpisah. 

 

 

 

 

Eksplorasi site plan  2 Keterangan  

 

- Pintu masuk dan keluar yang 

berjauhan 

- Sistem sirkulasi tidak fleksibel 

- Berpotensi terjadi 

penumpukan kendaraan pada 

bagian tertentu. 

- Parkir pengelola dan 

pengunjung terpisah 

 

 

 

 

 Evaluasi site plan 

Setalah dilakukan eksplorasi, ditentukan kemungkinan opsi yang lebih baik 

adalah opsi site plan 1. Kemudian Tahap di lakukan evaluasi yang dikaitkan 

force (asset, preassure, constraint) yang telah didapatkan pada analisa 

sebelumnya. Berikut dijabarkan seperti Tabel 5.3 dibawah ini: 

 

 

 



151 
 

Tabel 5. 3 Tahap evaluasi site plan dengan kaitan force 

Faktor force Keterangan 

Orientasi bangunan 

 Asset 

Orientasi bangunan yang mengahdapa Utara dan Selatan dipilih karena 

lebih menguntung secara pandangan dan baik dalam merespon 

peredaran matahari. Pandangan pada Utara menghadap langsung ke 

jalan utama dan Gunung Panderman sedangkan pandangan pada Selatan 

menghadap ke Gunung Arjuna dan Welirang. 

 Preasure 

Dengan kondisi orientasi bangunan pada arah Utara dan Selatan, bagian 

Timur dan Barat akan mendapat paparan sinar matahari yang lebih 

panjang. Dapat diatasi dengan bentuk bangunan yang memiliki bidang 

kecil. 

Aksesibilitas 

 Asset 

Alur pergerakan kendaraan lebih mudan. Kemudian parkir pengelola 

dan pengunjung terpisah sehingga kecil kemungkinan terjadi 

penumpukan pergerakan antara penghuni dan pengelola 

 Preassure 

Dengan kondisi zona parkir pengelola yang berada dibelakang, sirkulasi 

pengelola lebih panjang karena zona pengelola bangunan berada di 

bagian depan bangunan 

Kemiringan lahan 

 Asset 

Kondisi lahan yang memiliki kontur memudahkan pengolahan utilitas 

pada perancangan tapak 

 Preasure 

Pengolahan tapak di kemiringan harus berhati-hati karena perancangan 

menerapkan pendekatan ekologi yang mengurangi dampak negatif pada 

tapak 

 Eksplorasi layout plan 

Eksplorasi layout plan bertujuan untuk mendapatkan posisi sirkulasi vertikal 

dan susunan ruang yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan penghuni pada 

dalam bangunan. 
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Zona Publik/Retail Zona Publik/Pengelola 

 

Zona semi publik/ 

Fasilitas penunjang 

 

Kolam dan Ruang 

Bersama 

Zona Publik/Retail Zona Publik/Retail 

Sirkulasi 

Zona Privat/ 

Unit Hunian 

 

Zona Privat/ 

Unit Hunian 

 

Zona semi publik/ 

Fasilitas penunjang 

 

RTH/ Ruang Bersama 

 

Publik Unit hunian Semi publik 

Gambar 5. 4 Gambar eksplorasi layout plan 1 

(Sumber: Oleh penulis, 2019) 

Gambar 5. 5 Gambar eksplorasi layout plan 2 

Publik Unit hunian Semi publik 

Eksplorasi 1 

- Sirkulasi bercabang 

- Opsi view dari tapak 

lebih bervariasi 

- Zona semi publik 

berada di tempat yang 

mudang di jangkau 

semua pengguna 

bangunan 

- Denah bagunan 

memiliki segmentasi 

untuk memberikan 

pembaharuan pada 

layout plan 

Eksplorasi 2 

- sirkulasi bercabang 

sihingga mempersulit 

penghuni 

- Organisasi ruang lebih 

tertata maksimal 

- View dari tapak sangat 

maksimal tapi hanya 

pada satu arah 

- Bangunan mendapatkan 

paparan sinar matahari 

langsung 

- Bentuk layout plan kaku 

dan menciptkan rasa 

bosan pada penghuni 



153 
 

 

 

 Evaluasi layout plan 

Setalah dilakukan eksplorasi, ditentukan kemungkinan opsi yang lebih baik 

adalah opsi layout plan 1. Kemudian di lakukan evaluasi yang dikaitkan force 

(asset, preassure, constraint) yang telah didapatkan pada analisa sebelumnya. 

Berikut dijabarkan seperti Tabel 5.4 dibawah ini: 

Tabel 5. 4 Tahap evaluasi layout plan dengan kaitan force 

Faktor force Keterangan 

Penghuni 

menengah ke atas 

 Asset 

Dengan layout yang memiliki segmen pada denah menjadikan penghuni 

mendapatkan pandangan ke arah Utara secara maksimal. Terutama 

hunian pada ujung ujung segmentasi layout plan yang mendapatkan opsi 

pandangan lebih banyak dari jenis hunian lain 

Orgaisasi Ruang 

 Asset 

Zona semi publik berada di tengah di antara zona publik dan zona privat 

untuk memudahkan penghuni dalam mengjangkau. 

Kemiringan lahan 

 Preasure 

Tapak dengan kemiringan mempengaruhi bentuk layout pada hunian 

yang memiliki beberapa segmentasi untuk menghindari pengolahan 

lahan yang memberikan dampak buruk. 

Pencahayaan 

 Asset 

Hunian berada di sisi Utara dan sisi Selatan pada bagian layout plan 

untuk mrnghindari paparan sinar matahari langsung dari arah Timur dan 

Barat 
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 Eksplorasi bentuk bangunan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari proses ide bentuk di atas, dapat disumpulkan bahwa bentukan terakhir adalah bentuk 

yang paling baik. Tapi masih bisa berkembang kembali dalam proses perancangan dan proses 

merespon force yang lain. Gubahan bentuk terakhir memiliki beberapa penjelasan pada setiap 

panahnya yaitu:  

a. Arah a adalah arah barat pada bangunan. Arah ini langsung menghadap ke Gunung Panderman. 

Kekurangan pada sisi ini jika dilihat dari ketinggian 5 meter kebawah karena tertutup bangunan 

restoran. 

b. Arah b adalah arah barat laut pada bangunan. Arah ini menghadap ke Gunung Arjuna, Gunung 

Welirang dan Gunung Banyak. Arah ini adalah salah satu view terbaik pada gedung apartemen. 

Pada bagian ini mendapatkan sinar matahari pagi lebih sedikit daripada sinar matahari sore. 

Bentuk awal mengikuti 

bentuk dari garis terluar 

dari lahan dengan 

mengikuti peraturan 

sempadan bangunan. 

Terbagi menjadi dua 

zona dengan 

mengikuti KDB 

setempat.  

Memberikan 

pandangan yang dapat 

dirasakan penghuni 

dari berbagai sisi. 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d

 
e 

Memberikan bidang 

memanjang pada bagian 

depan untuk mendapatkan 

potensi angin pada tapak 

Memisahkan satu masa 

bangunan menjadi 

beberapa bagian untuk 

memaksimalkan potensi 

view dalam dan luar 

bangunan 

Memberikan aksen berundak 

agar aksen bangunan pada 

daerah berkontur lebih terlihat 

dan pada masa utama bangunan 

tampak atraktif dan menjadikan 

point of view dari jalan utama 
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c. Arah c adalah arah utara pada bangunan. Arah ini menghadap ke Gunung Arjuna, Gunung 

Welirang, Gunung Banyak dan skylight Kota Batu. Arah ini adalah salah satu view terbaik pada 

gedung apartemen. 

d. Arah d adalah arah timur laut pada bangunan. Arah ini menghadap ke Gunung Arjuna, Gunung 

Welirang dan skylight Kota Batu. Arah ini adalah salah satu view terbaik pada gedung 

apartemen. Pada bagian ini mendapatkan sinar matahari pagi lebih lama daripada sinar 

matahari sore. 

e. Arah e adalah arah timur pada bangunan. Arah ini menghadap ke permukiman warga dan 

Taman Hutan Kota Batu. Pada bagian ini mendapatkan sinar matahari pagi lebih lama daripada 

sinar matahari sore. Kekurangan pada sisi ini jika dilihat dari ketinggian 5 meter kebawah 

karena tertutup bangunan permukiman warga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View ke luar 

View ke dalam 

View ke luar 

matahari 

Panas Matahari 

Sinar matahari dari arah timur 

langsung diterima pada bidang 

dalam yang memiliki beberapa 

sudut untuk menghindari panas 

matahari yang berlebihan pada 

bangunan. 

Penghuni menengah ke atas 

Bentuk bangunan menerapkan 

pembaharuan menyerupai bentuk 

piramida yang tidak sempurna serta 

memiliki bidang yang luas, 

memungkin untuk memberikan 

eksplorasi fasad bangunan dengan 

vertical forest. 

Pandangan 

Pandangan dari luar bangunan 

sangat baik kemudian view ke 

luar bangunan juga 

mempengaruhi bentuk 

bangunan agar mendapatkan 

beberapa view yang berbeda 

dalam satu bangunan 

= Rencana balkon unit hunian 

matahari 

Angin  

View ke luar 

View ke dalam 

= Rencana balkon unit hunian 

Gambar 5. 6 simulasi 3 dimensi opsi bentuk 1 

Balkon 

Penempatan balkon disesuaikan 

dengan sisi fasad yang paling sering 

terlihat oleh pengguna dari luar 

bangunan karena balkon akan menjadi 

elemen yang diharapkana akan 

menarik perhatian penghuni maupun 

calon penghuni bangunan 

Fill tanah 
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Gambar 5. 7 Aksonometri simulasi 3d opsi bentuk 1 

Penjelasan Eksplorasi bentuk 1 

Ide bentuk ini didapatkan dari respon bangunan terhadap konteks 

permasalahan pada lahannya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya pada 

form making menggunakan metode color-changing facade. Konteks yang 

dimaksudkan adalah konteks lokasi yang berkontur dan konteks iklim pada Kota 

Batu yang memiliki suhu lebih dingin. Metode color-changing facade 

mempertimbangkan perletakan balkon hunian yang menggunakan vegetasi sebagai 

media dan dapat merubah warna fasad bangunan melalui warna tumbuhan pada 

masa panen di bulan tertentu. 

Bentuk yang diajukan berasal dari bentuk kubus yang kemudian 

dikembangkan dengan melihat potensi pandangan dari tapak dan potensi angin dari 

arah tenggara. Arah matahari juga mempengaruhi dalam eksplorasi bentuk 1 yaitu 

memberikan bidang yang sedikit terpapar langsung sinar matahari. 

Bentuk diatas juga terpengaruh oleh kemiringan kontur pada tapak. Struktur 

yang digunakan mengambil struktur cut and fill pada beberapa bagian bangunan 

dan menerapkannya sesedikit mungkin agar tetap menjaga ekosistem dan ekologi 

tanah sekitar lahan. Penerapan cut and fill mempengaruhi kondisi ruang dalam 

bangunan yang memiliki beberapa elevasi seperti pada Gambar 5.7. 

 

 

 

Fill tanah 

Masa bangunan 

Elevasi dalam 

bangunan akibat 

fill tanah 
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Gambar 5. 8 Eksplorasi opsi bentuk 2 

 Gubahan bentuk opsi 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbagi menjadi dua 

karena merespon arah 

kontur dan potensi 

view.zona dengan 

mengikuti KDB 

setempat.  

Bentuk awal mengikuti 

bentuk dari garis terluar 

dari lahan dengan 

mengikuti peraturan 

sempadan bangunan. 

Meninggikan beberapa 

bagian bangunan untuk 

mendapatkan potensi 

angin pada tapak. 

Pada masa bagian timur 

dan barat direndahkan 

ketinggian bangunannya. 

bagian garis merah 

memiliki perbedaan 

elevasi untuk 

memberikan pandangan 

yang leluasa untuk 

penghuni 
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Penjelasan eksplorasi bentuk 2 

Pada eksplorasi bentukan kedua, didapatkan dengan merespon sesuai 

dengan konteks sekitar lahan perancangan. Konteks yang diperhatikan adalah 

kontur lahan, sinar matahari dan angin. Bentuk awal sama dengan bentuk 

sebelumnya yaitu sebuah kubus yang dikembangkan dengan memperhatikan 

elevasi dan perbedaan ketinggian tiap masa bangunan yang dihasilkan dari 

kemiringan tanah pada lahan. 

Perbedaan tinggi bangunan juga sebuah langkah untuk merespon gerak angin 

yang berhembus dari arah tenggara menuju arah utara. Desain fasad pada sisi 

tenggara bisa diberikan beberapa sekat atau kisi-kisi untuk mendapatkan potensi 

angin pada tapak. Kemudian pembagian zona diatas mennunjukan zona privat 

dengan zona publik sangat berdekatan yang mempengaruhi kenyamanan penhuni 

bangunan. 

Penghuni menengah ke atas 

Bentuk bangunan terlihat kaku dan 

dapat memberikan rasa bosan untuk 

penghuni menengah ke atas. Serta 

sirkulasi yang terpotong antar masa 

bangunan mempersulit sirkulasi 

penghuni bangunan 
Angin 

Angin langsung mengarah pada masa 

yang ada pada depan dan tenggara. 

Perbedaan level pada bangunan akan 

mengarah angin pada bangunan dengan 

baik. 

View 

View yang dihasilkan pada gubahan bentuk 

diatas dioptimalkan pada arah utara lahan 

yang langsung menghadap Gunung Arjuna 
Balkon  

Penempatan balkon pada bagian barat dan timur untuk 

memanfaatkan potensi view selain pada bagian utara 

dan selatan. Penempatan bafian itu akan mendapatkan 

sinar matahari yang berlebihan dibandingkan dengan 

penempatan balkon sebelumnya 
Gambar 5. 9 Simulasi 3 dimensi opsi bentuk 2 
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 Eksplorasi balkon bangunan 

Balkon bangunan menjadi fokus utama yang di eksplorai pada perancangan 

ini. Balkon berada pada setiap hunian dan beberapa fungsi lain seperti 

fasilitas pada bangunan apartemen. Bentuk balkon apartemen memiliki 

beberapa bentuk menyesuaikan fungsi ruang dalam hunian atau ruang 

fasilitas di dalamnya. Balkon memiliki lebar sepanjang 3 meter dan memiliki 

balok dengan ketebalan 20 cm untuk menangung beban tanah dan pohon 

yang tertanam diatasnya. Balkon menjadi media tanam 2 pohon ukuran besar 

dan tanaman ukuran kecil atau tanaman hias endemik Kota Batu. Berikut 

eksplorasi bentuk balkon pada bangunan yang dijelaskan pada gambar 

dibawah. 

 

Gambar 5. 10 Zonasi penempatan balkon 

Dilihat dari gambar diatas, menunjukkan ada beberapa zonasi pembagian 

penempatan balkon bangunan. Zonasi ini untuk akan menentukan jenis tanaman 

yang akan ditanam pada zona balkon yang sesuai dengan kondisi tumbuhan 

terhadap matahari agar tumbuhan dapt tumbuh dengan baik. 

 

 

ZO
N

A
 B

 

ZONA A 
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Ada 4 zonasi untuk balkon bangunan ini dengan zona C dan zona D adalah 

zona yang  akan terpapar sinar matahari paling lama dalam waktu satu hari dan 

dalam kurun waktu satu tahun, bagian timur dan barat terpapar sinar matahari 

selama 12 bulan, sedangkan bagian selatan selama 8 bulan dan bagian utara selama 

4 bulan saja (hal 121). Penempatan tumbuhan disesuaikan dengan intensitas 

matahari yang diterima pada setiap zona balkon pada bangunan. Berikut beberapa 

bentuk balkon yang ada pada perancangan apartemen ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 5.12 di atas, didapatkan 4 jenis balkon untuk unit hunian yang 

berbeda-beda. Semakin besar besaran ruang unit hunian maka semakin besar pula 

balkon pada unit tersebut. Setiap balkon dilengkapi tanah dengan kedalaman 50 – 

80 cm yang digunakan sebagai media tanam 2 – 3 pohon ukuran sedang dan 

tanaman hias endemik Kota Batu. Sehubungan balkon ini memiliki lebar 3 meter, 

sehingga perlu ada kolom tambahan sebagai penopang utama balkon. 

 

 

Balkon unit hunian studio 

 Balkon unit 2 bedroom  

 

Balkon unit 2 bedroom corner 

 

Balkon unit 2 bedroom corner  

 

Gambar 5. 11 Eksplorasi bentuk balkon pada bangunan 
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 Evaluasi balkon bangunan 

Setalah dilakukan tahap eksplorasi, kemudian di lakukan evaluasi yang 

dikaitkan force (asset, preassure, constraint) yang telah didapatkan pada 

analisa sebelumnya. Berikut dijabarkan seperti Tabel 5.5 dibawah ini: 

Tabel 5. 5 Tahap evaluasi balkon dengan kaitan force 

Faktor force Keterangan 

Penghuni 

menengah ke atas 

 Asset 

Balkon memberikan sebuah kebebasan pada penghuni dan menjadikan 

ruang untuk melakukan interaksi sosial dengan penghuni lain. Semakin 

tinggi kelas hunian, juga semakin besar ukuran balkon yang di dapatkan. 

 Preasure 

Balkon tanpa vegetasi bisa menjadikan faktor preasure karena 

karakteristik penghuni menenegah ke atas yang membutuhkan privasi 

tinggi dalam hunian. 

Iklim 

 Preasure 

Angin dan cahaya matahari yang berlebihan dan langsung mengarah ke 

balkon dapat menggangu kenyamana penghuni 

Pandangan 

 Asset 

Balkon pada hunian berfungsi selain menjadi ruang interaksi, penghuni 

dalam bangunan mendapatkan pandangan dari bangunan apartemen 

Orientasi bangunan 

 Preasure 

Penempatan balkon pada bagian Timur dan Barat bangunan 

mendapatkan paparan matahari yang lebih lama dibandingakan bagian 

Utara dan Selatan bangunan. 

5.2.2 Refine 

Pada tahap ini adalah tahap perbaikan dan tahap evaluasi dari tahap 

sebelumnya. Yang dilakukan pada tahap ini dilakukan secara berualang untuk 

mengeksplorasi dan mengevaluasi hasil yang sudah didapatkan pada tahap purpose 

form. Tahap ini bertujuan mendapatkan kesesuaian dengan force yang sudah 

ditentukan hingga mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Refine site plan 

Pada site plan perancangan, eksplorasi yang dilakukan pada site plan diatas 

memperhatikan sirkulasi pengunjung dan pengelola agar tidak terjadi sirkulasi 

silang. Untuk mengantisipasi sirkulasi silang dengan memisah zona parkir 

pengunjung dan pengelola dan memisahkan akses keluar dan masuk di tempat yang 

sejajar. Pintu entrance yang berjauhan juga ditujukan agar tidak terjadi sirkulasi 

yang berbenturan. 

 

Gambar 5. 12 Refine site plan perancangan 

Gambar 5.12 diatas menunjukan zona parkir terpisah yang digunakan 

pengelola dan pengunjung. Kemudian koefisian dasar yang digunakan pada 

perancangan diatas sebesar 40 persen dengan memberikan taman diantara masa-

masa bangunan. Pembagian zona juga mempertimbangkan kebutuhan parkir mobil 

dengan asumsi 50 unit mobil dengan tiap unit hunian memiliki satu unit mobil. 

Penempatan zona parkir hanya pada dibagian lahan yang datar agar tidak 

mengganggu keamanan dan kenyaman penhuni bangunan dan didapatkan bagian 

selatan bangunan dan bagian selatan bangunan. 

 IN 

 OUT 
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Gambar 5. 13 Hubungan masa bangunan dengan site plan 

Refine layout plan 

Layout plan yang direncanakan diharapkan dapat merespon force maupun 

asset pada permasalahan perancangan. Dari kedua opsi layout yang direncanakan 

ditentukan yang dapat lebih merespon force dan asset pada perancangan. Dalam 

pembentukan layout plan, banyak aspek yang menjadi acuan dalam 

pembentukannya yaitu bentuk site, potensi pandangan pada tapak, kontur tapak dan 

bentuk modul awal hunian. Bentuk layout yang memiliki banyak sudut dikarenakan 

merespon pandangan keluar tapak kemudian menyesuaikan dengan model unit 

hunian dan kontur tapak.  

Sehingga beberapa bagian memiliki ketinggian yang berbeda dengan elevasi 

paling rendah berada di bagian tengah. Pada opsi yang ditentukan juga dapat 

merespon pergerakan matahari lebih baik karena orientasinya yang tegak lurus 

dengan pergerakan matahari. Akses sirkulasi yang berdekatan dan mudah dicapai 

juga menjadi aspek dalam penentuan opsi layout yang dipilih. Denah dengan 

memiliki banyak sisi juga untuk merespon asset pandangan pada arah utara yaitu 

ke arah pegunungan Arjuna. 
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 Gambar 5.15 dibawah menunjukkan zonasi pembagian unit sesuai dengan 

tipe hunian yaitu 1 bedroom, 2 bedroom corner dan 2 bedroom corner dengan 

luasan yang berbeda. Bagian pada corner sangat memperhatikan asset pandangan 

dari tapak pada arah utara. Denah yang berbeda pada tiap lantai juga untuk 

mempertimbangkan bidang yang terpapar matahari dan memberikan kesan pada 

penghuni seakan berada di gedung yang memiliki kontur dalam bangunan. 

Pengaruh layout plan pada penghuni mengah keatas dapat dirasakan pada 

desian hunian yang menggunakan pembatas permanen atau dinding dengan 

minimal. Pengurangan penggunaan dinding dapat memebrikan kesan yang luas 

pada hunian bangunan dan sesuai dengan karakteristik penghuni menengah ke atas 

yang tidak suka dikekang. Garis elevasi pada setiap segmen bangunan memberikan 

pembaharuan pada desain bangunan dan memberikan kesan pada penghuni bahwa 

dia berada di perbukitan, yang sesuai dengan konteks Kota Batu di perbukitan. 

Zona semi publik/ 

Fasilitas 

penunjang 

Gambar 5. 14 eksplorasi denah bagian hunian 
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Gambar 5. 15 Aksonometri area unit hunian 

Zonasi ruang yang terpisah direncanakan untuk merespon kontur landai pada 

tapak agar tidak banyak melakukan sistem cut and fill yang bisa merusak ekosistem 

pada bangunan. Zona pengelola berada di depan tapak kemudian zona hunian 

berada di belakang zona pengelola untuk menjaga privasi penghuni dalam 

bangunan dan zona fasilitas penunjang berada di antara zona pengelola dan 

penghuni agar mudah di akses oleh penghuni bangunan. Selain itu masa bangunan 

yang terpisah juga untuk menjaga kestabilan suhu pada ruangan agar tidak terlalu 

panas terpapar sinar matahari. 
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Gambar 5. 16 Zonasi masa bangunan 
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Bangunan ini dirancangan memiliki balkon pada setiap hunian sebagai media 

tanam pohon dan tumbuhan kecil. Setiap unit hunian hampir memiliki bentuk 

balkon yang berbeda untuk menghindari pertumbuhan pohon yang melebihi 

perkiraan. Balkon pada unit hunian dijadikan media tumbuhan berbagai macam 

jenis tumbuhan kelompok besar, sedang dan bunga bunga yang memiliki corak 

warna yang kontras. Unit hunian terbagi menjadi beberapa kelas dengan pembeda 

luasan dan pandangan yang didapatkan dari tapak seperti gambar 5.17. Zona 

penunjang atau zona fasilitas berada di lantai 2 pada tower bangunan pertama dan 

pada lantai 2 massa kedua yang terdiri dari fitness center, spa room, pet service, 

kolam renang dll. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 17 aksonometri vegetasi dan vertical forest 

Refine balkon bangunan  

Material bangunan yang digunakan banyak menggunakan bahan yang 

memiliki kesan alami dan memiliki sifat yang ramah lingkungan. Material 

bangunan yang digunakan, diterapkan pada konstruksi bangunan dan desain fasad 

dalam merespon iklim setempat dan konsep ekologi yang sudah direncanakan. 

Material yang digunakan pada konstruksi adalah baja WF yang dapat didaur ulang 

dan ramah lingkungan. Kemudian material yang diaplikasikan pada fasad bangunan 

yaitu kayu parket dan bata ringan.  

 

 

VEGETASI VERTICAL 

FOREST 
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Desain fasad juga dipertimbangkan dengan merespon force penghuni kelas 

menengah ke atas. Fasad yang dirancang ditata berulang menjadi point of 

pandangan dengan menarik penghuni menengah ke atas. Selain fasad yang 

dirancang berulang, juga mempertimbangkan potensi angin dari arah selatan seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 5.18. 

 

   

Gambar 5. 18 Balkon terhadap hunian 

Gambar 5.18 merupakan salah satu denah unit hunian pada rancangan 

apartemen dengan balkon selebar 3 meter. Material yang digunakan adalah material 

minimalis dan elegen seperti penggunaan karpet pada kamar tidur dan corak kayu 

pada lantai ruang makan dan ruang dapur. Untuk finishing material pada balkon di 

lakukan secara simpel yaitu plester yang di coating agar terlihat lebih elegan. 

Balkon dilengkapi dengan karpet dan 2 kursi sebagai ruang santai yang bisa 

digunakan untuk berbincang bincang. Vegetasi pada balkon juga dilengkapi dengan 

2 pohon besar yaitu pohon buah delima dan pohon buah jeruk kemudian juga 

dilengkapi dengan bunga hias endemik Kota Batu yaitu bunga Krisan dan bunga 

Melati. 

Unit hunian studio 

Unit hunian 2 

bedroom corner 

a). 

b). 
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Gambar 5. 19  Tampak depan unit hunian studio 

Secara keseluruhan material yang digunakan adalah bahan material yang 

simpel dan elegan serta tetap dapat merespon iklim sekitar. Pemilihan balkon 

disesuikan dengan karakteristik penghuni yang memiliki sifat egois dan suka 

kebebasan. Material yang digunakan adalah material alami seperti kayu dan batu 

untuk memberikan perasaan menenangkan pada penghuni hunian. 

Pemakaian material aluminium sesuai dengan preferensi penghuni yang 

tertarik dengan desain kontemporer dan elegan. Balkon yang dilengkapi dengan 

berbagai macam tumbuhan  juga berfungsi sebagai mencegah polusi udara, polusi 

angin, polusi bunyi serta meredam panas matahari yang berlebihan pada bangunan 

apartemen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.19. 

Jeruk 

Melati Krisan 

Delima 

Tabebuya  

Liriope  

Apel Hijau 

Azalea  
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Gambar 5. 20 Detail material pada unit hunian 

5.2.3 Assemble 

Tahap assemble adalah adalah tahapan penyatuan dari beberapa aspek 

eksplorasi sebelumnya yang sudah terevaluasi dalam merespon force pada 

permasalahan perancangan. Secara keseluruahan bentuk bangunan terbagi menjadi 

beberapa masa dan memiliki denah yang berbeda tiap lantainya yang terpengaruh 

oleh kontur tapak dan dalam merespon zonasi ruang yang sesuai dengan kebutuhan 

penghuni golongan menengah ke atas. Fasad bangunan terdiri dari material bata 

ringan yang memiliki pola berulang dan conwood plank yang berfungsi sebagai 

shading matahari dengan tambahan tanaman rambat untuk mencegah matahari 

langsung ke arah balkon hunian seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.20. 

Metal   

Wood plank   

Aluminium 

Plester  
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Gambar 5. 21 Aksonometri bangunan terhadap tapak 

Beberapa elemen eksplorasi bangunan sudah melalui proses evaluasi hingga 

mendapatkan bentuk dan komposisi yang paling baik kemudian menjadi kesatuan 

rancangan bangunan secara keseluruhan. Siteplan disesuaikan dengan kebutuhan 

sirkulasi dan pandangan secara baik dan dapat merespon force utama pada 

perancangan.  
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Masa bangunan 

Site  

Balkon 

Masa bangunan 
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Selain elemen yang disebutkan sebelumnya, bentuk bangunan disesuaikan 

dengan kontur pada lahan sehingga mendapatkan beberapa elevasi pada dalam 

bangunan sehingga ruang dalam bangunan memiliki kesan yan baik terkait 

bangunan di atas kontur yang landai. Setelah tahap assemble, dilakukan evaluasi 

kesesuaian hasil rancang terhadap kriteria dan konsep pada tahap proposal. Pada 

tahap proposal ini juga menjelaskan hasil akhir perancangan gedung apartemen 

tingkat rendah yang menerapkan konsep vertical forest serta gambar gambar 

perancangan yang lain. 

5.3 Proposal Perancangan 

Tahap proposal adalah tahap akhir dalam proses perancangan. Tahap ini telah 

pada tahap akhir dan final perancangan dalam merespon permasalahan 

perancangan. Secara umum, tahapan ini memberikan hasil akhir dari beberapa 

eksplorasi dan evaluasi pada tahap sebelumnya. 

Beberapa aspek yang dijadikan force adalah penghuni menengah ke atas, 

pandangan dan angin. Perancangan bangunan ini memiliki beberapa zonasi yaitu 

zona publik, zona semi publik dan zona privat. Pembagian zonasi mengikuti kontur 

bawaan pada tapak yang sudah ada. Warna bir adalah zona publik kemudian warna 

hijau adalah zona semi publik dan warna merah adalah zona privat seperti pada 

Gambar 5.23.  

 

Gambar 5. 22 Segmentasi bangunan terhadap tapak 

ZONA PUBLIK ZONA SEMI PUBLIK ZONA PRIVAT 
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Aspek pandangan dan angin adalah salah aspek yang dipertimbangkan 

sebagai asset dalam perancangan. Pandangan yang dimaksimalkan adalah 

pandangan pada arah utara tapak yang langsung menghadap ke arah Gunung 

Arjuna. Pandangan pada tapak sangat mempengaruhi bentuk bagunan. Bentuk 

bangunan yang direncanakan adalah bentuk yang memiliki sisi lebih banyak untuk 

mendapatkan pandangan secara maksimal pada arah utara tapak seperti Gambar 

5.23 dan Gambar 5.24. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 23 Bentuk terhadap pandangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 24 View dari balkon hunian 
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Kemudian faktor angin juga salah satu faktor yang bisa menjadi potensi 

dalam perancangan bangunan. Angin lebih banyak dari arah selatan menuju utara 

yaitu melewati masa bangunan utama kemudian mengarah ke belakang masa 

bangunan pertama. Vertical forest menjadi salah satu konsep yang diterapkan untuk 

merespon arah angin dari arah selatan. Komposisi balkon yang digunakan 

merupakan balkon dengan lebar 3 metar dan di tumpu oleh kolom yang juga 

ditumbuhi tanaman rambat untuk memmberikan kesan batang pohon yang tinggi 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.25.  

 

Gambar 5. 25 Aliran angin terhadap ventilasi bangunan 

Berdasarkan kriteria dari user menengah ke atas didapatkan beberapa aspek 

yang harus diperhatikan. Untuk mendapatkan preferensi penghuni menengah ke 

atas, desain fasad menggunakan pola pengulangan yang di aplikasikan pada sebuah 

balkon kemudian dapat berubah dalam warna dari vegetasi pada balkon. Kemudian 

balkon memunculkan warna yang dihasilkan dari buah ataupun daun pada vegetasi 

balkon atau biasa disebut konsep vertical forest. 
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Salah satu yang diperhatikan posisi dimana titik pandang terbaik ke arah 

bangunan dari jalan utama maupun jalan sekunder sebelah timur lahan. Ada dua 

titik yang menjadi posisi terbaik memandang bangunan apartemen ini dan posisi 

fasad yang terlihat menjadi fasad dengan point of view yang baik. Posisi pertama 

adalah posisi di sebelah barat lahan pada jalan primer untuk akses kedalam 

bangunan apartemen dan posisi kedua adalah posisi di sebelah timur site pada jalan 

sekunder seperti Gambar 5.26 dibawah. 

 

 

 

Point of view 1 Point of view 2 

Point of view 1 

Point of view 2 

Gambar 5. 26 Point of view dan perspektif apartemen 
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Dari Gambar 5.26 diatas menjelaskan beberapa point of pandangan terbaik 

pada site, preferensi penghuni menengah ke atas yang utama adalah pengulangan 

elemen pada fasad bangunan yaitu balkon dan perubahan warna yang dihasilkan 

dari vegetasi pada balkon. Berikut adalah perbedaan fasad dengan dan tanpa 

vegetasi untuk mengetahui perbedaan yang didapatkan dari perubahan fasad yang 

menerapkan konsep vertical forest seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.27.  

 

 

Gambar 5. 27 Fasad bengunan dengan dan tanpa vegetasi 
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Dengan vegetasi 
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Preferensi penghuni menengah ke atas pada bangunan apartemen tidak hanya 

beberapa hal yang sudah dijelaskan diatas. Hal lain yang harus diperhatikan juga 

adalah jenis fasilitas penunjang yang ditawarkan dan sudah dianalisa pada bab 

sebelumnya sehingga penerapan pada perancangan aparrtemen tingkat rendah ini 

dijelaskan pada Gambar 5.28 dibawah. 
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Gambar 5. 28 Diagram fasilitas pada apartemen 
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5.4  Hasil perancangan 

 Hasil perancangan yang akan disajikan adalah hasil dalam bentuk 2 dimensi 

dan 3 dimensi yang meliputi lt. Ground floor pada Gambar 5.30, lantai 1 pada  

Gambar 5.31, Lantai 2 pada Gambar 5.32, Lantai 3 pada Gambar 5.33 kemudian  

tampak bangunan dijelaskan pada Gambar 5.34 detail dan perspektif. 
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Gambar 5. 29 Gambar Lay out plan 

Gambar 5. 30 Gambar denah lantai 2 (area hunian dan fasilitas penunjang) 
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Masa bangunan bagian selatan yang memiliki denah persegi panjang berisi 

ruang pengelola pada lantai 1, kemudian pada lantai 2 dan lantai 3 ada beberapa 

unit hunian dan fasilitas penunjang. Setiap lantai pada masa bangunan bagian 

Selatan memiliki ruang yang dapat digunakan sebagai interaksi sosial antara 

penghuni bangunan. Pada ujung Barat dan ujung Timur denah juga disediakan 

ruang bersama atau ruang untuk berinteraksi antar penghuni. Penempatan ini untuk 

memberikan ruang-ruang yang dapat digunakan interaksi bersama dengan tetap 

terjaga privasi dari luar bangunan. Penghuni menengah ke atas yang kurang 

memiliki waktu berinteraksi sosial, akan merasa nyaman dengan banyaknya 

fasilitas tiap lantai bangunan dan tetap menjaga privasi untuk setiap penghuni. 
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Lt. 4 
3. Unit 1 bedroom 
4. Unit 2 bedroom 

corner 
5. Unit 2 bedroom  
13.   Game room and 
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19. Ruang service 
20. Community room 
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Gambar 5. 31 Gambar denah lantai 3 (area hunian) 
 

Gambar 5. 32 Gambar denah lantai 4 (area hunian) 
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Kemudian untuk masa bangunan bagian Utara, difungsikan maksimal sebagai 

unit hunian. Pandangan dari masa bangunan ini adalah sebuah asset yang dapat 

dikembangkan. Terutama pada unit hunian di pojok-pojok bangunan adalah hunian 

dengan kelas paling tinggi karena memiliki luasan yang besar serta memiliki 

pandangan yang luas ke arash Pegunungan Arjuna-Welirang. Sirkulasi pada masa 

bangunan ini menggunakan dua tangga yang berada di tengah denag untuk 

memberikan kemudahan pada penghuni karena denah yang cukup panjang.  

 

Gambar 5. 33 Gambar Tampak depan apartemen tingkat rendah 

 

Gambar 5. 34 Gambar tampak belakang apartemen tingkat rendah 

Pada gambar 5.33 dan gambar 5.34 diatas adalah gambar tampak depan dan 

gambar tampak belakang bangunan apartemen tingkat rendah pada lahan berkontur 

dengan pendekatan ekologi di Kota Batu 

Tampak depan 

Tampak belakang 
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Gambar 5. 35 Gambar tampak samping kanan apartemen tingkat rendah 
 

 

 

Gambar 5. 36 Gambar tampak samping kirir apartemen tingkat rendah 

Pada gambar 5.35 dan gambar 5.36 diatas adalah gambar tampak samping 

kanan dan gambar tampak samping kiri bangunan apartemen tingkat rendah pada 

lahan berkontur dengan pendekatan ekologi di Kota Batu. Kemudian gambar 

perspektif bangunan ini ditampilkan dari beberapa sisi bangunan dan dari bagian 

luar serta bagian dalam seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.37.  
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Gambar 5. 37 Gambar sequential banguanan apartemen tingkat rendah 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Pada kelompok masyarakat menengah ke atas keadaan lingkungan sekitar 

menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan karakteristik mereka (Ernawati, 

2019). Penghuni menengah ke atas juga memiliki preferensi terhadap hunian yang 

akan digunakan. Menurut Suryani (2013) terdapat enam faktor yang berpengaruh 

terhadap konsumen menengah ke atas dan merupakan karakteristik stimuli. Tapi 

pada perancangan ini, fokus pada desain yang memiliki pembaharuan, memilki pola 

tertentu pada fasad serta memiliki perbedaan yang mencolok pada desain bangunan. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan tersebut merupakan kriteria yang diperlukan 

dalam perancangan apartemen menengah ke atas dengan pendekatan ekologi ini. 

Preferensi penghuni menengah ke atas untuk sebuah bangunan apartemen 

lebih memperhatikan fasilitas yang disediakan, desain hunian dan estetika atau 

fasad dengan pola berulang dan pola perubahan warna dan sebagainya. Indonesia 

memiliki beberapa segmentasi untuk golongan menengah. Menurut Yuswohady & 

Kemal (2015), ada 8 segmentasi yang ada di Indonesia. Semua segmentasi memiliki 

latar belakang pekerjaan yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Secara 

umum, semua segmentasi di Indonesia memiliki kesamaan karakteristik seperti 

egois, suka kebebasan dan memiliki kehidupan yang monoton karena pekerjaannya. 

Permasalahan perancangan apartemen yang sesuai dengan kebutuhan 

penghuni menengah ke atas cenderung berpengaruh pada desain fasad dan desain 

hunian itu sendiri. Desain fasad harus di rancang kreatif dan memiliki pembaharuan 

untuk menarik penghuni menengah ke atas. Aspek pembaharuan dapat dilakukan 

dengan penerapan vertical forest dengan prinsip color-changing façade. Beberapa 

penelitian yang mendukung penerapan konsep vertical forest menjadi referensi 

dalam perancangan bangunan apartemen ini (BOMA, 2015) dan (Schuman, 2010). 

Pendekatan ekologi diterapkan pada perancangan ini sesuai dengan tujuan 

perancangan yakni memenuhi segala kebutuhan penghuni menengah ke atas dalam 
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menghuni apartemen yang berupaya memenuhi kebutuhan penghuni dengan segala 

latar belakang serta karakteristik penghuni menengah ke atas. 

Pendekatan ekologi pada perancangan ini diterapkan pada konsep vertical 

forest. Menurut Marisa Sugangga (2014), taman vertikal merupakan salah satu jenis 

filter olahan yang dapat mereduksi polusi masuk ke dalam bangunan hingga 42%. 

Elemen balkon juga sebagai media tanam yang akan diterapkan sebagai prinsip 

vertical forest dan akan ditumbuhi beberapa jenis tanaman berbuah dan tanaman 

berbunga endemik Kota Batu yang memang terkenal dengan tanaman hias dan 

pohon-pohon berbuah. Penerapan balkon di topang oleh kolom tambahan yang 

ditanami oleh tanaman rambat untuk terlihat seakan-akan seperti batang pohon 

yang besar.  

Hasil perancangan apartemen menenegah ke atas dengan konsep vertical 

forest dapat dilihat dari penerapan color-changing façade pada fasad bangunan. 

Dimana sisi Utara-Selatan memiliki vegetasi dengan kebutuhan cahaya matahari. 

Sedangkan sisi Timur-Barat menggunakan vegetasi yang membutuhkan paparan 

sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Vegetasi pada bangunan juga 

berfungsi sebagai filter angin yang kencang pada Kota Batu dan peredam polusi 

suara dan polusi udara pada sekitar lahan perancangan. 

Penerapan pola berulang di representasikan dengan penggunaan balkon di 

tiap hunian ataupun ruang lain. Kemudian untuk fasilitas yang disediakan tiap lantai 

memiliki beberapa fasilitas. Pada tahun 2019 data yang dirilis oleh National 

Housing Council (NMHC) dan Kingsley Associates yaitu community room sebagai 

wadah berkumpulnya penhuni hunian di tiap lantai dan mudah dijangkau setiap 

penghuni. Fasilitas yang disediakan yaitu fitness, spa, co-working spaces, green 

spaces dan community room di setiap lantai dengan kondisi outdoor.  

Desain unit hunian sesuai dengan karakter penghuni dirancang memiliki 

luasan ruang keluarga yang lebih besar daripada ruang lain. Pemilihan warna dalam 

unit hunian disesuaikan dengan preferensi penghuni yaitu warna minimalis atau 

warna warna dasar yang dikombinasi dengan penggunaan warna alam seperti warna 

kayu dan warna batu. Zonasi bangunan mudah diakses oleh seluruh penghuni 

terutama zonasi semi publik seperti fasilitas olahraga dan fasilitas pelengkap yang 

lain. Keputusan terkait pemilihan warna dan pemilihan material menyesuaikan 
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karakteristik penghuni menengah ke atas yang tertarik dengan design kontemporer, 

elegan dan warna warna yang memberikan ketenangan (Wolfard, 2020).  

Inovasi pada perancangan ini adalah pada pola yang berulang dan pola yang 

dapat berubah warna dan diterapkan pada balkon yang menjadi salah satu elemen 

fasad yang dieksplorasi. Balkon pada bangunan ada berbagai jenis dan ukuran 

menyesuaikan jenis unit huniannya. Keseluruhan balkon memiliki lebar yang sama 

yaitu 3 meter dengan bentuk yang berbeda. Balkon yang menjadi elemen eksplorasi 

prinsip color-changing façade dapat berubah warna yang dihasilkan oleh pohon 

berbuah dan tanaman bunga hias yang didapatkan dari Kota Batu. Perubahan warna 

pada fasad bangunan terjadi pada kurun waktu tertentu yang menghasilkan 

kombinasi warna dari buah dan bunga pada balkon hunian. 

6.2 Saran 

Hasil akhir dari rancangan ini bisa menjadi referensi untuk akademisi maupun 

perancangan yang memiliki permasalahan rancang dalam merespon force yaitu 

penghuni menengah ke atas agar dapat memahami bagaimana yang di inginkan 

penghuni golongan menengah ke atas dan apa saja yang terkait dengan desain 

dalam aspek preferensi konsumen menengah ke atas. Desain fasad yang memiliki 

pola berulang dan pola yang dapat berubah warna pada periode waktu tertentu dapat 

mempengaruhi konsumen dalam menarik perhatian. 

Kendala dalam proses perancangan ini adalah mengetahui secara detail apa 

yang diinginkan oleh konsumen menengah ke atas dalam terkait dengan desain 

apartemen tingkat rendah. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda sehingga 

dapat menimbulkan desain yang berbeda dalam setiap individunya. Beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut adalah: 

 Metode kuisioner dapat dilakukan untuk mendapatkan sampel sebagai acuan 

dalam mendesain hunian sesuai dengan keinginan penghuni menengah ke atas. 

 Proses eksplorasi bentuk bangunan yang seharusnya dapat dilakukan lebih 

komplek dan eksploratif yang menyesuaikan dengan karakter penghuni 

menengah ke atas. 

 Proses eksplorasi desain fasad dapat dilakukan lebih mendalam atau dengan 

konsep lain selain vertical forest serta color-changing façade. 
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 Kebutuhan fasilitas dan preferensi penghuni untuk golongan menengah ke atas 

dapat berbeda setiap tahunnya. Beberapa data dari lembaga di Indonesia dapat 

membantu dalam menegetahui preferensi penghuni menengah ke atas. 

 Jenis tanaman pada fasad bangunan dan komponen vertical forest dapat di 

eksplore lebih mendalam. 

Saran yang bisa diberikan terkait dengan perancangan apartemen tingkat 

rendah untuk golongan menengah ke atas dengan pendekatan ekologi adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis. Untuk mendapatkan data dari preferensi konsumen menengah 

ke atas bisa melalui kuisioner ataupun mempelajari pendekatan Behaviour 

Architecture yang mempelajari katakteristik penghuni terkait dengan desain 

bangunan. Keterkaitan desain fasad yang baik dengan penghuni menengah ke 

atas bisa mempengaruhi dalam hal kenyamanan secara fisiologis dan 

psikologis sehingga dapat mengeksplor aspek lain selain desain fasad dalam 

merespon penghuni menengah ke atas. 

2. Secara teknis, perancangan apartemen tingkat rendah dengan pendekatan 

ekologi dapat dieksplor kembali terkait hidriologi dan pembagian lahan 

parkir. Kemudian eksplorasi struktur yang tepat untuk menopang beban hidup 

dari vertical forest yang cukup besar. Pemilihan jenis vegetasi pada vertical 

forest ini juga dapat menggunakan jenis yang lain yang sesuai dengan konteks 

iklim perancangan agar vegetasi dapat beradaptasi dengan iklim lingkungan. 

Pembagian masa bangunan yang ganda atau lebih bisa memudahkan dalam 

eksplorasi bentuk pada daerah berkontur tanpa melakukan cut and fill. 
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LAMPIRAN 1 

 

VALIDASI DESAIN PROSES : FORCE BASED DRAMEWORK 

BE-LANDA HOUSE oleh 29 Design 

PROSES ANALISA KEYWORD/STATEMENT 

Identifikasi Force 

(CONTEXT 

CULTURE 

NEEDS) 

Force yang ditetapkan 

adalah melihat kontek 

lokasi yang berlokasi pada 

lahan 34°. Dari segi asset, 

orientasi lahan ini 

menghadap pada sebuah 

cagar hutan yang dimana 

akan berpengaruh pada 

perancangan.  

Sited on a dramatic 34-degree 

slope facing a forest reserve. 

PURPOSE 

FORM,REFINE, 

ASSEMBLE 

SYSTEM 

 
(Sumber: 

www.archdaily.com/) 

Berusaha menyesuaikan 

dengan kemiringan lahan 

yang ekstrim tanpa 

merubah lahan  pada awal 

perancangan karena akan 

merusak ekosisitem di 

sekitar cagar budaya. 

. . . the Be-landa house was an 

exercise in “befriending” 

rather than “conquering” the 

terrain. 
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(Sumber: 

www.archdaily.com/) 
 

Zonasi ruang dibagi 

menjadi 3 yaitu yang 

pertama adalah zona pada 

lahan yang datar, zona 

kedua yaitu zona pada 

lahan yang setengah di 

lahan datar dan zna ketiga 

yaitu zona yang tidak di 

lahan datar. 

 

 

All spaces required by our 

Clients were massed into 

three Pavilions with varying 

relationships to the datum 

wall; the 1st Pavilion is 

entirely “on the ground” 

within the flat land area; the 

2nd Pavilion is half on the 

ground, and half hanging 

over the slope on stilts; and 

finally the 3rd Pavilion is 

entirely hovering over the 

slope on pilotis, accessed via 

a glass-sheathed bridge. 

 

PROPOSAL 

 

  

Proposal Desain 

Kesimpulan:  

Be-landa House menggunakan force based framework dalam setiap tahapan dalam 

mendesain. Pada identisikasi force, konteks iklim tropis dan kontek pembangunan 

pada lahan berkontur adalah dua aspek force yang ditetapkan dalam 

perancangannya. Dalam perancanagan, kondisi lahan tidak dikelola lebih lanjut 

melainkan memanfaatkan lahan yang sudah sebagai asset untuk orientasi bangunan 

ke arah lembah di sebuah cagar budaya. 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 
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VALIDASI DESAIN PROSES : FORCE BASED FRAMEWORK 

BE-LANDA HOUSE oleh 29 Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: www.archdaily.com/) 
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LAMPIRAN 2 

 

VALIDASI DESAIN PROSES : FORCE BASED FRAMEWORK 

TWO HULLS oleh Mackay-Lyons Sweetapple Architects 

PROSES ANALISA KEYWORD/STATEMENT 

Identifikasi Force 

(CONTEXT 

CULTURE 

NEEDS) 

Identifikasi force pada 

perancangan ini menacu 

pada aspek lokasi dan 

iklim yaitu lokasi pesisir 

pantai dan iklim maritim. 

Kemudian lebih spesisifik 

lagi force yang ditetapkan 

adalah angin dan beban 

gravitasi. 

This project is situated in a 

glaciated, coastal landscape, 

with a cool maritime climate. 

 

Its white, steel endoskeleton 

resists both gravity loads and 

wind uplift 

PURPOSE 

FORM,REFINE, 

ASSEMBLE 

SYSTEM 

Bentuk bangunan ini 

mengadopsi bentuk perahu 

yang seperti berhenti di tepi 

pantai dan di terapkan pada 

bagian exterior dan interior 

perancangan. 

 

 

 
(Sumber: 

www.archdaily.com/) 
 

Zonasi bentuk bangunan 

juga dibagi menjadi dua 

bagian yaitu zonasi ruang 

untuk siang hari dan zonasi 

untuk ruang malam hari. 

Pembagian terebut terbatasi 

oleh sebuah tangga dan 

berbeda fungsi pada dalam 

bangunannya. 

This sculptural, yet calm and 

mature project contains 

generous white volumes on 

the interior, and exhibits the 

ironic monumentality of boats 

on the exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a full-time home for a 

family of four; consisting of a 

'day pavilion' and a 'night 

pavilion'. One approaches 

from the understated land 

side between the abstract, 

library ends of the two 

pavilions 
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(Sumber: 

www.archdaily.com/) 
 

Bentuk kantilever pada 

bangunan ini juga 

dimaksudkan agar 

menghindari gelombang 

pantai yang sewaktu waktu 

datang. 

 
(Sumber: 

www.architonic.com/) 

 

Untuk mengcegah 

bangunan dari gelombang 

pantai selain dari bentukan 

bangunan, ada tambahan 

dinding penahan pada bibir 

pantai. 

 
(Sumber: 

www.architonic.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

The 32' cantilevers and 

concrete fin foundations 

invite the sea to pass under 

without damage. 

 

 

 

 

 

 

 

A concrete seawall on the 

foreshore protects the house 

from rogue waves. 

 

PROPOSAL 

 

  

Proposal Desain 

Kesimpulan:  

Two Hulls menggunakan force based framework dalam setiap tahapan dalam 

mendesain. Pada identisikasi force, konteks iklim maritim dan konteks site yang 

berada pada pesisir mempengaruhi segala aspek dalam perancangan ini. Bentuk 

kantilever yang mengadopsi bentuk perahu juga berkaitan dengan konteks dimana 

bangunan harus meredam gelombang pantai yang sewaktu waktu bisa datang.  
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VALIDASI DESAIN PROSES : FORCE BASED FRAMEWORK 

TWO HULLS oleh Mackay-Lyons Sweetapple Architects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: www.architonic.com/) 
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LAMPIRAN 3 

Tabel Analisa Karakteristik Tanaman pada Vertical Forest 
Nama tanaman Pencahayaan Pengairan Perubahan 

warna 

Masa panen (bulan) 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aggrek Bulan 

(Phalaenopsis 

amabilis) 

                    

Krisan 

(Chrysanthemum) 

                    

Liliturf  

(Liriope Muscari) 

                    

Delima  

(Punica 

Granatum) 

                    

Apel Hijau 

(Malus 

Domestica) 

                    

Jeruk  

(Citrus 

reticulata) 

                    

Azalea Ungu 

(Rhododendron 

pulchrum) 

                    

Soka Jawa  

(Ixora Javanica) 

                    

Trengguli 

(cassia fistulla 

linn) 

                    

Tabebuya merah 

muda 

(handroanthus 

impetiginosus) 

                    

Keterangan:       = intensitas rendah        = intensitas sedang        = intensitas tinggi  

            = < 1 penyiraman         = 2 kali penyiraman       = < 2 penyiraman 
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LAMPIRAN 4 

 Zona publik 

Tabel Kebutuhan dan Jumlah Luas Ruang pada Zona publik 

Ruang Kebutuhan Ruang Standart Sumber Pendekatan Luasan 

Lobby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Resepsionis 0,65 

m²/orang 

NAD 0,65 m² x 100 

orang 

65 m² 

R. Tunggu 0,65 

m²/orang 

NAD 0,65 m² x 20 orang 13 m² 

R. Administrasi  A 3 m² x 3 orang 9 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 4 unit 12 m² 

Luas Lobby 99 m² 

Luas Lobby + sirkulasi (20%) = 99 + 19,8 118,8 m² 

Mini Market Kasir 2 m²/orang A 2 m² x 2 orang 4 m² 

R. Display 12 

m²/orang 

NAD 12 m² x 10 orang 120 m² 

Penitipan Barang 0,4 

m²/orang 

NAD 0,4 m² x 10 orang 4 m² 

Gudang   A 3 m² x 4 m² 12 m² 

Luas Mini Market 140 m² 

Luas Mini Market + sirkulasi (20%) = 140 + 28 168 m² 

ATM Bilik ATM 2,25 

m²/unit 

NAD 2,25 m² x 4 unit 9 m² 

Luas ATM 9 m² 

Luas ATM + sirkulasi (20%) = 9 + 1,8 10,8 m² 

Musholla R. Sholat 1,5 

m²/orang 

NAD 1,5 m² x 20 orang 30 m² 

R. Wudlu   A 2 m² x 3 m² 

Terdapat  

1 R. Wudlu 

Wanita, 1 R. 

Wudlu Pria 

6 m² x 2 unit 

12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 6 m² 

Luas Musholla 48 m² 

Luas Musholla + sirkulasi (20%) = 48 + 9,6 57,6 m² 

Area Parkir Area Parkir 

Pengunjung 

12,5 

m²/mobil 

NAD 12,5 m² x 195 

mobil 

2437,5 m² 

Area Parkir Staff 12,5 

m²/mobil 

NAD 12,5 m² x 10 mobil 125 m² 

2 m²/motor NAD 2 m² x 20 motor 40 m² 

Luas Area Parkir 2602,5  m² 

Luas Area Parkir + sirkulasi (20%) = 2602,5 + 520,5 3123 m² 

Keterangan: NAD = Neufert Architect’s Data A = Asumsi 
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 Zona semi publik 

Tabel Kebutuhan dan Jumlah Luas Ruang pada Zona Semi Publik 

Ruang Kebutuhan Ruang Standart Sumber Pendekatan Luasan 

Restoran Kasir 2 m²/orang A 2 m² x 2 orang 4 m² 

R. Makan 1,3 

m²/orang 

NAD 1,3 m² x 50 orang 65 m² 

R. Saji 5 %  

R. Makan 

NAD 5 % x 65 m² 3,25 m² 

Dapur 15 %  

R. Makan 

NAD 15 % x 65 m² 9,75 m² 

R. Cuci  A 1 m² x 3 m² 3 m² 

Gudang 0,15 

m²/tamu 

NAD 0,15 m² x 50 

orang 

7,5 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 6 m² 

Luas Restoran & Cafe 130 m² 

Luas Restoran & Café  + sirkulasi (20%) = 130 + 26  156 m² 

Conventional 

Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Rapat/Pertemuan  A 7 m² x 8 m² = 56 

m² 

Terdapat 2 unit R. 

Rapat 

56 m² x 2 unit 

112 m² 

Gudang  A 3 m² x 4 m² 12 m² 

Luas Conventional Hall 124 m² 

Luas Conventional Hall + sirkulasi (20%) = 124 + 24,8 148,8 m² 

Kolam Renang 

dewasa 

Kolam Renang 

Dewasa 

 A 7 m² x 16 m² 56 m² 

R. Bilas & R. Ganti 2 m²/unit A 2 m² x 6 unit 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 4 unit 12 m² 

Luas Kolam Renang Dewasa 80 m² 

Luas Kolam Renang Dewasa + sirkulasi (20%) = 80 + 16 96 m² 

Kolam Renang 

Anak 

Kolam Renang Anak  A 5 m² x 6 m² 30 m² 

Luas Kolam Renang Anak 30 m² 

Luas Kolam Renang Anak + sirkulasi (20%) = 30 + 6 36 m² 

Fitness Center R. Peralatan Fitness  A 10 m² x 10 m² 100 m² 

R. Bilas & R. Ganti 2 m²/unit A 2 m² x 3 unit 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 12 m² 

Luas Fitness Center 124 m² 

Luas Fitness Center + sirkulasi (20%) = 124 + 24,8 148,8 m² 

Keterangan: NAD = Neufert Architect’s Data A = Asumsi 
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 Zona privat 

Tabel Kebutuhan dan Jumlah Luas Ruang pada Zona Privat 

Ruang Kebutuhan Ruang Standart Sumber Pendekatan Luasan 

Unit hunian 

studio 

R. Tidur 22 

m²/kamar 

NAD 22 m² x 140 kamar 3080 m² 

Kamar Mandi 4 m²/unit NAD 4 m² x 140 unit 560 m² 

Dapur Kecil  A 3 m x 2 m x 140 

unit  

840 m² 

Balkon  A 3 m x 1 m x 140 

unit 

420 m² 

Luas Kamar Standart 4900 m² 

Luas Kamar Standart + sirkulasi (20%) = 4900 + 980 5880 m² 

Unit hunian 2 

kamar tidur 

R. Tidur 22 

m²/kamar 

NAD 22 m² x 45 unit 990 m² 

Kamar Mandi 4 m²/unit NAD 4 m² x 45 unit 180 m² 

R. Tamu  A 9 m² x 45 unit 405 m² 

R. Makan 1,3 

m²/orang 

NAD 5 m² x 45 unit 225 m² 

Dapur Kecil  A 3 m x 3 m x 45 

unit 

405 m² 

Balkon  A 3 m x 1 m x 45 

unit 

135 m² 

Luas Kamar Suite 2340 m² 

Luas Kamar Suite + sirkulasi (20%) = 2340 + 468 2808 m² 

Unit Staff 

Pengelola 

R. Direktur  A 12-20 m² 20 m² 

R. Wakil Direktur  A 12-20 m² 15 m² 

R. Sekretaris  A 12-20 m² 12 m² 

R. Rapat  A 5 m x 6 m 30 m² 

R. Tamu  A 3 m x 4 m 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 6 m² 

Luas Unit Staff Pengelola 95 m² 

Luas Unit Staff Pengelola + sirkulasi (20%) = 95 + 19 114 m² 

Unit Staff 

Kantor 

R Kerja 4 m²/orang NAD 4 m² x 10 orang 40 m² 

Dapur Kecil  A 3 m x 4 m 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 2 unit 6 m² 

Luas Unit Staff Kantor 58 m² 

Luas Unit Staff Kantor + sirkulasi (20%) = 58 + 11,6 69,6 m² 

Unit Staff 

Administrasi 

Kantor 

R. Administrasi 4 m²/orang NAD 4 m² x 5 orang 20 m² 

R. Arsip  A 1,5 m x 2 m 3 m² 



203 
 

R. Tamu  A 3 m x 4 m 12 m² 

Luas Unit Staff Administrasi Kantor 35 m² 

Luas Unit Staff Administrasi Kantor + sirkulasi (20%) = 35 + 7 42 m² 

Unit Staff 

Fasilitas 

Apartemen 

R. Manager 

Fasilitas Penunjang 

 A 12-20 m² 

Terdiri dari 4 

orang manager 

fasilitas penunjang 

12 m² x 4 orang 

48 m² 

R. Tamu  A 3 m² x 4 m² 12 m² 

Luas Unit Staff Fasilitas Penunjang 60 m² 

Luas Unit Staff Fasilitas Penunjang + sirkulasi (20%) = 60 + 12 72 m² 

Kafetaria Kasir 2 m²/orang A 2 m² x 2 orang 4 m² 

R. Makan 1,3 

m²/orang 

NAD 1,3 m² x 20 orang 26 m² 

R. Saji 5 %  

R. Makan 

NAD 5 % x 26 m² 1,3 m² 

Dapur 15 %  

R. Makan 

NAD 15 % x 26 m² 4 m² 

R. Cuci  A 1,5 m² x 2 m² 3 m² 

Gudang 0,15 

m²/tamu 

NAD 0,15 m² x 20 orang 3 m² 

Luas Kafetaria 41,3 m² 

Luas Kafetaria + sirkulasi (20%) = 41,3 + 8,3 49,5 m² 

Keterangan: NAD = Neufert Architect’s Data A = Asumsi 

 Zona service 

Tabel 4. 1 Kebutuhan dan Jumlah Luas Ruang pada Zona Service 

Ruang Kebutuhan Ruang Standart Sumber Pendekatan Luasan 

Unit Mekanikal 

Elektrikal (ME) 

R. Peralatan ME   A 7 m x 8 m 56 m² 

R. Petugas ME 3 m²/orang A 3 m² x 2 orang 6 m² 

Luas Unit Mekanikal Elektrikal (ME) 62 m² 

Luas Unit Mekanikal Elektrikal (ME) + sirkulasi (20%) = 62 + 12,4 74,4 m² 

Unit Kebersihan R. Kepala Bagian   A 12-20 m² 

Terdapat 6 kepala 

bagian unit 

service 

12 m² x 6 unit 

72 m² 

R. Ganti & Locker 2 m²/orang A 2 m² x 15 orang 30 m² 

Gudang  A 3 m x 4 m 12 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 4 unit 12 m² 

Luas Unit  Kebersihan 126 m² 
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Luas Unit  Kebersihan + sirkulasi (20%) = 126 + 25,2 151,2 m² 

Unit 

Pemeliharaan 

Gudang  A 3 m x 4 m 12 m² 

Luas Unit Pemeliharaan 12 m² 

Luas Unit Pemeliharaan + sirkulasi (20%) = 12 + 2,4 14,4 m² 

Unit Laundry 

and Dry 

Cleaning 

R. Laundry  A 5 m x 6 m 30 m² 

R. Setrika 0,63 

m²/orang 

NAD 0,63 m² x 4 orang 2,5 m² 

R. Jemur  A 5 m x 7 m 35 m² 

R. Penyimpanan  A 3 m x 4 m 12 m² 

Luas Unit Laundry and Dry Cleaning 79,5 m² 

Luas Unit Laundry and Dry Cleaning + sirkulasi (20%) = 79,5 + 

15,9 

95,5 m² 

Unit kesehatan R. Tunggu 0,65 

m²/orang 

NAD 0,65 m² x 10 

orang 

6,5 m² 

R. Administrasi 4 m²/orang NAD 4 m² x 2 orang 8 m² 

R. Dokter  A 3 m x 4 m 12 m² 

R. Obat  A 3 m x 3 m 9 m² 

R. Pembayaran 2 m²/orang A 2 m² x 1 orang 2 m² 

R. Perawatan  A 3 m x 4 m 12 m² 

Luas Unit Kesehatan 49,5 m² 

Luas unit Kesehatan + sirkulasi (20%) = 49,5 + 9,9 59,4 m² 

Unit Security 

(Luar dan 

Dalam 

Bangunan) 

R. Jaga  A 2 m x 3 m 6 m² 

Toilet 3 m²/unit NAD 3 m² x 1 unit 3 m² 

Luas Unit Security 9  m² 

Luas unit Security + sirkulasi (20%) = 9 + 1,8 10,8 m² 

Keterangan: NAD = Neufert Architect’s Data A = Asumsi 
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