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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 
 

 

2.1 Pengertian Proyek 

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asrama adalah bangunan tempat 

tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar 

yang dipimpin oleh seorang kepala asrama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) 

 

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, Mahasiswa adalah orang yang belajar di 

perguruan tinggi. 

 

Dari pengertian diatas student housing atau asrama mahasiswa  adalah bangunan 

hunian/tempat tinggal sementara yang disediakan dengan target utama adalah 

mahasiswa yang sedang menimba ilmu di suatu universitas. 

 

 Proyek ini merupakan permintaan pihak investor yang mana pastinya pihak investor 

mengharapkan proyek bangunan hunian ini menguntungkan, dapat menarik calon 

pengguna dengan fasilitas hunian yang sesuai dengan minat pasar setra penambahan 

fasilitas penunjang seperti kolam renang umum dan pertokoan  yang dapat disewakan 

kepada pihak ketiga untuk melayani warga sekitar kampus. 

Fungsi-fungsi dari bangunan hunian ini, yaitu sebagai : 

• Fasilitas tempat tinggal selama menjalankan pendidikan, khususnya 

mahasiswa  ITERA. 

• Lingkup bersosialisasi calon penghuni/mahasiswa/civitas academia ITERA 

• Penunjang kegiatan dan kelancaran pembelajaran mahasiswa  

• Sebagai tempat beristirahat bagi calon penghuni/mahasiswa/civitas academia 

ITERA. 
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2.2 Fungsi 

 

Bangunan hunian ini yang diperuntukkan untuk mahasiswa atau yang disebut juga 

dengan student housing ini adalah sebagai tempat tinggal yang bersifat sementara 

bagi mahasiswa ITERA  atau civitas academia ITERA pendatang yang berasal dari 

luar Bandar Lampung  atau dari luar Provinsi Lampung. Fungsi-fungsi dari bangunan 

hunian ini, yaitu sebagai : 

• Fasilitas tempat tinggal selama menjalankan pendidikan, khususnya 

mahasiswa ITERA. 

• Lingkup bersosialisasi calon penghuni/mahasiswa/civitas academia ITERA 

• Penunjang kegiatan dan kelancaran pembelajaran mahasiswa  

• Sebagai tempat beristirahat bagi calon penghuni/mahasiswa/civitas academia 

ITERA 

 

 

2.3 Lingkup Perancangan 

 

Lingkup perancangan proyek dari sebagia bangunan student housing ini mencakup 

site plan, keseluruhan bangunan dari mulai hunian sementara, serta area komersil 

penunjang, sirkulasi jalur masuk dan jalur keluar kendaraan, tata letak area parkir 

yang tepat dan nyaman bagi pengguna kendaran, area hijau bangunan yang sangat 

penting bagi bangunan dan pengguna bangunan agar tetap selalu terjadi 

lingkungannya dan mengurangi polusi, meredam bising, serta yang paling utama 

adalah sebagian peresapan.  
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Gambar 2. 1. Peta Lahan 

(sumber : google map,2019) 

 

 

2.4 Kriteria Keberhasilan Perancangan 

 

Dalam perancangan proyek bangunan student housing ini yang bersifat komersil dan 

permintaan dari investor sehingga yang menjadi target utama adalah keuntungan yang 

besar. Selain itu bangunan student housing ini dapat menjadi hunian yang nyaman 

dan aman dengan fasilitas penunjang seperti kolam renang, coffe shop, gym, laundry, 

restaurant yang dapat menjawab kebutuhan dan keinginan dalam minat pasar, serta 

bagian komersil penunjang dapat menjadi daya tarik warga sekitar ITERA atau pun 

diluar ITERA. Lokasi tapak yang sangat strategis karena terletak ditepi jalan utama 

ITERA menuju pintu masuk tol Sumatera, yang dimana sangat menguntungkan untuk 

bagian komersil pertokoan, coffe shop atau pun restaurant sebagai tempat bersinggah 

yang nyaman bagi para pengendara. 
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Sirkulasi pada proyek ini juga harus dirancang agar terasa nyaman dan efisien agar 

tidak terjadi penumpukan, bentrokan antar pengunjung yang akan masuk dan keluar, 

kepadatan pada satu titik dengan cara membedakan/memisahkan antara sirkulasi 

masuk dan sirkulasi keluar, dan juga membedakan sirkulasi untuk pengunjung area 

komersil, pengelola dan penghuni student housing.  

 

 

2.5 Analisis Preseden Proyek Sejenis 

 
2.5.1. Analisis Preseden 

 
Dalam perancangan student housing ini menggunakan rujukan dari beberapa 

preseden terkait dengan fungsi atau solusi ruang dan bentuk bangunan. 

 

Apartment One Parc Puri 

 

 
Gambar 2. 2 One Parc Puri 

    ( sumber : google, 2017 ) 
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Gambar 2. 3 Denah Kamar Tipe Studio 

(sumber : google, 2017) 
 

 
Gambar 2. 4 Denah Kamar Tipe 1 BR 

(sumber : google, 2017) 
 

 
Gambar 2. 5 Denah Kamar Tipe 2 BR 

(sumber : google, 2017) 
 

Apartment One Parc Puri terletak di Tangerang. Apartment ini memiliki 41 

lantai denan susunan lantai paling bawah adalah tempat parkir lalu pada lantai 
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selanjutnya diperuntukkan / difungsika sebagai area penunjang, lalu pada lantai 

8 hingga lantai 41 diperuntukkan sebagai hunian. Tipe Kamar yang di gunakan 

ada 3 yaitu tipe studio, tipe 1 BR. Dan tipe 2 BR. Apartmen ini dibangun di atas 

lahan dengan luas 1 Ha, dengan jumlah 2 tower yaitu tower Ochidea yang 

terdiri 41 lantai sebagai hunian dan tower Olea yang terdiri dari 34 lantai 

sebagai unit perkantoran. Fasad Dari Apartment ini banyak mengaplikasikan 

matrial kaca. Konsep dari Apartmen ini yaitu “Connected ini Vision” yang 

mana penghuni dapat bekerja, bermain, berwisata, dan tinggal hanya dalam satu 

tempat saja. 

 

Apartment Tama Anggrek 

 

 
Gambar 2. 6 Taman Anggrek 

( sumber : google, 2018 ) 
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Gambar 2. 7 Denah Kamar Tipe Studio 

(sumber : google, 2018) 
 

 
Gambar 2. 8 Denah Kamar Tipe 1 Bedroom 

( sumber : google, 2018 ) 
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Gambar 2. 9 Denah Kamar Tipe 2BR 

(sumber : google, 2018) 
 

 
Gambar 2. 10 Denah Kamar Tipe 2BR+ 

( sumber : google, 2018 ) 
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Gambar 2. 11 Denah Kamar Tipe 3BR dan 3BR+ 

(sumber : google, 2018) 
 

 
Gambar 2. 12 Denah Kamar Tipe 3 Bedroom+ 

( sumber : google, 2018 ) 
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Apartment Taman Anggrek terletak di Jakarta Barat. Apartment ini terdiri dari 

6 tower yaitu Tower Azalea, Tower Beech, Tower. Calypso, Tower Daffodil, 

Tower Espiritu, Dan tower Fragrant. Setiap towernya terdiri dari 50 lantai. Tipe 

kamar yang digunakan pada apartment ini yaitu tipe studio, 1BR, 2BR, 2BR+, 

3BR, dan 3BR+. Pada bagian lantai dasar hingga lantai 3 dari apartment ini 

difungsikan sebagai club house. Serta Apartmen ini dilengkapi dengan fasilitas 

mall. Apartment ini sangat dekat dengan 3 Universitas yaitu Universitas 

Trisakti, Universitas Tarumanegara dan Universitasc Kristen Krida Wacana.  

 
Apartmen Central Park 
 

 
Gambar 2. 13 Central Park 

( sumber : google, 2017 ) 
 
Apartment Central Park terletak di Jakarta barat. Apartment ini memiliki 3 

tower yang mana setiap towernya terdiri dari 56 lantai, disetiap lantai terdapat 

12 unit hunian. Apartment ini dibangun di atas lahan seluas 25 Ha, sama halnya 

dengan apartment Taman Anggrek yang difasilitasi dengan mall besar. 
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Apartment ini menggunakan 3 tipe kamar yaitu 1BR, 2BR, 2BR+ dan 3BR+. 

Fasad bangunan ini lebih banyak menggunakan matrial kaca penuh. Apartment 

ini dilengkepi dengan fasilitas mall. 

 

Apartment The Newton 2 

 

 
Gambar 2. 14 The Newton 2 

( sumber : google, 2018 ) 

 

Apartment The Newton 2 ini terletak di Jakarta. Apartment ini terdiri dari 40 

lantai dengan total hunian 624 unit yang mana tiap lantainya terdiri dari 20 unit. 

Apartment ini terbangun di atas lahan seluas 4,3 Ha. Dalam apartment ini 

terdapat 3 tipe kamar yaitu Studio berukuran 23 m² dengan persentase jumlah 

51%, lalu tipe 1BR berukuran 40 m² dengan persentase jumlah 28%, dan tipe 

2BR berukuran 60 m² dengan persentase jumlah 21%. Pada lantai 1 sampai 

dengan lantai 6 (5 lantai) diperuntukkan sebagai area parkir dengan rasio parkir 
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1:2 dan pada lantai 7 diperuntukkan sebagai area fasilitas penunjang seperti 

jogging track, area GYM, swimming pool.  

 

Apartment Padina Residence 

 

 
Gambar 2. 15 Padina Residence 

( sumber : google, 2020 ) 
 

 
Gambar 2. 16 Denah Kamar Tipe Loft Room Lt1&2 

(sumber : google, 2020) 
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Gambar 2. 17 Denah Kamar Tipe 1BR 

(sumber : google, 2020) 
 

 
Gambar 2. 18 Denah Kamar Tipe 2BR 

(sumber : google, 2020) 
 
 
Padina Residence merupakan bangunan apartment yang terletak di Jakarta 

Barat. Apartment ini mengangkat konsep “Smart Choice For You Bussiness 

and Living” . Bangunan apartment ini terdiri dari 1 tower apartment setinggi 16 

lantai dan 1 tower SoHo setinggi 6 lantai. Pada lantai dasar bangunan apartment 

ini difungsikan sebagai area komersil penunjang dan untuk huniannya terdapat 

di lantai 3 – 14. Yang membuat apartment ini terlihat menarik adalah ruang 
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hunian tipe loft room yang jarang di temukan di apartment lain yang ada di 

Indonesia. Tipe kamar loft room tersebut hanya ada di lantai paling atas saja. 

Jenis tiper kamar loft room ini yaitu jenis  ruang kamar yang memiliki ruangan 

bertingkat di dalamnya sehingga penggunaan luas lantai yang lebih hemat. 

 

Apartment Taman Melati Margonda 

 

 
Gambar 2. 19 Grand Taman Margonda 2 

( sumber : google, 2020 ) 
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Gambar 2. 20 Denah Kamar Tipe Studio 

(sumber : google, 2020) 
 

 
Gambar 2. 21 Denah Kamar Tipe 1 Bedroom 

( sumber : google, 2020 ) 
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Gambar 2. 22 Denah Kamar Tipe 2BR 

(sumber : google, 2020) 
 

Apartment Grand taman melati margonda ini menjadikan mahasiswa sebagai 

target pasarnya karena letak apartment ini sangat dekat dengan beberapa 

universitas, terutan Universitas Indonesia. Untuk menarik calon penghuninya 

apartment ini menyediakan fasilitas student center outdoor maupun indoor 

yang begitu menarik. 
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Apartment Royal Garden 

 

     
Gambar 2. 23 Royal Garden 

( sumber : google, 2019 ) 
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Gambar 2. 24 Tipe Kamar Studio A  

(sumber : google,2019) 
 

 
Gambar 2. 25 Tipe Kamar Studio B 

(sumber : google, 2019) 
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Gambar 2. 26 Tipe Kamar Suire A  

(sumber : google,2019) 
 

 
Gambar 2. 27 Tipe Kamar Suite B  

(sumber : google,2019) 
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Gambar 2. 28 Tipe Kamar Suite 

(sumber : google, 2019) 
 
Royal Garden Apartements terletak di daerah Depok, Jawa Barat. Lokasi 

tepatnya berada di Jalan Keadilan No.58, Rangkapjaya, Kecamatan Pancoran 

Mas, Depok, Jawa Barat. Lahan Apartement Royal Garden memiliki luas 1 Ha², 

dengan jumlah hunian 730 unit. Apartement ini memiliki konsep minimalis, 

menyesuaikan kaum milenial yang menjadi target pasar. Royal Garden terdiri 

dari 2 tower, dengan ketinggian bangunan 7lantai. Ukuran tipe kamar hunian 

yang paling kecil adalah 13,40 m² dan untuk ukuran ruang hunian yang paling 

besar adalah 29,90 m². 

 

Royal Garden Apartements memiliki area parkir yang cukup luas di halaman 

belakang apartement dan di basement setiap tower. Apartement ini 

menggunakan rasio parkir 1:1. Lantai dasar apartement pada stiap tower 

difungsikan sebagai kios-kios, ruang serbaguna, atm center dan tenant 

makanan, dengan fasilitas tambahan free wifi. Ada juga beberapa fasilitas 
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penunjang seperti kolam renang dewasa dan anak-anak, fitness center Shuttle 

bus dan system keamanan 24 jam. 

 
  Gambar 2. 29 Kolam Renang Royal Garden 

( sumber : google, 2019) 
 

 
Gambar 2. 30 Kolam Renang One Parc Puri  

(sumber : google, 2017) 
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Gambar 2. 31 Kolam Renang  Central Park 

 (sumber : google,2017) 

 

 

Gambar 2. 32 Kolam Ranang Taman Anggrek  

(sumber : google, 2018) 
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Gambar 2. 33 Kolam Renang The Newton 2  

(sumber : google, 2018) 

 

 
Gambar 2. 34 Kolam Renang Grand Taman Melati Margonda 2 

 (sumber : google, 2020) 

 

Dari tujuh preseden yang diambil memiliki fasilitas kolam renang. Untuk 

peletakan kolam renang rata-rata terletak di lantai dasar. Dari tujuh preseden 
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hanya 2 preseden yang meletakkan kolam renang di lantai atas yaitu kolam 

renang pada Apartement One Parc Puri  dan Apartement The newton 2. Pada 

kolam renang Grand Taman Melati Margonda 2 peletakkan kolam renangnya 

berada di tengah-tengah hunian, yang mana sehingga kolam renang dikelilingi 

oleh fasilitas penunjang yang ada. 

 

2.5.2. Kesimpulan Analisis Preseden 

 
Dalam studi presedent ini mengangkat 7 preseden apartment yang ada di 

Indonesia dengan tujuan agar mendapatkan preseden yang cocok untuk daearah 

tropis, serta preseden yang diambil merupaken apartemen-apartemen yang 

dekat dengan kampus atau apartement yang memiliki target pasarnya adalah 

mahasiswa . Untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuh preseden yang ada  

 
Tabel 2. 1 Luas Preseden 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dari tabel diatas merupakan tabel informasi luasan lahan dan bangunan dari 

tujuh preseden yang diambil. Apartement The Newton 2 memiliki luasan lahan 

paling besar dengan luasan area hijau yang cukup luas. 

 

 

 

 

 

No Nama Apartment Luas Lahan Luas Bangunan 
1 One Parc Puri 1 Ha 55.112,2 m² 
2 Taman Anggrek - - 
3 Central Park 655.000  m²   - 
4 The Newton2 4,3 Ha 36.608 m² 
5 Grand Taman Melati 

Margonda2 
3.705 m² 23.409,624 m² 

6 Royal Garden 1 Ha 17.371 m² 
7 Padina Residence 4.181 m² - 
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Tabel 2. 2 Tipe Unit 
No Nama Apartment Jenis Unit Luas Unit 

(m²) 
Total 
Unit 

Total 

1 One Parc Puri Studio A 35m² 1 unit/ Lt  612 unit 
Studio B 32m² 1 unit/ Lt 
Studio C 34m² 1 unit/ Lt 
StudioD 27m² 1 unit/ Lt 
StudioE 34m² 1 unit/ Lt 
StudioF 31m² 1 unit/ Lt 
StudioG 31m² 1 unit/ Lt 
1 BR A 45m² 1 unit/ Lt 
1 BR B 42m² 1 unit/ Lt 
1 BR C 42m² 1 unit/ Lt 
1 BR D 43m² 1 unit/ Lt 
1 BR E 50m² 1 unit/ Lt 
1 BR F 49m² 1 unit/ Lt 
1  BR G 41m² 1 unit/ Lt 
2 BR A 54m² 1 unit/ Lt 
2 BR B 56m² 1 unit/ Lt 

2 BR A+ 71m² 1 unit/ Lt 
2 BR B+ 71m² 1 unit/ Lt 

2 Taman Anggrek Studio 26m² 864 unit 3.580 unit 
1 BR 38m² 1.152 unit 
2 BR  50m² 576 unit 

2 BR+ A 99m² 420 unit 
3 BR A  65m 288 unit 

3 BR+ B  135m² 280 unit 

3 Central Park 1 BR A 44m² - 1.206 unit 
1 BR B 45m² 
1 BR C 49m² 
1 BR D 50m² 
2 BR A 72m² 
2 BR B 77m² 
2 BR C 78m² 
2 BR D 
2 BR E 

82m 
83m² 

2 BR F 84m² 

2 BR G 85m² 
2 BR H 87m² 
2 BR I 88m² 
2 BR J 90m² 
2 BR K 93m² 
3 BR 110m² 
3 BR 112m² 
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3 BR 113m² 
3 BR 120m² 

3 BR 150m² 

4 The Newton2 Studio 24m² 11 unit/ Lt 624 unit 
1 BR 40 m² 5 unit/ Lt 
2 BR 60 m² 4 unit/ Lt 

5 Grand Taman Melati 
Margonda2 

Studio 24,30 m² 20 unit/ Lt 939 unit 
Studio 27,75 m² 20 unit/ Lt 
Studio 25,80 m² 3 unit/ Lt 
1 BR 36,45 m² 6 unit/ Lt 
2 BR 56,33 m² 1 unit/ Lt 

6 Royal Garden Studio D 13,40m² 280 unit 730 unit 
Studio E 14,90m² 70 unit 
Studio A 21m² 133 unit 
Studio J 21,30m² 70 unit 
Studio G 20,90m² 7 unit 
Studio H 21,90m² 7 unit 
Studio B 23,10m² 28 unit 
Studio K 23,60m² 28 unit 
Studio C 26,9m² 21 unit 
Suite C 21m² 6 unit 
Suite D 24,90m² 21 unit 
Suite A 29,80m² 28 unit 
Suite B 29,90m² 21 unit 

7 Padina Residence Studio A 21,44 m - 338 unit 
Studio B 23,00 m² 
2 BR A 40,37 m² 
2 BR B 47,78 m² 

Loft Room 74,96m² 
Loft Room 124,76m² 

 

Tabel diatas merupakan informasi jenis hunian dan jumlah unit hunian setiap 

apartement. Dari tujuh preseden apartemen yang di ambil rata-rata jenis kamar 

yang selalu ada yaitu hunian jenis studio dan 1 Bedroom / 2 Bedroom / 3 

Bedroom, dengan jumlah unit hunian jenis studio yang lebih banyak setiap 

apartementnya. Untuk Apartement Padina Residence memiliki 1 jenis hunian 

yang berbeda yaitu hunian tipe loft room, yaitu hunian yang memiliki 2 lantai 

dalam 1 ruang hunian sehingga menghemat luas hunian. Untuk ukuran luas 

hunian yang paling kecil berukuran 20,90 m² dengan tipe unit hunian yaitu 
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studio. Untuk ukuran luas hunian yang pali luas berukuran 150 m² dengan tipe 

unit hunian yaitu 3 Bedroom. 

 
Tabel 2. 3 Persentase Ruang Kamar 

No Nama Apartment Studio Suite 1BR 2BR 3BR Loft Room 
1 One Parc Puri 48% - 20,5% 11,7% - - 
2 Taman Anggrek 30% - 40% 20% 10% - 
3 Central Park - - 50% 30% 20% - 
4 The Newton2 55% - 25% 20% - - 
5 Grand Taman Melati 

Margonda2 
85% - 12% 2% - - 

6 Royal Garden 89,6% 10,4% - - - - 
7 Padina Residence 84% - -  - 16% 

 
 

Dari hasil persentase tipe unit hunian diatas dapat disimpulkan bahwa tipe unit 

hunian dengan persentase yang paling besar yaitu tipe studio, dengan persentase 

30% hingga 89,6%. Untuk Apartement Padina Residence lebih banyak 

menggunakan tipe studio sebanyak 84% dan tipe Loft Room 16% sehingga 

untuk luasan Apartement Padina Residence lebih efisien. 

 

Penggunaan preseden ruang kamar dari apartemen Royal Garden karena 

memiliki ukuran yang sesuai dengan standar perancangan apartemen 

mahasiswa. Preseden kedua ruang tipe 1 bedroom yaitu tipe studio dan tipe 

suite dengan perbedaan pada tipe studio ruangan tanpa sekat sedangkan tipe 

suite memiliki sekat ruang tidur. Dari preseden kedua tipe tersebut, yang akan 

diangkat dalam perancangan student housing yaitu tipe studio dengan 

pertimbangan tipe ini lebih simple dan sesuai dengan target pasar yang dituju 

yaitu mahasiswa atau civitas academica ITERA / kampus yang ada di sekitar. 

 

Pada studi preseden ruang tipe 2 bedroom yang di ambil dari tipe kamar 2 

Bedroom, Padina Residence yang memiliki tipe kamar bertingkat dengan 2 

ruang tidur dan tipe kamar 2 bedroom, Grand Taman Melati yang ,memiliki 

tipe bersekat namun tidak bertingkat yang mana layout ruang lebih melebar 
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dibandingkan dengan loft room. Untuk perancangan proyek student housing ini 

mengangkat tipe kamar 2 bedroom, dengan pertimbangan penggunaan ukuran 

lebar kamar yang lebih efisien karena luas ruangan tidak terpotong oleh ukuran 

tangga yang cukup besar. 

 

Lantai dan penggunaan KDB 60%. Bangunan hunian ini merupakan proyek 

investasi yang  mana target utamanya adalah mahasiswa ITERA atau civitas 

academica. Proyek hunian ini akan menyedikan fasilitas hunian yang dapat 

menunjang aktifitas calon penghuni agar lebih nyaman dan aman. Student 

housing ini akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas komersil penunjang serta 

fasilitas komersil umum yang akan disewakan ke pihak ketiga. Fasilitas 

komersil penunjang dan fasilitas komersil umum yang akan disediakan seperti, 

kolam renang umum, pertokoan, gym, restaurant, coffe shop, dll. Dengan 

pengadaan area komersil penunjang dan area komersil umum selain untuk 

memenuhi kebutuhan penghuni, pengadaan fasilitas tersebut juga sebagai 

sebagai daya tarik masyarakat umum terutama mahasiswa/civitas academia 

yang menguntungkan bagi investor dan pihak ketiga yang menyewa. Ukuran 

ruang dan jenis ruang hunian maupun ruang sewa menjadi persoalan dalam 

proyek hunian ini agar menciptakan desain ruang yang fleksibel terutama pada 

ruang sewa yang akan digunakan oleh calon pengguna dengan fungsi yang 

berbeda-beda serta dapat memberi kenyamanan bagi pengguna bangunan dan 

juga mendatangkan keuntungan yang besar bagi investor dan pihak ketiga yang 

menyewa. 

 

 
Tabel 2. 4 Tabel Fasilitas Apartment 

Fasilitas One 
Parc 
Puri 

Taman 
Anggrek 

Central 
Park 

The 
Newton2 

Grand 
Taman 
Melati 

Margonda2 

Royal 
Garden 

Padina 
Residence 

Swimming Pool v v v v v v v 
Jacuzzi v v v v v v v 
Children Pool v - - - - - - 
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GYM v v v v v v V 
Fungtion Room v - v - - v v 
Playground - v - - - - V 
Tenis Court - v v - - - - 
Picnic Lawn v v - - - - - 
ATM Center - - v - v v - 
Jogging Track - - v v - - - 
Perpustakaan - - - - - - V 
Mushola - - - - - - V 
Student Center - - - - v - - 
Coffee Shop - - - - v - - 
Laundry - - v - v - V 
Mini Market - - - - v v V 
Retail - - v - v v v 
 
 

 

Fasilitas parkir dari preseden apartemen yang diambil ada yang memnggunakan 

perbandingan rasio parkiran antar hunian dan parkiran 1:5 , 1:2, 1:1. Dan tipe 

parkiran yang digunakan  yaitu, parkiran basemen, parkiran bangunan, parkiran 

ruang terbuka. 

 

Fasilitas Penunjang yang merata ada pada semua preseden apartemen yang 

diambil yaitu swimming pool, restaurant, jogging track, Laundry, ruang 

serbaguna, area GYM, playground, dan pada apartmen yang dekat dengan 

kampus/ target pasarnya adalah mahasiswa, mereka juga menyediakan fasilitas 

student center outdoor/indoor dan perpustakaan. Rata – rata persentase fasilitas 

umum/penunjang dengan hunian yaitu 5% - 30% dan beberapa apartment 

dilengkapi dengan fasilitas mall besar. 

 

Dari ke-7 presedent apartemen ini, proyek student housing ini mengadopsi 

desain bangunan hunian yang di lengkapi dengan area komersil pendukung dan 

komersil umum pada  bagian lantai bawah bangunan yang mana untuk 

memenuhi kebutuhan penghuni serta area tersebut juga di peruntukan untuk 

umum yang mana dapat menambah keuntungan bagi investor. 
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Penggunaan Fasad pada salah satu preseden yang ada yaitu pada bangunan 

apartemen Royal Garden akan diangkat sebagai perancangan proyek student 

housing ini karena tidak begitu banyak dalam penggunaan matrial kaca pada 

fasad, sebab keadaan cuaca yang ada di sekitar lokasi perancangan proyek 

student housing ini cenderung panas, sehingga jika terlalu banyak 

menggunakan matrial kaca dapet membut bangunan lebih terasa panas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


