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MateriTujuan LatihanTinjauan

Pembentukan Muka Tanah
Jenis Materi Permukaan Tanah
Jalur Kendaraan dan Jalan Setapak
Drainase Tapak
Tata Hijau
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Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan
mengenai pedoman rencana dalam pelaksanaan
pembangunan tapak.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami:
Pembentukan Muka Tanah

Slopes
Tangga
Lapangan Rumput

Jalan Setapak dan Jalur Kendaraan
Parkir
Perabotan / Arsitektur Mikro
Drainase Tapak
Tata Hijau
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1. PEMBENTUKAN MUKA TANAH

• Perubahan muka tanah dilakukan seminimal
mungkin.

• Seimbangkan volume “Cut and Fill” pada Tapak.
• Pertahankan jenis vegetasi yang ada semaksimal

mungkin.
• Arah aliran drainase menuju kearah saluran, got, 

ataupun gorong-gorong yang ada.
• Sesuaikan slope (lereng tanah) dengan bentuk

aslinya. 
• Kembalikan penutup tanah secepatnya setelah

pekerjaan selesai karena dapat menimbulkan erosi
dan pengendapan.
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2. SLOPES
(KELANDAIAN TANAH DENGAN CUT&FILL)

Sudut kelandaian tanah (slope) maksimal 1-1,5 
persen.

Untuk slope 1-2 disarankan untuk yang ditutupi
rumput (groundcover).

Untuk slope 1-3 untuk area berumput dengan fasilitas
pemotong rumput.

Tempatkan material pengisi (tanah urug atau batuan lepas) dalam lapisan yang seragam tebalnya 6-8 
inchi.

Biarkan gundukan tanah sekitar 3-5 % lebih tinggi, sebelum tanah dipadatkan

Semua urugan harus dipadatkan, tempatkan pada lapisan tanah yang telah disiapkan (pada lapisan
tanah atas/top soil).

Saluran drainase harus dibuat pada dasar tanah urugan utama.

PELAKSANAAN CUT AND FILL :



Copyright Universitas Gunadarma @ 2007

Bab 6    
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAPAK Home Contact

MateriTujuan LatihanTinjauan

3. TANGGA

• Bila memungkinkan hindari Pembuatan tangga, kecuali
kondisi tapak alaminya memang membutuhkan.

• Pertimbangkan kebutuhan bagi para penyandang cacat, 
dengan memberikan ramp.

• Hindari penggunaan tangga tunggal, karena berbahaya.

• Tinggi anak tangga harus seragam.

• Pada permukaan tanah yang kasar, jarak slop dengan
kelandaian antara 16-25 %.
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4. LAPANGAN RUMPUT

• Rencanakan kemiringan minimal 1% untuk lapangan
rumput.

• Untuk drainase agar aliran air lancar, rencana
kemiringan area  sebesar 1,5%.

• Untuk gundukan tanah harus memiliki kemiringan
minimal 1-4%.

• Berikan penurunan sekitar 15 cm pada jarak 4 meter 
pertama pada area bangunan.

• Suatu lapisan tanah atas (top soil) yang dipadatkan
setebal 10 cm diperlukan untuk pembuatan lapangan
rumput yang baru.

• Ketebalan 15-20 cm atau lebih bila kondisi tanahnya
terlalu berpori..
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5. JALAN SETAPAK & JALUR KENDARAAN

Pada jalan setapak, rancangan kelandaian potongan
melintang minimal 1%.

Untuk jalur pejalan kaki yang tidak menggunakan
pegangan tangan, kemiringan jalur jalan setapak sebesar
8%.

Jika terdapat pegangan tangan, maka kemiringan
diperbolehkan melebihi 15% (untuk ramp yang berjarak
pendek).

Lebar untuk jalur pejalan kaki dibuat minimal 60 cm 
perorang.

Untuk ruang terbuka, lebar jalur pejalan kaki dapat
dikurangi lebarnya sampai dengan 15 cm.

Jalan setapak dengan lebar 1,5 meter dapat digunakan
untuk 3 orang atau seorang pejalan kaki yang mendorong
kereta bayi dapat melewatinya.

Jalan setapak dengan lebar 1,8 meter dapat digunakan
sebagai jalur sepeda dan 2 orang, atau jika ada dua sepeda
yang berpapasan.
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Jumlah Rumah
yang dilayani

Lebar Paving (perkerasan)

1-5 Rumah 3,6 M, jalur tunggal, dapat diperlebar sampai
dengan 150cm

1-20 Rumah 4,8 m, dua jalur

21-50 Rumah 5,4 m, dua jalur

Lebih dari 51 Rumah 6 m, dua jalur

Untuk jalan umum, lihat persyaratan lokal: 5,4 m minimal untuk dua
jalur

3 m-3,6 m lebar tiap jalur jalan yang normal.

MateriTujuan LatihanTinjauan
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7. PARKIR

• Lebar jalur parkir untuk 1 mobil normalnya 2,5 meter sampai 3,6 meter, maksimum rata-rata lebar parkir
yang nyaman sebesar 3 meter.

• Buat tanda/garis parkir, garis pembatas tunggal sudah cukup. Disarankan untuk menambah dengan garis
ganda selebar 7,5 cm, 30 cm sampai 40 cm.

• Untuk area parkir ditambahkan ramp, jalur tanaman, putaran dan jalur pedestrian.
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8. DRAINASE TAPAK

• Pertahankan jalur drainase alami yang telah ada
semaksimal mungkin.

• Hindari aliran air permukaan yang telah
terkonsentrasi pada properti yang lebih rendah.

• Hindari katung-kantung air yang tergenang.

• Beri drainase bawah tanah pada tepi jalan dan titik-
titik terendah.

• Arahkan aliran air permukaan dengan tampungan
atau pipa di dalam tanah ke penampungan air kotor
utama atau di luar tapak.

• Jika dibutuhkan saluran air kotor dan drainase, maka
hitungan dengan kapasitas yang dibutuhkan
menggunakan ukuran yang lebih besar.

• Jaga sistem drainase pada tapak agar tidak
terganggu dengan sistem lainnya.
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9. SITE FURNITURE (PERABOTAN TAPAK) /  ARSITEKTUR MIKRO

• Penempatan penerangan (lampu), rambu-
rambu, bangku, meja harus dapat memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut
- Kesesuaian fungsional;
- Kesesuaian bentuk materi dan
penyelesaian elemen-elemen ruang luar;
- Keawetan material dan konstruksi;
- Biaya pemeliharaan jangka panjang.

• Site furniture harus dirancang sesuai dengan
efek elemen tersebut.

• Rencanakan suatu kesatuan yang harmonis
antara bentuk dari elemen pada tapak
tersebut.

• Gunakan bentuk yang sederhana dan kuat, 
dari bahan alami setempat dan penyelesaian
akhir yang alami pula. 

• Pada dasarnya batu kali yang berwarna
hitam, abu-abu maupun bata merah dapat
menjadi pilihan elemen dasar sedangkan
warna-warna yang lebih muda dapat
menjadi aksennya.

• URBAN ENVIRONMENT DESIGN 2 (PARK)
• Sculpture
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10.TATA HIJAU

Selalu usahakan tata hijau yang paling sederhana.

Penekanan pada kualitas bukan kuantitas. Satu jenis
tanaman yang dipih dengan baik dan ditempatkan dengan
serasi dapat lebih efektif daripada seratus tanaman yang 
ditempatkan secara acak.

Jika dana terbatas, maka hematlah pada penggunaan
lapangan rumput yang luas dan area hijau yang ditanami.

Lapangan rumput merupakan bentuk tata ruang terbuka
hijau yang paling baik kesannya dalam membentuk ruang
luar yang menyenangkan.

Jangan membuat lapangan rumput atau tanaman tanpa
suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Pilih jenis tanaman yang sesuai dan terbaik untuk tujuan
tertentu.
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1. Apakah yang Saudara ketahui tentang Cut and Fill? Dalam hal apa dilakukan cut 
dan kapan dilakukan fill?

2. Untuk membentuk ruang yang nyaman pada tapak, diperlukan bidang alas yang 
dapat diberi material berbagai jenis. Sebutkan contoh-contohnya dan gambar
sketsanya untuk memperjelas penjelasan Saudara!

3. Coba jelaskan klasifikasi Tata Hijau menurut morfologi tanaman dan gambarkan
sketsanya untuk mendukung penjelasan Saudara!

4. Apa yang dimaksud dengan Arsitektur Mikro dan beri contoh-contoh elemennya
pada tapak.

5. Mengapa Drainase perlu dibuat pada tapak? Jelaskan Apa fungsi drainase pada
tapak.
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