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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Solo :  Solo atau Surakarta adalah suatu nama kota yang terletak di 

bagian timur propinsi Jawa Tengah. (BPS, 2007). 

Apartment : Apartemen yang berarti tempat tinggal yang terdiri ( terdiri atas 

kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dsb ) yang 

berada pada satu lantai bangunan bertingkat 

 :  Bangunan bertingkat yang terbagi dalam beberapa tempat 

tinggal. (Ermika, 2004). 

Arsitektur : Seni dan ilmu yang mempelajari tentang merancang serta 

membuat konstruksi bangunan. (Balai Pustaka,1994). 

Islam :  Kepercayaan, damai, tentram, bahagia. (Balai Pustaka,1994). 

 

Jadi maksud judul “ Islamic Solo Apartment” adalah suatu tempat tinggal 

yang bertingkat, berpedoman agama Islam dan berada di daerah Kota Solo. 

 

1.2. LATAR BELAKANG 

1.2.1. Umum 

Kota Solo atau Surakarta adalah suatu kota yang terletak dibagian 

timur Propinsi Jawa Tengah. Secara Geografis letak kota Solo adalah 

110
0
45’15”- 110

0
45’35” Bujur Timur dan 7

0
36’00”-7

0
56’00” Lintang 

Selatan. Kota Solo terletak diantara kota-kota besar seperti Yogyakarta, 

Semarang dan Surabaya. Posisi ini mempengaruhi perkembangan Kota Solo. 

Karena letaknya yang strategis, Kota Solo mempunyai banyak potensi, 

yaitu sebagai kota dagang dan jasa. Kota Solo disebut sebagai kota dagang 

karena mayoritas penduduk Kota Solo bermata pencaharian sebagai pedagang. 

Hal ini didukung oleh banyaknya industri-industri batik yang ada di Kota 

Solo. Kota Solo disebut dengan kota jasa karena Kota Solo dan sekitarnya 



 

mempunyai banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan bermacam-macam 

obyek wisata yang menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Solo. 

Kepadatan penduduk Kota Solo terbagi menjadi 3 golongan utama 

yaitu; 

1. berkepadatan tinggi. 

2. berkepadatan sedang. 

3. berkepadatan rendah.  

Kepadatan penduduk di Kota Solo tersebar tidak merata, jadi ada beberapa 

wilayah yang menjadi konsentrasi penduduk namun di beberapa wilayah 

masih relative jarang. Kepadatan menjadi tinggi sebab banyaknya penduduk 

disekitar Kota Solo yang melakukan aktifitas pekerjaan pada kawasan 

tersebut. Hal ini terjadi karena banyaknya kantor-kantor, perdagangan jasa, 

hotel, bank yang berada pada pusat pertumbuhan kota. 

 

1.2.2. Khusus 

A. Kebutuhan Perumahan di Surakarta 

Solo sudah tumbuh menjadi suatu wilayah yang padat penghuni dan 

juga menjadi kota yang komplek. Semakin bertambahnya tahun makin 

bertambah pula penghuni Kota Solo. Hal ini yang menyebabkan permintaan 

kebutuhan rumah di Solo terus meningkat. 

Tabel 1. Kebutuhan Perumahan (1990-2005) 
(Satuan unit) 

Tahun 
No Lokasi 1990 1995 2000 2005 
1 Kota Surakarta 89.400 96.400 103.000 111.400 
2 Wilayah 

Pengembangan 
25.800 31.500 38.500 47.300 

Jumlah 115.200 127.900 142.100 158.700 
(Sumber : Dinas Perumahan Surakarta, 2006) 

 
Peningkatan angka kebutuhan akan perumahan yang semakin 

mencolok pada setiap kurun waktunya tersebut, belum dapat dipenuhi oleh 

adanya pembangunan dari berbagai pihak pembamgun sampai sekarang ini. 



 

Berdasarkan PERDA II tahun 1994, pembangunan perumahan suatu 

kota dilakukan oleh 2 pihak utama, yaitu: 

1. Developer 

a. REI 

b. Perum Perumahan 

c. Koperasi 

2. Penduduk 

a. Individu 

b. Kelompok 

c. Penduduk 

Tabel 2. Realisasi Kumulatif Pembangunan Perumahan 
Oleh Pihak Developer (1990-2005) 

(Satuan unit) 
No Developer RSS RS RM Jumlah 
1 Perum Perumahan 2.140 940 - 3.080 

2 REI 3.940 2.513 - 6.453 
3 Koperasi 12 213 - 225 

Jumlah 6.092 3.666 - 9.758 
(Sumber : Dinas Perumahan Surakarta, 2006) 

 Ket  : 

    RSS  : Rumah Sangat Sederhana 

    RS  : Rumah Sederhana 

    RM  : Rumah Mewah 

Selain pembangunan oleh developer, pembangunan perumahan oleh 

pihak individu ataupun berkelompok juga akan mempengaruhi realisasi dari 

pembangunan perumahan yang ada sampai periode sekarang ini. 

Tabel 3. Realisasi Pembangunan Perumahan oleh Pihak Penduduk 
Baik Individu maupun Kelompok (1990-2005) 

Permanen Non Permanen     Jenis 
No RSS RS RM 2

1  Batu Papan Bambu 
Jumlah 31.721 21.903 2.019 16.561 7.235 10.697 

Total 31.721 21.903 2.019 16.561 7.235 10.697 

(Sumber : Dinas Perumahan Surakarta, 2006) 



 

Dari tabel tersebut dapat terlihat jelas, misalnya pada tahun 1995 

kebutuhan perumahan mencapai angka 127.900 buah rumah, sedangkan 

realisasi yang sudah dilakukan baik oleh developer ataupun penduduk sendiri 

baru sebanyak 99.894 buah unit rumah. Dari perhitungan tersebut nyatalah 

bahwa pembangunan yang ada masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

rumah masyarakat, sehingga perlu diadakan penambahan pembangunan 

perumahan untuk mengejar kebutuhan yang makin tinggi. 

Hal lain yang dapat diamati dari hasil kedua tabel di atas adalah bahwa 

pembangunan perumahan yang ada sebagian besar diperuntukkan bagi 

golongan menengah ke bawah, sedangkan standar pembangunan perumahan 

yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1 : 3 : 6 untuk RSS, RS, RM. Kita 

dapat melihat bahwa realisasi pembangunan perumahan untuk golongan 

menengah ke bawah sudah sangat banyak, padahal golongan menengah ke 

atas pun semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan memerlukan tempat 

tinggal yang layak sesuai dengan kelas ekonominya. 

Ada 2 cara yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Solo dalam 

mengatasi masalah tersebut. Pertama adalah pembangunan perumahan secara 

vertical dan yang kedua yaitu pengembangan perumahan secara horizontal. 

Hal ini disesuaikan dengan karakter kawasan serta keadaan kawasan tersebut. 

Beberapa daerah merupakan daerah yang padat akan penghuni sehingga 

memerlukan penanganan yang berbeda dengan daerah yang masih banyak 

memiliki lahan kosong. Jadi alternatif bangunan hunian vertical menjadi 

pemecahan masalah perumahan dikaitkan dengan keterbatasan lahan. 



 

Tabel 4. Luas Standar Perumahan 

JUMLAH RUMAH/HA  

JUMLAH UNIT RUMAH SEDANG MAKSIMAL  

A. Rumah terpisah        untuk 

1 keluarga 

12 17 

B. Rumah untuk banyak 

keluarga:  

2 tingkat 

3 tingkat 

6 tingkat 

9 tingkat 

13 tingkat 

 

 

62 

100 

162 

187 

212 

 

 

75 

112 

187 

212 

237 

(Sumber : RIK Surakarta, 1995) 

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa semakin vertical suatu bangunan 

semakin banyak jumlah keluarga yang dapat ditampung dalam lahan yang 

sama. 

 

B. Macam-macam Hunian Vertikal 

Ada bermacam-macam jenis bangunan hunian vertical di Indonesia 

yaitu (Betty,1998): 

1. Rumah Susun Masionette 

Bangunan satu sampai dua lantai dengan bentuk struktur dan finishing 

yang sederhana tapi relatif kurang kokoh dan tidak dilengkapi dengan 

fasilitas-fasilitas penunjangnya. Biasanya terletak di pinggir kota (kurang 

aman) dan diperuntukkan untuk golongan menengah ke bawah dengan sistem 

kepemilikan membeli. Fasilitas-fasilitas umum yang ada (seperti kamar 

mandi, dapur, dan ruang cuci) dipakai secara bersama-sama. Sehingga sering 

timbul permasalahan sosial antara para penghuninya. 

2. Rumah Susun Biasa 

Bangunan tiga sampai empat belas lantai dengan ciri-ciri karakter yang 

hampir sama dengan bangunan hunian vertical masionette, tapi bedanya untuk 



 

jenis ini sudah memakai konstruksi permanen dan cukup kuat, serta memiliki 

daya tampung yang lebih banyak yang terbagi dalam beberapa tipe unit. 

3. Rumah Susun Kondominium 

Bangunan berlantai banyak yang dibangun dalam suatu lingkungan 

yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya dan sudah memakai 

konstruksi yang kokoh dan permanen. Sistem kepemilikan yang ada tidak 

dalam bentuk sewa, jadi harus membeli dan menetap, dengan akta 

kepemilikan bangunan dan tanah adalah milik bersama. 

4. Rumah Susun Apartemen  

Bangunan berlantai banyak yang mirip dengan kondominium, hanya 

saja untuk tipe ini memiliki bagian yang digunakan secara terpisah (terutama 

untuk huniannya) tapi dilengkapi juga dengan bangunan bersama dan tanah 

bersama. Sistem kepemilikan tidak harus beli, jadi bisa dengan sistem sewa. 

 

C. Keberadaan Apartemen di Solo 

Kota Solo memiliki kepadatan penduduk yang semakin tinggi 

disebabkan karena adanya kemudahan faktor ekonomis, strategis, dan 

environment, serta semakin berperannya Kota Solo sebagai pusat kegiatan dari 

daerah-daerah sekitar sehingga orang cenderung untuk tinggal sedekat 

mungkin dengan pusat kota. 

Tabel 5. Banyaknya Penduduk Kota Solo (1993-2013) 

No KODYA PENDUDUK 

1 Surakarta 1995 535643 

2 1998 568252 

3 2003 602909 

4 2008 639646 

5 2013 678621 

Sumber : Tim RTURK Dati II Surakarta (1993-2013) 

Dengan semakin meningkatnya kepadatan jumlah penduduk ini, 

menyebabkan tingkat kebutuhan hidup semakin tinggi juga, antara lain 

meningkatnya kebutuhan akan perumahan. 



 

Tabel 6. Rencana Penggunaan Ruang Kota 

RTURK 1993-2013 No PENGGUNAAN RUANG 

KOTA Ha % 

1 Wisata - Budaya 99,09 2,25 

2 Olah Raga 79,27 1,80 

3 Jasa Wisata 55,05 1,25 

4 Perdagangan 264,24 6,00 

5 Perkantoran Komersial 44,04 1,00 

6 Perkantoran Pemerintah 77,07 1,75 

7 Pendidikan 253,23 5,75 

8 Fasilitas Sosial 121,11 2,75 

9 Fasilitas Tansportasi 44,04 1,00 

10 Industri 85,88 2,00 

11 Perumahan 2.642,44 60,00 

12 Ruang Terbuka 22,02 0,50 

13 Fasilitas Khusus 11,01 0,25 

14 Lain-lain 605,58 13,70 

 J u m l a h 4.404,07 100,00 

(Sumber : Tim RTURK Dati II Surakarta 1993-2013) 

Kebutuhan lahan untuk menampung berbagai aktifitas termasuk 

perumahan mencapai ± 4.404,07 Ha, Sedangkan lahan luas administrasi kota 

Solo hanya sebesar ± 2.500 Ha, sehingga jelas tidak mungkin semua aktifitas 

kota dapat tertampung. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan penghematan 

dari lahan yang terbatas. Apartemen menjadi alternatif pilihan untuk 

pemecahan masalah perumahan di Solo, sekaligus untuk memperkaya bentuk-

bentuk bangunan perumahan yang ada di Solo. 

  

 

 



 

D. Sasaran Pengguna Apartemen 

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Perusahaan di Solo 

Periode No Golongan Usaha 

1995/1996 1996/1997 

1 Perusahaan Kecil 3117 3495 

2 Perusahaan Menengah 2284 2432 

3 Perusahaan Besar 322 436 

 Jumlah 5723 6264 

(Sumber : Kantor Dep. Perindag Kodya Surakarta 1997) 

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Perusahaan di Surakarta 

Perubahan pd 

th97/98 

No Golongan 

Usaha 

Periode 

96/97 

Terbit Tutup 

Jml Ket 

1 1. Perusahaan 

Kecil 

3495 252 9 3738 

2 2. Perusahaan 

Menengah 

4323 114 8 2529 

3 3. Perusahaan 

Besar 

436 11 2 355 

4 Jumlah 6264 377 19 6622 

Sampai dengan 

akhir Januari 98 

5 4. TDUP  120  120 

6 5. SIUP  4  4 

Mulai Februari 

sampai Juni 98 

(berdasarkan 

Sk. 

Menperindag 

no.408/KPP/Ke

p.110/1997 Tgl 

31-10-1997. 

 Jumlah    6746  

(Sumber : Kantor Dep. Perindag Kodya Surakarta, 1998) 

Para pekerja kelompok eksekutif menjadi sasaran pengguna 

apartemen. Pada umumnya mereka menginginkan sebuah tempat tinggal yang 

mampu menampung berbagai aktifitas keseharian mereka, nyaman, aman, 

serta sesuai dengan mobilitas mereka. Karena para eksekutif memiliki 



 

mobilitas yang tinggi sehingga setelah sampai dirumah mereka tidak 

menginginkan adanya tekanan pekerjaan, kemacetan dan segala sesuatu yang 

dapat menyebabkan mereka stres. Selain itu mereka menginginkan 

kepraktisan. Sehingga dalam tempat yang mereka tinggali mempunyai fasilitas 

yang cukup lengkap sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk 

transport dan waktu yang terbuang dalam perjalanan. 

(Sumber: Ermika, 2004) 

 

E. Profil Pengguna Apartemen 

1. Ekonomi 

Sasaran pengguna Apartemen di Solo yang akan dibangun adalah para 

kelompok eksekutif yang bekerja di kawasan Pusat Solo. Dilihat dari segi 

ekonomi mereka adalah para kelompok eksekutif yang mampu dari segi 

keuangan. 

Sasaran utama pemakai apartemen di kawasan ini adalah para 

kelompok yang menengah ke atas. Sebab pada umumnya mereka hanya 

menyisihkan ¼ sampai dengan sepertiga dari gaji mereka untuk membayar 

sewa tempat tinggal yang akan mereka tepati nantinya. 

Kelompok eksekutif yang menjadi sasaran pengguna disini bisa berasal 

dari Indonesia sendiri ataupun para pekerja yang bekerja di daerah tersebut 

akan tetapi berasal dari luar negeri. 

Eksekutif tersebut secara ekonomi adalah orang yang mampu. Karena 

tuntutan pekerjaan maka mereka tidak lagi sempat untuk melakukan pekerjaan 

yang sia-sia dan tidak menghasilkan. Sehingga mereka lebih menyukai untuk 

membayar lebih mahal untuk suatu kemudahan dan kepraktisan dalam hidup 

mereka. 

Mereka tidak lagi mempunyai waktu untuk mengurus rumah sehingga 

mereka lebih menyukai untuk tinggal dalam suatu tempat yang sudah lengkap, 

walaupun mereka harus membayar lebih dalam hal material. 

(Sumber: Mirtha, 2004) 

2. Budaya 



 

Kebudayaan yang dimiliki oleh para calon penghuni apartemen 

tersebut adalah para pengguna yang sudah mempunyai kebudayaan modern. 

Dalam kebudayaan modern apa yang menjadi kebudayaan asal dari para calon 

pengguna ini sudah mulai luntur atau berkurang. 

Salah satu ciri yang terlihat adalah bahwa kebudayaan modern adalah 

salah satu budaya yang mampu menerima budaya apapun selama tidak 

merugikan mereka. Sehingga kemajemukan yang melatarbelakangi budaya 

mereka tidak begitu bermasalah jika dicampur menjadi satu. 

Kelompok eksekutif ini mempunyai pola pikir yang modern sehingga 

mereka lebih cenderung mempunyai pola pikir yang mengedepankan 

efektifitas dan efisiensi. Sehingga mereka membutuhkan suatu tempat tinggal 

yang nyaman, aman, dan mudah untuk mobilitas mereka. Karena bagi mereka 

rumah adalah tempat untuk istirahat dan bersosialisasi dengan lingkungan. 

(Sumber: Ermika, 2004) 

3. Sosial 

Kehidupan sosial calon penghuni apartemen tersebut adalah kehidupan 

sosial yang menengah ke atas. Kehidupan sosial mereka sekaligus 

mencerminkan status sosial yang mereka miliki. Kegiatan yang sering 

dilakukan oleh para kelompok eksekutif yang menunjukkan kehidupan sosial 

mereka antara lain : 

a. Berbelanja 

b. Berolahraga (reneng, fitness, dll) 

c. Hiburan (cafe/Pup) 

d. Makan (Restoran) 

e. Shopping 

f. Salon 

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas adalah sebagian dari kegiatan yang 

dilakukan oleh para kelompok eksekutif yang akan menjadi calon penghuni 

apartemen tersebut. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut sudah menjadi suatu 



 

ajang sosialisasi mereka dengan lingkungan dan juga orang-orang yang berada 

di sekitar mereka. Tempat inilah yang mereka jadikan tempat bersosialisasi 

satu sama lain. Karena bagi mereka , itulah lingkungan mereka. 

(Sumber: Ermika, 2004) 

 

F. Karakteristik Pengguna Apartemen (Sumber : Winarno, 1998) 

Karakteristik pengguna apartemen pada daerah tersebut mempunyai 

ciri bahwa dia adalah para pendatang yang datang dan bekerja pada daerah 

tersebut. Dimana orang-orangnya sudah majemuk dan konplek sekali 

karakteristiknya. Akan tetapi mereka sama-sama bekerja di kawasan tersebut. 

Pengguna tersebut mempunyai ciri bahwa mereka hidup dengan 

tingkat sosial menengah ke atas sehingga mereka cenderung untuk berbudaya 

modern. Para pekerja yang ada di kawasan tersebut berkerja pada sektor 

perdagangan. 

Karakter yang ada pada calon penghuni apartemen tersebut ada 2 

kelompok. Yaitu yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini 

adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh para kelompok eksekutif tersebut : 

1. Karakter kelompok eksekutif Indonesia : 

a. Modern 

b. Individualis dan semi individualis 

c. Mudah beradaptasi dengan lingkungan 

d. Privasi 

e. Menyukai kenyamanan 

f. Biasa berada dalam bangunan-bangunan tinggi dalam hal ini ia biasa 

bekerja pada gedung-gedung bertingkat. 

g. Masih menganggap bahwa rumah merupakan status atau simbol dari 

jatidiri mereka. 

2. Karakter kelompok eksekutif luar negeri : 

a. Individualitas tinggi 

b. Menyukai suasana tenang 

c. Privasi tinggi 



 

d. Disiplin 

e. Menyukai kenyamanan 

f. Kontak personal, menganggap orang bukan sebagai sesuatu pribadi 

akan tetapi sebagai pemegang peranan tertentu. 

Dari beberapa karakter yang dimiliki oleh kelompok eksekutif tersebut 

dapat ditarik kesimpulan persamaan yaitu diantaranya adalah : 

a. Modern 

b. Menuntut adanya kenyamanan 

c. Bersifat individualis 

d. Privasi 

(Sumber: Mirtha, 2004) 

 

G. Penekanan Arsitektur Islam (Sumber : Qomarun, 2004) 

Arsitektur Islam sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Islam 

adalah hasil usaha manusia yang berwujud konkrit dalam upayanya untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani karena Arsitektur Islam 

merupakan tempat yang berupa bangunan-bangunan untuk menampung 

kegiatan manusia. Rohani karena memang telah menjadi kenyataan dimana 

Islam berpengaruh amat mendalam terhadap kejiwaan manusia. 

Dalam Arsitektur Islam terdapat elemen fisik dan non fisik, atau 

elemen simbolis dan filosofis. Elemen simbolis cenderung dapat ditangkap 

oleh indra manusia, merupakan pengolahan ungsur-ungsur fisik permanen, 

semi permanen dan non permanen. Elemen filosofis merupakan ungsur-ungsur 

yang berkaitan dengan dengan perwujudan keyakinan, sikap, perilaku dan 

tindakan yang berpedoman dengan Al-Qur-an dan Al-Hadist. Beberapa 

elemen filosofis Arsitektur Islam : 

1. Q.S. Al-Anbiya: 107 

Rahmatan lil,alamin yaitu limgkungan binaan harus berprinsip pelestarian 

alam (serasi, lestari, awet) 

2. Q.S. Yunus: 25 



 

Lingkungan binaan harus menambah kesejahterahan dan ramah 

lingkungan (aman, ramah, toleran) 

3. Q.S. Al-Asro: 27 

Lingkungan binaan harus bermanfaat dan tidak mubajir. 

4. Q.S. An-Nuur: 30-31 

Lingkungan binaan harus ditata sesuai dengan penzoningan dan 

pembatasan berdasarkan jenis dan sifat pelaku kegiatan. 

Beberapa elemen simbolis Arsitektur Islam : 

1. Keseimbangan geometris  : Mempunyai obyek yang sama antara kanan 

dan kiri. 

2. Bentuk Geometris   : Mempunyai lay-out yang tegas antara 

persegi dan lingkaran. 

3. Fasade dekoratif   : Mempunyai permukaan yang bertekstur 

dan berpola tertentu. 

4. Warna alami    : Sesuai warna material. 

5. Komposisi Repetitif   : Pengulangan bentuk yang sama pada 

bagian yang berbeda. 

6. Ornament Floris   : Hiasan yang bercorak/berpola dedaunan. 

7. Ornament Geometris   : Hiasan yang berbentuk kotak atau 

lingkaran. 

Konsep arti pemukiman Islam secara umum pada dasarnya 

mengandung pengertian sebagai berikut : 

Perwujudan suatu lingkungan pemukiman adalah penjabaran dari 

konsep-konsep syariah yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah. 

Walaupun dalam Al-Qur’an tersebut suatu penjelasan tidak ada yang langsung 

atau secara eksplisit diuraikan, namun sebagai umat muslim kita dituntut 

untuk mampu menjabarkan atau mentranformasikan perintah-perintah serta 

anjuran-anjuran yang terdapat di dalam Al-Qur’an dalam bentuk amal 

perbuatan , dalam hal ini transformasi lebih ditekankan pada penataan ruang 



 

apartemen sedemikian rupa sehingga dapat mencirikan atau memiliki nuansa 

Islam. Dalam syariah umat Islam diperintahkan untuk : 

1. Memperbanyak dzikir kepada Allah SWT 

2. Menjaga kebersihan 

3. Menjaga silaturahmi 

4. Menjaga privasi 

Khusus lingkungan pemukiman harus memperhatikan aspek-aspek 

ketetanggaan, komunitas dan penyediaan fasilitas. 

Penataan ruang pemukiman Islami pada dasarnya tidak bertentangan 

dengan UU penataan ruang, UU No. 24 tahun 1992, sejauh tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

Pemukiman Islami hendaknya memiliki landasan pemikiran sebagai 

berikut : 

1. Kesucian fungsi 

2. Komunikasi yang optimal 

3. Kebebasan menentukan pilihan 

4. Biaya 

5. Kenyamanan, ketentraman  dan keselamatan 

6. Kesehatan lingkungan 

7. Citra lingkungan 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

1.3.1. Umum 

Permasalahan umum yang menjadi pokok pemikiran utama dalam 

kasus ini adalah bagaimana mewadahi ruang tinggal bagi para eksekutif yang 

beragama islam di Kota Solo.  

1.3.2. Khusus 

Permasalahan khusus yang menjadi titik permasalahan pada kali ini 

antara lain : 

A. Bagaimana menentukan lokasi yang cocok untuk apartemen bagi keluarga 

muslim di Solo. 



 

B. Bagaimana menciptakan suatu alternatif hunian vertical yang nyaman (tata 

ruang luar dan dalam) dan sesuai kelompok eksekutif di kota Solo. 

C. Bagaimana sistem teknologi yang diterapkan supaya lingkungan binaan 

berlanjut. 

D. Bagaimana merancang suatu hunian vertical yang mampu mencerminkan 

karakteristik Islam . 

E. Bagaimana penerapan arsitektur Islam dapat dituangkan dalam space yang 

ada. 

 

1.4. Tujuan dan sasaran 

1.4.1. Tujuan 

A. Mendapatkan suatu alternatif hunian yang mampu mewadahi aktifitas-

aktifitas orang Solo. 

B. Mendapatkan suatu hunian vertical aman dan nyaman bagi pemakainya. 

C. Mendapatkan suatu hunian vertical yang mempunyai karakteristik Islam. 

1.4.2. Sasaran 

A. Menciptakan bangunan yang sesuai dengan standar dan nyaman bagi 

pengguna apartemen tersebut. 

B. Menciptakan bangunan apartemen yang berpenekanan pada Arsitektur 

Islam dan mampu memberikan fasilitas bagi penggunanya. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada bahasan kali ini adalah menitik beratkan 

pada : 

A. Bagaimana mengolah lahan yang sempit akan tetapi mempu untuk 

mewadahi aktifitas kehidupan sehari-hari. 

B. Bagaimana memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup dan memadahi bagi 

kelompok eksekutif yang nantinya akan tinggal pada aparteman tersebut. 

C. Bagaimana suatu bangunan mampu mengekspresikan karakter sosial para 

kelompok eksekutif yang mayoritas beragama islam yang akan diwadahi. 



 

D. Bagaimana memberikan sarana dan prasarana sebuah tempat tinggal yang 

sesuai untuk para kelompok eksekutif islam yang akan diwadahi. 

 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan desain 

bangunan, yaitu : 

A. Kajian Teoritis 

Yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa digunakan untuk 

menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang memiliki dasar. 

B. Data 

1. Observasi Literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan 

yang memiliki dasar. 

2. Wawancara/Interview, yaitu dengan mengutip beberapa kalimat dari 

orang-orang tertentu. 

3. Survey Lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan 

asli dari wilayah yang akan dijadikan lokasi. 

4. Studi apartemen yang sudah ada 

Untuk mengemukakan ungsur-ungsur yang bersifat interpretasi, 

penalaran, dan visual sekaligus sebagai studi banding perancangan. 

C. Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisis data-data fisik dan non fisik yang  

diperlukan kemudian sebagai pertimbangan dalam mendesain. 

D. Penyusunan Konsep/sintesis (DP 3 A) 

E. Perancangan Desain (di Studio) 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 



 

Berisi tentang Pengertian Judul, Latar Belakang, Rumusan 

Permasalahan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan 

Islamic Solo Apartment. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang Definisi, Tipologi, Teori/Dasar Persyaratan 

Perencanaan dan Perancangan serta Studi Banding Apartemen, 

Tinjauan Kota Solo dan Tinjauan Arsitektur Islam. 

BAB III  TINJAUAN ISLAMIC SOLO APARTEMENT 

Berisi tentang Site/Lokasi, Data Fisik dan Non-Fisik Apartemen di 

Solo. 

BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN    PERANCANGAN ISLAMIC 

SOLO APARTMENT 

Berisi tentang Dasar Pertimbangan, Analisa Makro dan Analisa 

Mikro, Analisa Penampilan Desain Bangunan Apartemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




