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BAB I PENDAHULUAN

PERMUKIMAN TOWN HOUSE BAGI EKSPATRIAT EROPA DENGAN

KONSEP ARSITEKTUR VERNACULAR MODERN

DI KOTA SURAKARTA

1.1 PENGERTIAN JUDUL

1.1.1 Permukiman :

Pengertian tentang permukiman ini diambil berdasarkan beberapa sumber

pustaka yang terkait didalamnya.

 Suatu Perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana lingkungan.
(Sumber : UU No.2/th 1992).

 Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik kota atau

desa berfungsi sebagai tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.
(Sumber : Doxiadis,1971).

1.1.2 Town House :

 Pengertian umum Town House pada beberapa kasus di Indonesia

merujuk pada hunian kelas atas dan terbatas (max.30-40unit) dengan

kelengkapan fasilitas komersial, hiburan dan komunitas didalamnya,

serta didukung dengan keberadaan fasilitas bersama, seperti : fitness

centre, area perbelanjaan (mini market/toserba,ruko), juga ketersediaan

sarana olah raga ; seperti lapangan tennis, lapangan bola basket, kolam



Toen House Ekspatriat Eropa 2

renang, play ground, dll. Banyak yang menyebut jenis hunian Town

House ini dengan sebutan separuh apartemen, separuh rumah.

(Sumber : Marisa,2008).

1.1.3 Ekspatriat :

 Ekspatriat diadopsi dari bahasa Inggris Expatriate yang artinya

seseorang atau sekelompok orang yang tinggal sementara maupun

dengan ijin tinggal tetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan

dibesarkan.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspatriat).

 Orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia,

biasanya oleh karena suatu tugas negara atau professional, baik untuk

kepentingan bekerja, belajar, maupun untuk kepentingan duta budaya

dengan menggunakan paspor maupun visa atas rekomendasi dari

pemerintah atau dengan istilah lain yaitu dengan surat Izin Tinggal

Tetap (ITAP) yang batas waktunya bisa mencapai lebih kurang 3 bulan

– 1 tahun, maupun dengan surat izin tinggal terbatas (ITAS), yang

batas waktunya hanya berlangsung lebih kurang satu minggu.

(Sumber : Kantor Imigrasi Surakarta, 2010).

1.1.4 Arsitektur Vernacular :

 Arsitektur vernacular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang

dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berjangkar

pada tradisi daerah, serta dibangun oleh tukang/ahli berdasarkan

pengalaman (trial and error), menggunakan teknik dan material lokal

serta merupakan jawaban atas setting lingkungan tempat bangunan

tersebut berada dan selalu membuka untuk terjadinya transformasi.

(Sumber : Turan, 1976).
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1.1.5 Di :

 Kata depan untuk menandai suatu tempat.

1.1.6 Surakarta :

 Surakarta adalah suatu kota yang terletak dibagian timur Propinsi Jawa

Tengah. Secara geografis letak kota Surakarta berada pada koordinat
11 45’15”- 11 45’35” Bujur Timur dan 7 36’00”- 7 56’00”  Lintang

Selatan.

Gambar 1.1 Peta Kota Surakarta

(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Surakarta)
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1.2 LATAR BELAKANG

1.2.1 Umum

Surakarta merupakan salah satu kota tersibuk di Jawa Tengah. Dengan

tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,65% dari masing-masing kecamatan

yang ada sampai tahun 2011.

(Sumber: RTRW Kota Surakarta, Bappeda Kota Surakarta, 2010).

Kegiatan perekonomian yang semakin berkembang di kota Surakarta,

memberi dampak semakin bertambahnya pula jumlah pekerja asing atau ekspatriat

yang datang di Surakarta dari tahun ketahun. Banyak tenaga kerja, pendatang

baru/ekspatriat yang ada di kota Surakarta yang berasal baik dari perusahaan asing

baik yang membuka cabang di Surakarta, maupun perusahaan lokal yang

membutuhkan, atau mendatangkan tenaga kerja asing/ekspatriat dari Negara lain,

seperti beberapa instansi swasta, kantor-kantor/instansi Pemerintah/BUMN,

Universitas-universitas ataupun perusahaan jawatan Nasional yang memakai

tenaga kerja asing, mereka datang, bekerja dan bahkan tinggal untuk waktu yang

ditentukan/sementara waktu di kota Surakarta.

Hal tersebut berdampak dengan semakin meningkatnya pula kebutuhan

akan suatu hunian/sarana tempat tinggal, khususnya bagi pendatang dalam hal ini

para ekspatriat di kota Surakarta.

Kegiatan perekonomian yang cenderung memusat di kota akan

mengakibatkan ekspatiat memilih hunian yang dekat dengan kegiatannya, yaitu di

pusat kota. Ini berkaitan dengan pola hidup masyarakat modern yang menuntut

kepraktisan, kenyamanan, privasi, serta keamanan yang tinggi.

Memiliki tempat tinggal dipusat kota menjadi pertimbangan utama, karena

alasan kepraktisan, dan keefektifan baik dari segi waktu dan tenaga yang ingin

mereka penuhi, seperti yang terjadi pada masyarakat modern, rumah hadir
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bukan hanya sebagai tempat berlindung dari gangguan cuaca dan manusia, selain

sebagai tempat untuk beristirahat, kini rumah juga bertambah fungsinya menjadi

suatu media berekspresi yang kemudian menjadi  perwujudan simbol  kemapanan

dan status sosial penghuni, dalam hal ini para ekspatriat. Dengan fungsi yang

semakin kompleks itulah, beragam jenis dan tipe rumah pun lahir, baik yang

dibangun per unit maupun secara massal, baik yang low-rise maupun high-rise

building.

Tingginya minat orang asing untuk tinggal dan memiliki suatu hunian

terlihat pada semakin banyaknya permukiman di Surakarta yang dibanjiri oleh

warga Negara Asing, ini terlihat dengan semakin meningkatnya permintaan akan

hunian pribadi di kota Surakarta dimana sebagian didominasi oleh orang

asing/ekspatriat, dari sini kemudian timbul gagasan untuk mendirikan suatu

permukiman dengan konsep dan desain tertentu yang dikhususkan bagi orang

asing/ekspatriat di kota Surakarta.

Sebagian besar ekspatriat di Surakarta kebanyakan lebih menyenangi

model hunian yang “langsung berhubungan dengan tanah,” atau lebih dikenal

dengan sebutan Landed House. Dimana terjadi kecenderungan menghendaki

adanya alternatif hunian yang dapat menciptakan suasana lain yang lebih homy,

adapun hal-hal yang menjadi kriteria pemilihan hunian tersebut menyangkut

faktor kenyamanan, keamanan, privacy tinggi,kemudahan atau kepraktisan.

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 dapat stres.

Menginginkan kepraktisan disini adalah berkait dengan kondisi tempat

yang mereka tinggali, yakni berupa kelengkapan fasilitas yang cukup lengkap dan

memadahi, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transport dan

waktu yang terbuang selama dalam perjalanan. Menjawab semua tuntutan

tersebut, hunian model Town House dirasa tepat karena hadir dengan menawarkan
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suasana baru serta adanya dukungan kelengkapan fasilitas-fasilitas yang

mendukung para penghuninya. (Sumber : Ermika, 2004).

1.2.2 Khusus

Perkembangan Ekspatriat di Surakarta

Penduduk kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan/

peningkatan baik peningkatan secara alami maupun secara urbanisasi dan migrasi

dari daerah luar/bahkan lintas Negara baik dengan kepentingan belajar, bekerja,

ataupun hanya sekedar berwisata dan mengenal budaya Surakarta. Surakarta

sendiri memiliki banyak potensi yang menarik minat orang asing untuk andil atau

berpartisipasi didalamnya, andil disini adalah menjadi bagian dalam bidang bisnis,

properti dan perniagaan dengan menanamkan sebagian modalnya dan membangun

perusahaan. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan kota

Surakarta kedepannya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya ekspansi

pekerja asing di kota Surakarta, langkah antisipasi adalah dengan menyediakan

lahan hunian bagi mereka, mengingat kepraktisan, dan pentingnya waktu bagi

para pekerja ini, dari data tentang jumlah ekspatriat disurakarta dapat disimpulkan

sebagian besar berasal dari belahan benua Eropa, dimana budaya asal sangat

kental dibawanya walaupun sama-sama ekspatriat menganut budaya modern,

dimana bisa menerima budaya apapun selama itu baik buat mereka.

Akan tetapi semua itu tak akan lepas dari budaya yang mencerminkan

perilaku keseharian selama mereka berada di negaranya dan pasti terbawa

kemanapun dia berada. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana mewadahi para

ekspatriat Eropa tersebut dengan wadah hunian bernuansa tertentu tanpa

mengesampingkan perilaku keseharian mereka selama berada di negaranya

dahulu, serta membuat mereka dapat dengan nyaman tinggal didalamnya baik

untuk beraktifitas maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
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Tabel 1.2 : Ekspatriat Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Surakarta Menurut Kebangsaan

(Periode Desember 2009 - Maret 2010)

Kebangsaan Tahun 2009

Desember

Tahun 2010

Januari

Tahun 2010

Februari

Tahun 2010

Maret

( 1 ) M F M F M F M F

(2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8) ( 9)

01. Amerika - 1 - 1 - 1 - 1

02. Australia 1 5 1 5 1 5 1 5

03. Inggris 1 - 1 - 1 - 1 -

04. RR Cina 6 - 6 - 6 - 6 -

05. India 2 2 2 2 2 2 2 2

06. Jepang - 1 - 1 - 1 - 1

07. Jerman - 2 - 2 - 2 - 2

08. Philipina 1 1 1 1 1 1 1 1

09. Selandia
Baru

- 1 - 1 - 1 - 1

10. Perancis - 1 - 1 - 1 - 1

11. Singapura - 1 - 1 - 1 - 1

Jumlah / Total 11 15 11 15 11 15 11 15

(Sumber : Kantor Imigrasi Surakarta, 2010)
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Tabel 1.3 :
Ekspatriat Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Surakarta Menurut Kebangsaan
(Periode Desember 2009 - Maret 2010)

Kebangsaan

Nationality

Tahun 2009

Desember

Tahun 2010

Januari

Tahun 2010

Februari

Tahun 2010

Maret

( 1 ) M F M F M F M F

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

01.Amerika 22 14 22 14 24 14 24 14

02.Australia 13 11 14 11 13 11 14 11

03.Armenia 1 1 1 1 1 1 1 1

04.Austria 0 2 0 2 0 2 0 2

05.Belanda 11 4 11 4 11 4 11 4

06.Belgia 2 0 2 0 2 0 2 0

07.Inggris 10 13 12 13 13 14 13 14

08.Inggris BNO 4 2 4 2 4 2 4 2

09.Irak 3 0 3 0 3 0 3 0

10.Kanada 25 0 2 0 2 0 2 0

11.Denmark 0 2 0 2 0 2 0 2

12.Brasil 0 1 0 1 0 1 0 1

13.Bangladesh 1 0 1 0 1 0 1 0

14.Hongkong 11 2 11 2 10 2 10 3

15.Sudan 2 5 2 5 2 5 2 5
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16.India 22 20 23 22 21 21 22 21

17.Italia 3 0 3 0 3 0 3 0

18.Jepang 15 15 15 15 14 15 14 15

19.Jerman 8 4 8 4 8 4 8 4

20.Korea 18 15 14 13 14 13 14 13

21.Malaysia 9 0 10 4 12 4 11 4

22.Norwegia 1 1 1 1 1 1 1 1

23.Cina 48 7 31 7 29 7 27 6

24.Libanon 1 1 1 1 1 1 1 1

25.Timur Leste 6 0 6 0 5 0 5 0

26.Perancis 3 2 3 2 3 2 3 2

27.Pilipina 11 16 11 16 11 17 11 18

28.Polandia 0 1 0 1 0 1 0 1

29.Pakistan 3 0 3 0 3 0 3 0

30.Rumania 1 1 1 1 1 1 1 1

31.Arab Saudi 1 0 1 0 1 0 1 0

32.Selandia Baru 2 0 2 0 2 0 2 0

33.Singapura 10 4 10 4 10 4 10 4

34.Swiss 3 5 3 5 3 5 3 5

35.Taiwan 8 1 8 1 8 1 10 1

36.Thailand 20 10 18 8 18 8 18 8

37.Yaman 2 1 2 1 2 1 2 1

38.Afrika Selatan 0 1 0 1 0 1 0 1
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39.Yugoslavia 0 1 0 1 0 1 0 1

40.Hongaria 0 0 0 1 0 1 0 1

41.Irlandia 0 1 0 1 0 1 0 1

42.Cekoslovakia 1 1 1 0 1 0 1 0

43.Republik
Chechnya

0 0 0 0 1 0 1 0

44.Sri Langka 1 0 1 0 1 0 1 0

45.Nikaraguai 1 0 1 0 1 0 1 0

Jumlah / Total 303 165 262 167 261 168 262 169

(Sumber : Kantor Imigrasi Surakarta , 2010)

Dari keterangan yang penulis dapatkan dari Kantor Imigrasi Surakarta, para

ekspatriat dari belahan Eropa, baik yang mempunyai Ijin Menetap Sementara

(ITAS), maupun yang memiliki Ijin Tinggal Tetap (ITAP) yang berada di kota

Surakarta dan sekitarnya ini masih tersebar dan cenderung tinggal di perumahan,

maupun unit pribadi yang bertebarab di kota Surakarta, serta belum terkonsentrasi

dan terorganisir antara ekspatriat yang satu dengan yang lainnya dalam suatu

wadah hunian yang independen, atau dikhususkan untuk golongan ekspatriat di

kota Surakarta.

Town House untuk pemenuhan hunian tinggal bagi ekspatriat di Surakarta

relatif tidak sebesar perumahan yang diperuntukkan untuk umum yang berjumlah

ratusan hingga ribuan unit. Apalagi Town House biasanya diperuntukkan untuk

kalangan menengah atas/ekspatriat berpenghasilan besar.

Tetapi apabila kita melihat sisi lain dari perkembangan kota Surakarta saat

ini seperti :

1. Mulai diliriknya Kota Surakarta sebagai tujuan bisnis dan investasi oleh

para calon investor, baik yang berskala mikro maupun makro.

2. Pengembangan/perubahan status Bandar Udara Adi Sumarmo menjadi
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bandara internasional, akan semakin membuka peluang  bertambah  dan

beragamnya pendatang yang masuk ke kota Surakarta, baik lokal,

nasional maupun internasional.

3. Semakin bertambahnya jumlah ekspatriat yang datang di kota Surakarta

dari tahun ke tahun, dan dapat dilihat pada table diatas, dimana jumlah

ekspatriat Eropa lebih banyak dibandingkan dengan ekspatriat baik dari

benua Asia, maupun Benua Amerika, dan benua Afrika.

Tentunya poin-poin tersebut diatas dapat dijadikan pertimbangan untuk

prospek Town House di kota Surakarta kedepannya, dengan melihat prospek-

prospek tersebut diatas, pengembangan suatu lingkungan hunian yang dapat

mengakomodir kebutuhan tempat tinggal bagi ekspatriat Eropa yang ada di

Surakarta dirasa sangat perlu, mengingat perkembangan kota Surakarta yang

cukup bagus seiring dengan meningkatnya jumlah ekspatriat Eropa yang akan

bekerja dan menetap di Surakarta dari tahun ke tahun, dimana jumlah ekspatriat

Eropa yang terdaftar di Kota Surakarta pada maret 2010 akhir adalah sebanyak 4

ekspatriat Eropa dengan Ijin Tetap (ITAP), 92 ekspatriat Eropa dengan Ijin

Sementara (ITAS), dari total jumlah ekspatriat dari berbagai benua di Surakarta

yang berjumlah 27 orang (Ijin Tinggal Tetap), dan 431 orang ekspatriat dari benua

non Eropa (memegang Ijin Sementara) yang tersebar dan bekerja di beberapa

perusahaan, dan jumlah ini diprediksi akan mengalami peningkatan untuk tahun-

tahun berikutnya.

(Sumber : Kantor Imigrasi Surakarta, 2010).

1.2.3 Kebutuhan Perumahan bagi kspatriat di Surakarta

Surakarta sudah tumbuh menjadi suatu wilayah yang padat penghuni dan

juga menjadi kota yang komplek. Semakin bertambahnya tahun makin bertambah

pula jumlah ekspansi ekspatriat di kota Surakarta ini. Hal ini yang menyebabkan
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permintaan kebutuhan rumah mewah di Surakarta terus meningkat, seiring dengan

semakin bertambahnya permintaan akan hunian oleh para ekspatiat.

Peningkatan angka kebutuhan akan perumahan yang semakin mencolok

pada setiap kurun waktunya tersebut, belum dapat terpenuhi oleh pembangunan

berbagai pihak 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 1.4 : Realisasi Kumulatif Pembangunan Perumahan
Oleh Pihak Developer (1990-2005)

(Satuan unit)

(Sumber : Dinas Perumahan Surakarta, 2010).

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
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Keterangan :

 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 1.5 : Realisasi Pembangunan Perumahan oleh Pihak Penduduk
Baik Individu maupun Kelompok (1990-2005)

Jenis

No

Permanen Non Permanen
RSS RS RM 1/ 2

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, 2010)

Hal 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 dengan tingkat perbandingan 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.Begitu pula dengan golongan

ekspatriat yang bisa dikategorikan ke dalam golongan menengah ke

atas/berpenghasilan di atas rata-rata.
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Ada 2 cara yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Solo dalam

mengatasi masalah tersebut. Pertama adalah pembangunan perumahan secara

vertikal  dan yang kedua yaitu pengembangan perumahan secara horisontal. 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 vertikal menjadi pemecahan masalah

perumahan simana dikaitkan dengan keterbatasan lahan. Tetapi tidak menutup

kemungkinan konsep bangunan horisontalpun bisa diaplikasikan didalamnya,

adapun bentuk bangunan yang dapat mengakomodir hal tersebut adalah konsep

hunian Town House, mengingat definisinya sendiri adalah hunian pribadi, ataupun

bersama dengan jumlah yang terbatas yaitu 30-40 unit rumah, dan tidak

terdapatnya halaman pada unit rumah/tanpa bukaan atau akses, dan langsung

menempel unit satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat mengatasi masalah

keterbatasan lahan di area perkotaan.

Tabel 1.6 : Rencana Penggunaan Ruang Kota

No PENGGUNAAN RUANG KOTA

RTURK 1993-2013

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
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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 1993-2011)

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.

Town House menjadi alternatif   pilihan   untuk pemecahan masalah perumahan

di Surakarta, sekaligus untuk memperkaya bentuk- bentuk bangunan perumahan

yang ada di Surakarta.

1.2.4 Persyaratan Hunian Town House Bagi Ekspatriat Eropa
Ketentuan Umum

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi

sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga,

juga berperan besar dalam pembentukan karakter keluarga. Town House

menjadi salah satu bagian dari rumah/hunian bagi manusia, fungsi dan peran

Town House hampir sama dengan rumah pada umumnya, hanya yang

membedakan adalah segmen pasar yang disasar adalah orang dengan tingkat

perekonomian mapan, serta kalangan dengan penghasilan tinggi (sebagai

contoh disini adalah ekspatriat). Dari data yang penulis dapatkan dari data

lapangan berkait jumlah ekspatriat yang terdaftar di Kota Surakarta pada

desember 2009 hingga maret 2010 akhir  adalah  sebanyak : 4 ekspatriat Eropa

dengan Ijin Tetap (ITAP), 92 ekspatriat Eropa dengan Ijin Sementara (ITAS),

dari ekspatriat dari berbagai benua di Surakarta yang berjumlah 27 orang (Ijin

Tinggal Tetap), dan 431 orang (memegang Ijin Sementara).
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Untuk merencanakan bangunan rumah, dalam hal ini Town House di

Surakarta yang memenuhi standart persyaratan bagi ekspatriat, diantaranya

adalah menyangkut persyaratan : teknis kesehatan, keamanan, dan kenyamanan,

maka data informasi yang perlu dipersiapkan adalah :

1. Jumlah ekspatriat Eropa yang bekerja di Surakarta.

2. Tingkat penghasilan dari ekspatriat Eropa yang nantinya sebagai

pedoman dalam penentuan type hunian Town House.

3. Karakteristik nilai sosial budaya yang membentuk kegiatan

berkelurga dan kemasyarakatan antara individu dan kelompok

dalam satu territorial dalam kawasan Town House nantinya,

sebagai pedoman dalam penentuan kebutuhan ruang, serta sarana

prasarana pelengkap dalam kawasan perumahan Town House

nantinya.

4. Kondisi topografi, hidrologi, dan dampak atau gejala-gejala yang

lain yang berdampak pada proses peracangan, sebagai pedoman

dalam maping lokasi/penentuan lokasi berdasarkan nilai

plus/minus potensi suatu daerah/kawasan.

5. Kondisi iklim, suhu, intensitas angin/arah angin, kelembaban,

dan curah hujan kawasan yang direncanakan, sebagai pedoman

dalam pemilihan material/bahan bangunan, serta konsep desain

dalam hal ini detail-detail bangunan guna antisipasi terhadap

dampak negatif gejala alam terhadap kelangsungan/keawetan

bangunan.

6. Kondisi vegetasi eksiting dan sekitar, sebagai katalisator, unsur

penyejuk/peneduh, dan filtrasi terhadap dampak negatif tingkat

polutan di perkotaan.

7. Peraturan setempat, seperti rencana tata ruang yang meliputi

GSB, KDB, KLB, dan sejenisnya, atau peraturan tentang

bangunan secara spesifik. Seperti : aturan khusus arsitektur,
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keselamatan dan bahan bangunan. Kebutuhan data dan informasi

pada perencanaan bangunan sarana hunian ini dapat mengacu

secara terinci pada peraturan lain mengenai hal tersebut.

1.2.5 Sasaran Pengguna Town House
1.2.5.1 Berdasarkan budaya/culture ekspatriat Eropa

Dalam hal ini sasaran pengguna Town House di Surakarta adalah para

ekspatriat, khususnya ekspatriat dari benua eropa, dari tabel 1.2, dan tabel : 1.3

yakni terkait ekspatriat pemegang ijin tetap dan ekspatriat pemegang izin tinggal

terbatas (ITAS) Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Surakarta Menurut

Kebangsaan (Periode Maret 2010) didapat data terkait jumlah ekspatriat dari

benua eropa, diantaranya adalah sebagai berikut :

 Ekspatriat pemegang izin tinggal Tetap (ITAP) :

1. Inggris : 1 ekspatriat.

2. Jerman : 2 ekspatriat.

3. Perancis : 1 ekspatriat.

Total : 4 ekspatriat.

 Ekspatriat pemegang izin tinggal Terbatas (ITAS) :

1. Inggris : 27

ekspatriat.

2. Jerman : 12

ekspatriat.

3. Perancis : 5

ekspatriat.

4. Armenia : 2

ekspatriat.

5. Belanda : 15

ekspatriat.

6. Belgia : 2

ekspatriat.

7. Inggris BNO : 6

ekspatriat

8. Denmark : 2

ekspatriat.

9. Italia : 3

ekspatriat.
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10. Norwegia : 2

ekspatriat.

11. Polandia : 1

ekspatriat.

12. Rumania : 2

ekspatriat.

13. Swiss : 8

ekspatriat.

14. Yugoslavia : 1

ekspatriat

15. Hongaria : 1

ekspatriat.

16. Irlandia : 1

ekspatriat.

17. Cekoslovakia : 1

ekspatriat.

18. Rep. cheznya : 1

ekspatriat.

Total : 92 ekspatriat.

Catatan : Budaya bangsa, dalam hal ini dari belahan benua Eropa sebagai

pedoman dalam menentukan besaran ruang, kebutuhan ruang,

sirkulasi ruang dan pola aktifitas antar ruang bangunan hunian

Town House.

1.2.5.2 Berdasarkan tingkat penghasilan ekspatriat Eropa

Tabel 1.7 : Golongan Ekspatriat Eropa  Berkait  Tingkat Penghasilan

No Golongan Ekspatriat Periode

pria Wanita
1 Berpenghasilan Kecil 10 11

2 Berpenghasilan Menengah 41 26

3 Berpenghasilan Besar 1 3

Jumlah 92
(Sumber : Kantor Dep. Perindag Kodya Surakarta 2010)

Catatan : Tingkat penghasilan sebagai penentu pemilihan type hunian Town

House.
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1.2.6 Penggolongan Perumahan

Acuan penggolongan sarana hunian ini tercantum dalam beberapa

ketentuan/peraturan yang berlaku, berdasarkan tipe atau wujud fisik arsitektural,

dibedakan atas :

1.2.6.1 Hunian Bertingkat/Vertical

 Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lebih dari satu

lantai secara vertikal. Bangunan bertingkat ini dibangun berdasarkan

keterbatasan tanah yang mahal di perkotaan dan tingginya tingkat

permintaan ruang untuk berbagai macam kegiatan. Semakin banyak

jumlah lantai yang dibangun akan meningkatkan efisiensi lahan

perkotaan sehingga daya tampung suatu kota dapat ditingkatkan, namun

di lain sisi juga diperlukan tingkat perencanaan dan perancangan yang

semakin rumit, yang harus melibatkan berbagai disiplin bidang tertentu.

 Bangunan bertingkat pada umumnya dibagi menjadi dua, bangunan

bertingkat rendah dan bangunan bertingkat tinggi. Pembagian ini

dibedakan berdasarkan persyaratan teknis struktur bangunan. Bangunan

dengan ketinggian di atas 40 meter digolongkan ke dalam bangunan

tinggi karena perhitungan strukturnya lebih kompleks. Berdasarkan

jumlah lantai, bangunan bertingkat digolongkan menjadi bangunan

bertingkat rendah (2 – 4 lantai) dan bangunan berlantai banyak (5 – 10

lantai) dan bangunan pencakar langit. Pembagian ini disamping

didasarkan pada sistem struktur juga persyaratan sistem lain yang

harus dipenuhi dalam bangunan, diantara bangunan bertingkat salah

satunya adalah :
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a. Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), Untuk golongan

berpenghasilan rendah.

b. Rumah Susun Sederhana (Rusun).

c. Apartemen/Rumah susun mewah, untuk golongan masyarakat

berpenghasilan tinggi.

1.2.6.2 Hunian tidak bertingkat/horizontal :

 Hunian tidak bertingkat adalah bangunan rumah yang bagian huniannya

berada langsung diatas permukaan tanah/ Landeed House, berupa

rumah tunggal, rumah kopel, Row House, Town House, dll.dalam

rancangan nantinya konsep pembagian type Town House berdasarkan

pada tingkat penghasilan , dan privacy ekspatriat, khususnya ekspatriat

Eropa.adapun penggolongannya adalah sebagai berikut :

 Pengkategorian Town House dalam rancangan :

1. Town house type A : Town House dimana lantai 01 dan 02

merupakan rumah kepemilikan tunggal.

2. Town house type B : Town House dimana lantai 01 dan 02

merupakan rumah dengan kepemilikan bersama, maksudnya adalah

lantai 01,02 dimiliki oleh ekspatriat A, lantai 01,02 rumah

sebelahnya dimiliki oleh ekspatriat B, dan lantai 03 yang berdiri di

atas lantai 01,02 ekspatriat A, dan B dimiliki oleh ekspatriat C.
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1.2.7 Kebutuhan Ruang dan Lahan (Sarana)

Dalam penentuan dasar penyediaan sarana ini, mempertimbangkan

beberapa pendekatan desain keruangan unit atau kelompok lingkungan yang ada,

guna penentuan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya dibentuk sesuai

dengan konteks lingkungan, Sedangkan penempatan lokasi hunian/Town House

harus mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan

dasar sarana yang harus dipenuhi.

Contoh : Lokasi Town House dekat dengan sarana prasarana seperti :

a. Sarana kesehatan : rumah sakit, tempat bersalin.

b. Sarana perbelanjaan : kegiatan berbelanja, atau shopping.

c. Tempat kerja.

d. Tempat olah raga/sport center : kolam renang, lapangan tenis,

lapangan basket, tempat jogging, bersepeda, fitness center.

1.2.8 Surakarta Sebagai Lokasi Perancangan Town House

1. Town House merupakan salah satu bentuk dari aset, perwujudan

Town House disini adalah lebih merupakan unit permukiman milik

pribadi/independen keluarga tunggal yang menawarkan

kenyamanan dan fasilitas yang sama dengan Single Family House/

rumah tinggal pada umumnya, kecuali adanya halaman samping.

yang menempel dengan unit lainnya yang merupakan bagian dari

unit-unit lain yang serupa dan berhubungan satu sama lain dibatasi

oleh dinding tanpa bukaan atau akses, dan merupakan hunian

independen yang memiliki kavlingnya sendiri.

(Sumber : Surayya,1992).
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2. Mengapa Surakarta dipilih sebagai lokasi Town House, karena

Surakarta sudah menjadi kota yang maju dengan tingkat

perkembangan bisnis dan perekonomian yang terus meningkat,

serta Surakarta memiliki kredibilitas, atau status yang tidak

dimiliki kota lain yaitu sebagai kota budaya, sehingga para

pendatang dalam hal ini ekspatriat cenderung lebih memilih untuk

tinggal di Surakarta daripada tinggal didaerah lain di Jawa Tengah,

hal ini terbukti dengan minat dan ketertarikan ekspatriat untuk

mengenal dan mempelajari culture atau budaya kota Surakarta.

3. Kemudian pada perkembangannya bagaimana mewadahi mereka

dalam hal ini ekspatriat Eropa dalam suatu wadah hunian khusus

yang mencerminkan karakter dan budaya Eropa tanpa

meninggalkan kesan Budaya asal yang mereka datangi dalam hal

ini budaya Surakarta.

1.3 Tinjauan Umum Kota Surakarta

1.3.1 Lokasi dan Wilayah Administrasi

Surakarta, adalah kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia

dengan jumlah penduduk lebih kurang 503.421 jiwa (2010) dan dengan tingkat

kepadatan penduduk 13.636/km2. Kota Surakarta dengan luas 44 km2 ini

berbatasan dengan .

1. Utara/Timur/Barat : Kabupaten Karanganyar.

2. Utara : Kabupaten Boyolali.

3. Timur/Barat/Selatan : Kabupaten Sukoharjo.

4. Timur : Aliran Sungai Bengawan Solo.
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5. Utara : Kali Pepe.

Kota Surakarta secara administratif terbagi menjadi 5 kecamatan yang

masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-

masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta tersebut

adalah:

1. Kecamatan Pasar Kliwon (57110) :

 Dengan luas wilayah sebesar 418 Ha.

Terdiri dari 9 kelurahan, diantaranya adalah :

 Baluwarti, Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kauman,

Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Sangkrah, Semanggi.

2. Kecamatan Jebres (57120) :

 Dengan  luas wilayah sebesar 1.252,8 Ha.

Terdiri dari 11 kelurahan, Sudiroprajan, diantaranya adalah :

 Gandekan, Sewu, Jagalan, Pucang Sawit, Jebres, Mojosongo,

Tegalharjo, Purwadiningratan, Kepatihan, Wetan, Kepatihan

Kulon.

3. Kecamatan Banjarsari (57130) :

 Dengan luas wilayah sebesar 1.481,1 Ha.

Terdiri dari 13 kelurahan, Timuran, diantaranya adalah :

 Keprabon, Ketelan, Punggawan ,Kestalan, Setabelan, Gilingan,

Nusukan,Kadipiro,Banyuanyar,Sumber,Manahan,

Mangkubumen.

4. Kecamatan Laweyan (57140) :
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 Dengan  luas wilayah sebesar 863,8 Ha.

11 keluarhan, Bumi, diantaranya adalah :

 Jajar, Karangasem, Kerten, Laweyan, Pajang, Panularen,

Penumping, Purwosari, Sondakan, Sriwedari.

5. Kecamatan Serengan (57150) :

 Dengan  luas wilayah sebesar 319,4 Ha.

7 kelurahan, Danukusuman, diantaranya adalah :

 Jayengan, Joyotakan, Kemlayan, Kratonan, Serengan, Tipes.

1.3.2 Kondisi Fisik Kota Surakarta

1. Kondisi Geografis

 Surakarta adalah suatu kota yang terletak dibagian timur Propinsi

Jawa Tengah. Secara geografis letak kota Surakarta adalah
11 45’15”- 11 45’35” Bujur Timur dan 7 36’00”- 7 56’00”

Lintang Selatan.

2. Kondisi Topografi

 Lokasi kota Surakarta berada di dataran rendah (hampir 100m di

atas permukaan laut), Topografinya relatif datar dengan

kemiringan 0-3%. Daerah terendah di daerah timur dengan

ketinggian 85 m dari permukaan laut, memiliki kemiringan rata-

rata 0,3%.
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3. Klimatologi

 Menurut klasifikasi iklim di kota Surakarta beriklim muson tropis.

Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo

dimulai bulan oktober hingga maret, dan musim kemarau bulan

april hinggal september.

4. Hidrologi

 Kondisi hidrologi diwilayah Kota Surakarta  mencakup  air

permukaan yang berupa sungai dan air tanah (dangkal dan dalam).

5. Jaringan Air Bersih

 Selama ini suplai air bersih di pasok oleh Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM).

6. Drainase

 Kota Surakarta memiliki tipikal yang khas yaitu dilintasi sungai

besar yaitu Sungai Bengawan Solo, dan juga dengan kondisi

topografi yang relatif rendah dan kurang menguntungkan maka

menyebabkan sering terjadinya genangan banjir yang melanda kota

ini.

1.3.3 Kondisi Non Fisik Kota Surakarta

1. Kependudukan

 Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421

jiwa, tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan.
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2. Perekonomian

 Pusat bisnis kota Surakarta terletak di sepanjang jalan Slamet

Riyadi, beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran

internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di

sepanjang jalan protokol ini.

3. Industri dan Perdagangan

 Surakarta memiliki beberapa pabrik yang mempekerjakan

karyawan dalam jumlah yang besar antara lain Sritex dan

Konimex. Selain itu masih ada banyak pabrik-pabrik lain di zona

industri Palur. Industri batik juga menjadi salah satu industri khas

Surakarta.

4. Fasilitas Transportasi di Surakarta

 Kota Surakarta terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa dan

jalur Semarang-Madiun, yang menjadikan posisinya yang strategis

sebagai kota transit. Jalur kereta api dari jalur utara dan jalur

selatan Jawa juga terhubung di kota ini.

1.4 RUMUSAN PERMASALAHAN DAN PERSOALAN DALAM

PERANCANGAN

1. Tempat tinggal para ekspatriat Eropa masih menyebar/belum

terkonsentrasi dalam suatu kawasan hunian yang dikhususkan bagi

para ekspatriat, dalam hal ini ekspatriat eropa sehingga

menyulitkan para ekspatriat dalam berkomunikasi, berinteraksi

dalam keseharian antara sesama ekspatriat dikota Surakarta, atau
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dalam arti membentuk lingkungan yang memungkinkan

terbentuknya komunitas yang wajar

(Sumber : Kantor imigrasi Surakarta).

2. Menghadirkan konsep hunian baru yang belum familiar di

masyarakat

(Sumber : Alfa Surayya, 2009).

3. Belum tersedianya hunian khusus dalam hal ini Town House/rumah

mewah dengan konsep (Sprawling Development) / bangunan bukan

bertingkat tinggi, yang belum mencerminkan atau mewakili

karakteristik dari budaya maupun simbol kemapanan/life style dari

kebanyakan karakteristik yang dimiliki para ekspatriat,dimana

didalamnya lengkap dengan sarana prasarana yang dikhususkan

bagi ekspatriat yang bermaksud memiliki hunian di kota Surakarta,

atau dengan kata lain menciptakan desain yang mampu

mengadaptasi berbagai variasi fasade (personalisasi)

(Sumber : Kantor imigrasi Surakarta).

4. Tempat tinggal para ekspatriat selama ini dirasa kurang atau tidak

cocok mewadahi baik dari segi adat budaya mereka (budaya dari

mana mereka berasal, dan budaya modern yang sebagai

perwujudan dari pola hidup mapan yang dimiliki para ekspatriat),

maupun dilihat pula dari segi dimensi keluarga yang mereka miliki

yang berbeda antara keluarga ekspatriat yang satu dengan yang

lainnya.

(Sumber : Kantor imigrasi Surakarta).

5. Belum adanya standarisasi baik menyangkut besaran ruang,

dimensi ruang, karakteristik ruang, fungsi ruang, serta kebutuhan
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mereka akan sarana penunjang bagi aktifitas keseharian mereka

yang praktis dan mudah mereka dapatkan dalam satu area

permukiman dimana mereka tinggal selama ini.

(Sumber : Kantor imigrasi Surakarta).

1.5 LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN

1.5.1 Lingkup Pembahasan

1. Lingkup pembahasan ditekankan pada lingkup disiplin arsitektur

dalam hal ini berkiblat pada Arsitektur Vernacular, dan karakteristik

budaya asal ekspatriat, budaya Eropa dari ekspatriat serta dimensi

keluarga dalam memperhitungkan dan merencanakan kebutuhan dan

besaran ruang, untuk kemudian dipadukan guna menciptakan ciri

khusus yang mewakili karakteristik dari para ekspatriat, serta

menciptakan suasana nyaman, aman, dan layak huni, tanpa

meninggalkan/merusak kesan Surakarta sebagai kota budaya.

2. Lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada hal-hal

yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur yang akan digunakan

sebagai landasan dan program perancangan. Pembahasan dibatasi pada

pengertian umum sedangkan pada perancangan dititik beratkan pada

bangunan permukiman Town House bagi para ekspatriat di kota

Surakarta secara keseluruhan, mencakup aspek fungsional, teknik,

kinerja, kontekstual dan arsitektur.

3. Perancangan fasilitas bangunan pelengkap.
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4. Pembahasan diluar bidang arsitektur yang masih melatar belakangi,

mendasari dan berkaitan dengan faktor-faktor perancangan fisik akan

dibahas secara garis besar dengan asumsi yang rasional dan logis

1.5.2 Batasan

1. Batasan yang ada didalam pembahasan ini adalah mewujudkan

permukiman hunian dengan konsep Town House dengan gaya

Arsitektural paduan dari Arsitektur Vernacular sebagai unsur yang

menunjukkan budaya asal dengan budaya asli yang dimiliki kota

Surakarta, dengan karakteristik atau budaya asal dari para ekspatriat

khususnya ekspatriat Eropa, dan nantinya sebagai acuan dalam

penentuan kebutuhan ruang, dimensi ruang, pola sirkulasi ruang,dll.

2. Proyek akan didanai oleh developer swasta untuk tujuan

investasi/bisnis

3. Konsep kepemilikan dari Town House itu nantinya berdasarkan sistem

sewa, dikarenakan ekspatriat atau orang asing tidak boleh/tidak

mempunyai hak dan kewenangan memiliki aset di Negara yang dia

datangi.

4. Dimensi keluarga dari para ekspatriat memberikan batasan dalam

proses perancangan menyangkut : kebutuhan ruang bangunan, sarana

prasarana pendukung di area Town House nantinya, serta fungsi ruang

dalam bangunan. Sebagai contoh yaitu terutama untuk penentuan

jumlah km/wc, ruang tidur.
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5. Menggunakan sample bangsa/Negara asal dari ekspatriat, dalam

analisis data ini penulis memakai budaya Inggris (budaya Eropa),

sebagai acuan dalam penentuan organisasi ruang.

6. Mengesampingkan anak kecil dalam tinjauan dimensi keluaraga

sebagai penentuan kebutuhan ruang, terutama jumlah tempat tidur,

sebab ekspatriat yang bekerja di Surakarta maupun kota besar lainnya

dalam bekerja mereka tidak membawa anak kecil mereka dan

cenderung meninggalkan anak-anak mereka di Negara asal ekspatriat

berasal. Dengan kata lain didominasi oleh ekspatriat yang masih

berstatus lajang atau single.

7. Mengingat Town House ini nantinya didirikan dengan konsep

vernacular/arsitektur kerakyatan, maka ada baiknya memunculkan

karakter vernacular Surakarta, semisal bentukan atap joglo, limasan,

kampong atau paduan ketiganya dalam penentuan fasade atau tampak

bangunan, sehingga ada keseimbangan dengan corak dan ragam

bangunan sekitar, dan untuk itu penulis memilih Arsitektur Vernacular

sebagai acuan dalam penentuan style dan fasade bangunan Town

House nantinya.

8. Kembali ke konsep dan tidak keluar dari definisi Town House sendiri,

yaitu permukiman terbatas yang berjumlah  lebih kurang 30-40 unit,

maka jumlah unit hunian yang direncanakan tidak melebihi nominal

tersebut. Serta unit tersebut nantinya terbagi menjadi 2 type berdasar

tingkat privacy dari ekspatriat Eropa. Dan direncanakan 24 untuk Type

Town House A, dan 16 untuk Type Town House B.
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1.6 TUJUAN DAN SASARAN

1.6.1 Tujuan

1. Menganalisa dan melakukan perumusan permasalahan yang berkait

dengan perencanaan dan perancangan fisik permukiman Town House

bagi para ekspatriat di kota Surakarta untuk mendapatkan suatu

alternatif hunian dalam hal ini hunian perkotaan (Town House) yang

mampu mewadahi aktifitas-aktifitas bagi para ekspatriat/pendatang

yang berkeinginan untuk memiliki suatu hunian dengan penekanan

pada dimensi keluarga serta berorietansi pada gaya arsitektur tertentu

(arsitektur vernacular).

2. Mendapatkan suatu alternatif hunian bagi para ekspatriat yang mampu

mewadahi aktifitas-aktifitas keluarga didalamnya, mencerminkan

karakter darimana para ekspatriat berasal (ekspatriat Eropa). Yakni

dengan menonjolkan sisi budaya ekspatriat sebagai kajian dan acuan

dalan penentuan tata ruang, serta memadukannya dalam konsep

budaya asal yakni budaya Surakarta sebagai acuan dalam penentuan

style/langgam bangunan.

1.6.2 Sasaran

1. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Laporan Tugas Akhir

sebagai acuan dalam desain grafis arsitektur untuk merancang

kawasan permukiman Town House bagi para ekspatriat di kota

Surakarta. Sehingga tercipta permukiman/hunian Town House yang

sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan bagi para ekspatriat

yang menempati hunian tersebut nantinya dan berpenekanan pada

dimensi keluarga sebagai pelaku kegiatan didalamnya, serta desain

Town House berkonsep pada desain Arsitektur Vernacular.
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2. Menciptakan bangunan yang sesuai dengan standar dan nyaman bagi

pengguna Town House tersebut, dan memadukannya dengan konsep

sekitar/budaya asli yang didatangi para ekspatriat Eropa, yakni budaya

Surakarta.

1.6.3 Keluaran/Hasil yang Diharapkan

Manfaat subyektif :

 Adalah memberikan/menyediakan hunian bagi para ekspatriat Eropa

di kota Surakarta dengan suatu bentuk permukiman/hunian Town

House dengan penekanan budaya asal ekspatriat sebagai pedoman

penentuan tata ruang dan desain bangunan mengacu pada arsitektur

Vernacular, serta memadukan dengan konsep dimensi keluarga

didalamnya sebagai penentuan sarana prasarana pendukung.

Manfaat obyektif :

 Adalah menciptakan suatu kawasan permukiman Town House yang

diharapkan dapat mengatasi ketersedian akan hunian tempat tinggal

terutama bagi ekspatriat di kota Surakarta khususnya, serta mengatasi

belum terkonsentrasinya hunian khusus ekspatriat di kota Surakarta.

1.7 METODOLOGI PEMBAHASAN

1. Untuk menunjang proses perencanaan dan perancangan permukiman

bagi orang asing/ekspatriat di kota Surakarta ini perlu dilakukan studi

banding dengan obyek studi yang relevan, yang membahas mengenai

potensi dan permasalahan yang sama dengan obyek studi yang tengah

dikaji.

2. Studi banding merupakan upaya untuk mengetahui potensi dan

permasalahan yang ada sehingga dapat dibahas lebih jelas dan



Toen House Ekspatriat Eropa 33

sistematis, untuk digunakan sebagai dasar perbandingan di dalam

proses perencanaan dan perancangan permukiman bagi orang

asing/ekspatriat dengan konsep Town House di kota Surakarta.

3. Melihat kondisi yang demikian, maka metode pembahasan yang

digunakan dalam penyusunan Skripsi Tugas Akhir ini adalah deskriptif

analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang sedang

berkembang di lapangan dengan mengumpulkan data melalui

pengamatan langsung, wawancara, dan data statistik baik dari

literatur maupun dari keterangan instansi yang terkait, yaitu

dengan:

1.7.1 Pengumpulan Data

Data yang diperlukan adalah :

Data Primer

 Yaitu data utama yang berupa informasi mengenai aspek pembahasan.

Data diperoleh dengan melakukan survey lapangan, wawancara, dan

kuisoner terhadap beberapa penghuni Satellite Town House Surabaya.

Dan didapat dengan jalan :

A. Survey lapangan

 Dilakukan dengan pengamatan langsung dan membuat dokumen

pengamatan dengan pengumpulan dan analisis menyangkut kondisi

dan potensi tapak, penulis mengambil sample lokasi di apartemen Solo

Paragon, berkait dengan besaran ruang, desain fasade, denah, site

lokasi,dll.

B. Wawancara

 Dengan mengajukan pertanyaan mengenai jumlah ekspatriat, jumlah

penduduk, jumlah unit hunian, macam kegiatan dan fasilitas yang

tesedia serta mengenai kondisi daerah setempat kepada pihak-pihak



Toen House Ekspatriat Eropa 34

yang terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja (DEPNAKER) kota Surakarta.

C. Kuisoner

 Mengkaji hasil penelitian berkait kuisoner kepada 100 orang

respondens yang menghuni Satellite Town House Surabaya berkait

dengan (desain, kenyamanan, dll),untuk kemudian dianalisis guna

mendapatkan prosentase yang berguna dalam acuan penulis dalam

menyusun dan merencanakan bangunan Town House bagi ekspatriat di

Surakarta ini kedepannya.

Data Sekunder

 Yaitu data yang didapat dari sumber/informan kedua meliputi berbagai

informasi yang bersifat melengkapi data primer, seperti data monografi

dan kebijakan Pemerintah. Data tersebut diperoleh dengan metode

dokumentasi, yaitu penelusuran dan penyalinan arsip.

1.7.2 Analisisa dan Penampilan Data

1. Besarnya peningkatan jumlah penduduk.

2. Besar unit keluarga rata-rata (untuk menentukan besarnya unit rumah

yang perlu disediakan.

1.7.3 Analisa Pembiayaan Pembelian Rumah

1. Harga tanah.

2. Luas lahan.

3. Harga bangunan.

4. Harga tiap tipe bangunan.
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1.7.4 Analisa Fungsi

1. Fungsi Primer (hidup & tinggal).

2. Fungsi Sekunder (pelayanan, pendukung fungsi primer).

3. Fungsi Tersier (pelengkap, rekreasi, hiburan, sosialisasi).

1.7.5 Analisa Kegiatan

1. Kegiatan di dalam rumah (pembentukan ruang interior).

2. Kegiatan di luar rumah (pembentukan ruang eksterior & lingkungan

serta fasilitas yang dibutuhkan).

1.7.6 Proses dalam melakukan analisa

1. Melakukan reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan dan

penyederhanaan, sehingga didapatkan data yang benar-benar

diperlukan dalam proses perencanaan dan perancangan.

2. Data display, menampilkan data yang penting berupa tabel atau grafik

untuk memudahkan analisis.

3. Melakukan pendekatan-pendekatan, dilakukan terhadap lima aspek

yaitu :

A. Aspek fungsional

 Pendekatan yang dilakukan untuk menentukan pelaku kegiatan,

kelompok kegiatan, fasilitas, hubungan kelompok ruang dan kapasitas

ruang.
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B. Aspek Kontekstual

 Melihat keterkaitan antara kebijaksanaan tata ruang, pemilihan lokasi

dan penentuan tapak dimana bangunan tersebut direncanakan.

C. Aspek Kinerja

 Pendekatan terhadap bagaimana suatu bangunan dapat menjalankan

aktifitas di dalamnya dengan baik meliputi utilitas bangunan.

D. Aspek Teknik

 Berkaiatan dengan teknik bangunan seperti struktur.

E. Aspek Arsitektural

 Pendekatan terhadap aspek arsitektural yang akan menentukan

gubahan massa dan tampak bangunan.

1.7.7 Kesimpulan

1. Berupa kesimpulan dari analiasa yang dipakai sebagai dasar untuk

membuat design yang akan melandasi perancangan.

2. Melihat kondisi, potensi dan latar belakang pada bangunan

permukiman berkonsep Town House bagi ekspatriat dengan langgam

arsitektur Vernacular di kota Surakarta, dikaitkan dengan kebijakan

pemerintah kota Surakarta.

3. Ditemukan permasalahan yang ada kemudian dianalisa dan dicari

pemecahannya melalui pendekatan program perencanaan dan

perancangan bangunan permukiman bagi orang asing di kota

Surakarta.
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1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

 Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, tujuan dan

sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika

pembahasan.

BABII TINJAUAN UMUM PERMUKIMAN TOWN HOUSE EKSPATRIAT

 Bab ini berisi uraian mengenai pengertian-pengertian permukiman,

macam-macam permukiman, motivasi tinggal dipermukiman, sistem

pengelolaan permukiman.

 Faktor sosial budaya masyarakat asing dan tinjauan permukiman

Town House bagi ekspatriat, baik pengertian permukiman bagi orang

asing, sarana hunian bagi orang asing, peraturan dan perundang-

undangan tentang kepemilikan hunian bagi orang asing, sasaran

kelompok, penghuni permukiman bagi orang asing, serta tentang

pengertian Town House, Maupun Arsitektur Vernacular sebagai

landasan desain.

BAB III TINJAUAN PERMUKIMAN TOWN HOUSE BAGI EKSPATRIAT

DI KOTA SURAKARTA

 Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan kota Surakarta menurut letak

geografis dan klimatologis, tinjauan kota Surakarta tentang  potensi

dasar, pertimbangan perencanaan permukiman Town House bagi

ekspatriat di kota Surakarta, dan studi banding.

BAB IV BATASAN DAN ANGGAPAN

 Bab ini akan diuraikan mengenai batasan serta anggapan yang

dihasilkan dari analisis dan akan digunakan sebagai acuan dalam

pendekatan program perencanaan dan perancangan.
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BAB V PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN ARSITEKTUR

 Bab ini membahas kearah dasar pendekatan, pendekatan fungsional,

pendekatan kinerja, pendekatan teknis, pendekatan arsitektur serta

pendekatan lokasi dan tapak.

BAB VI LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN

PERANCANGAN ARSITEKTURAL

 Menguraikan  tentang konsep dasar perancangan juga berisi tentang

lokasi tapak serta program ruang yang ditentukan dalam proses

perencanaan dan perancangan bangunan permukiman Town House

bagi ekspatriat di kota Surakarta.


