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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Pengertian Judul 

APARTEMEN DI SURAKARTA dengan penekanan tampilan Hi-Tech     

pada Fasade, (berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003), dapat 

diartikan sebagai berikut : 

a.  Apartemen :  Sebuah unit tempat tinggal yang terdiri dari Kamar                             

Tidur, Kamar Mandi, Ruang Tamu, Dapur, Ruang Santai 

yang berada pada satu lantai bangunan vertikal yang 

terbagi dalam beberapa unit tempat tinggal. (Sumber: 

Joseph De Chiara & John Hancock Callender Time 

Server Standart Mc Grow Hill, 1968, For Building Type 

NY). 

b. Surakarta       : Suatu kota di Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan 

berada pada Wilayah aliran Sungai Bengawan Solo 

(Sumber: BAPPEDA, Surakarta, 2003). 

c. Penekanan         : Mengutamakan atau menitik beratkan. (Sumber: 

Nangkula UTABERTA, 2004). 

d. Hi-Tech     : Teknologi tinggi, terbaru atau mutakhir.  (Sumber: Whit, 

1975). 

e. Fasade : Tampilan, wajah, tampak muka. (Sumber: Encarta 

Encyclopedia, 2004). 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka Apartemen di Surakarta dengan penekanan 

tampilan Hi- Tech pada fasade yaitu : 

Sebuah perencanaan dan perancangan bangunan vertikal unit tempat tinggal 

keluarga kecil di Kota Surakarta yang terdiri dari kamar tidur; kamar mandi; 

ruang tamu; dapur; ruang santai; dan kebutuhan lainnya, yang mendukung 

apartemen tersebut dengan menitik beratkan pada konsep desain bangunan 

teknologi tinggi, terbaru atau mutakhir pada tampilan wajah/tampak muka dan 

sesuai dengan tuntutan jaman. 
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I.2. Latar Belakang 

     I.2.1. Umum 

 1.  Kondisi Geografis 

Kota Surakarta memiliki luas wilayah administratif kurang lebih 4.404 

Hektar yang terdiri atas 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Dilihat dari posisi 

berada di bagian selatan Pulau Jawa yang dilewati jalur transportasi darat 

(jalur pantai selatan) yang menghubungkan propinsi Jawa Timur dan Jawa 

Tengah serta jalur transportasi udara yang pada tahun 1997 Bandara Adi 

Soemarmo dijadikan sebagai bandara internasional. Hal-hal tersebut 

dipandang sebagai potensi untuk meningkatkan Kota Solo sebagai kota yang 

lebih prospektif dan diharapkan dapat menjadi salah satu tujuan wisata 

internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr.  1. Peta Surakarta 
Gambar. 1. Peta Surakarta 

   ( Sumber : BAPPEDA Surakarta, 2007 ) 
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      a.   Keadaan Tanah 

Wilayah Kota Solo secara umum keadaannya datar, hanya bagian  

Utara dan Timur agak bergelombang dengan ketinggian kurang lebih 92 m di 

atas permukaan air laut. Jenis tanah sebagian tanah liat gromosol serta wilayah 

bagian timur laut tanah litosol mediteran. 
                       Tabel 1 

     Luas penggunaan Tanah Kota Surakarta (Ha) 
 

Tahun 
No Pengguna Tanah 

2005 2006 2007 
Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Perumahan/Pemukiman

Jasa 

Perusahaan 

Industri 

Tanah kosong 

Tegalan 

Sawah 

Kuburan 

Lapangan Olah Raga 

Tanaman Kota 

 

2.675,91

420,60

282,12

101,42

68,33

98,44

188,20

72,86

65,14

31,60

2.681,11

426,60

282,12

101,42

60,33

97,69

185,75

72,86

65,14

31,60

2.685,14 

426,60 

285,12 

101,42 

57,33 

97,69 

181,75 

92,86 

65,14 

31,60 

 

 

 Jumlah  4.404,06 4.404,06 4.404,09  

( Sumber : Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 ) 

 

      b.   Kepadatan Penduduk 

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 44,04 km2, dengan jumlah 

penduduk sebesar 497.234 jiwa (hasil P4B Kota Surakarta Tahun 2007) maka 

tingkat kepadatan penduduk sekitar 11.291. Angka ini menunjukkan bahwa 

kota Surakarta semakin berkembang menjadi kota besar sehingga lahan untuk 

tempat tinggal semakin menyempit. Kepadatan tertinggi pada Kecamatan 
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Pasar Kliwon sebesar 15.837 jiwa per km2 dalam tahun. Kepadatan terendah 

berada di Kecamatan Laweyan, sebesar 10.240 jiwa per km2. 

Gambaran selengkapnya tentang hal tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 

2  d i  b a w a h  i n i  : 

 
Tabel 2 

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Tingkat                                               
Kepadatan   Penduduk Kota Surakarta Tahun 2005 – 2007 

 

No Tahun 
Luas Wilayah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk

Sex 

Ratio 

Tingkat 

Kepadatan 
Ket 

1 

2 

3 

2005 

2006 

2007 

44,04 

44,04 

44,04 

550.251 

553.580 

554.630 

96 

97 

96 

12,408 

12,318 

12,594 

 

( Sumber: Surakarta Dalam Angka 2007 ) 

 

Melihat kondisi kota Surakarta yang semakin berkembang menjadi 

kota besar dalam kuantitas penduduk, maka dapat disimpulkan bahwa sektor 

pekerjaan dan perpindahan penduduk kemungkinan dapat menjadi salah satu 

bentuk usaha yang mampu untuk dijadikan dasar perencanaan dan 

perancangan Apartemen di Kota Surakarta. 

 

c.   Mata Pencaharian Penduduk 

Salah satu cara untuk melihat kondisi ekonomi suatu kota adalah 

dengan melihat mata pencaharian penduduk. Di Kota Solo yang terkenal 

sebagai kota jasa dan perdagangan, prosentase terbesar dari mata pencaharian 

penduduk, adalah dagang dan wira swasta sebesar 38,28 persen, buruh industri 

sebesar 18,25 persen dan buruh bangunan sebesar 16,15 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor jasa memegang peranan penting dalam 

mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. 

Gambaran selengkapnya tentang mata pencaharian penduduk kota Solo 

sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di bawah ini: 
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Tabel 3 
       Jumlah Penduduk Kota Surakarta 

                        Berdasarkan Mata Pencaharian 
     Tahun 2005 – 2007 

 
Tahun No Penggunaan 

Tanah  2005 2006 2007 Ket

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 

Petani sendiri 
Buruh tani 
Nelayan 
Pengusaha 
Buruh industri 
Buruh bangunan 
Pedagang 
Pengangkutan 
PNS / ABRI 
Pensiunan  

350
394

-
6.679

69.571
60.764
22.079
15.858
24.654
16.235

394
6.679

-
69.571
60.764
22.079
15.858
24.654
16.235

164.548

72 
753 

- 
9.550 

73.406 
64.970 
30.673 
18.535 
26.773 
22.857 

 
      ( Sumber: Surakarta Dalam Angka 2007 ) 

 

d.  Distribusi dan peranan kontribusi PDRB ( Produk Domestik    

Regional Bruto )   

Sumber sektoral terhadap pembangunan PDRB dapat  digambarkan 

dalam distribusi prosentase PDRB atas dasar harga konstan maupun berlaku. 

Pada lapangan usaha industri perdagangan dan rumah makan menduduki 

peringkat tertinggi baik pada harga berlaku maupun harga konstan. 

 

2.  Prospek Apartemen  
 Pusat studi properti Indonesia (PSPI) memperkirakan, dalam tahun 

terakhir permintaan apartemen, cenderung bertumbuh luar biasa.  Disebutkan 
untuk kurun waktu 2002 – 2008 mendatang di Surakarta paling tidak 
dibutuhkan apartemen sebanyak 7500 unit.  Jumlah permintaan pasokan ini 
mencapai lebih dari sepertiga total pasokan apartemen kelas menengah sejak 
tahun 1985 yang jumlahnya sebanyak 20.000 unit. (Sumber: Sinar Harapan 
2003). 
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Permintaan atas apartemen  ini disebabkan oleh : 
a. Suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang cenderung turun, 
dan bunga deposito yang tak lagi menaik, langsung berimbas ke penjualan 
properti, terutama untuk kelas menengah atas. (Sumber: Suara Merdeka, 1 
Maret 2008) 
b. Trend bermukim di apartemen, kebanyakan para kalangan eksekutif 
mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempatnya bekerja. Apartemen 
yang berada pada pusat bisnis akan menjadi pilihan mereka. (Sumber: 
Kosmopolitan On-Line 2008) 
c. Gaya hidup modern, (young urban people profesional’s) yang lebih 
dikenal dengan eksekutif muda atau professional muda akan lebih banyak 
memilih tinggal di apartemen dengan alasan lebih praktis dan efisien dari segi 
hemat waktu, biaya dan faktor kedekatan dengan tempat kerja mereka.  

 
2. Perjalanan Arsitektur Hi Tech 

Sepanjang sejarah manusia, arsitektur hanya mengalami satu kali 
perubahan yang mendasar, yaitu di saat sesudah hadirnya arsitektur modern. 
Kemudian muncul arsitektur Hi tech dan sampai sekarang teknologi inilah 
yang paling mutakhir, arsitektur dianggap sebagai pengetahuan kesenian, yaitu 
seni bangunan.  Artinya arsitektur dianggap sebagai olah rasa yang dibuat 
berdasarkan perasaan sebagai sumber idenya dan tidak ada rumusnya. 

Bermula dari runtuhnya arsitektur modern  terakhir yang disebut juga 

“International Style”, arsitektur postmodern terus berkembang menjadi banyak 

aliran. Diantaranya yaitu aliran High Technology. 

Aliran Neo Modern muncul pada masa antara tahun 1980 seiring 

dengan perkembangan jaman sejak dinyatakannya kematian arsitektur modern 

(1975) dan kemudian ditandai munculnya bangunan-bangunan baru post 

modern. Neo Modern juga berkembang bersamaan dengan aliran Dekonstruksi 

dimana arsitek-arsitek besar pada masa itu seperti Frank Gehry, Peter 

Eisenman, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Fumihiko Maki, 

Kazuo Shinoara, dan lain-lain yang menghasilkan karya-karya Neo Modern 
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dan Dekonstruksi. Karya-karya arsitektur Neo Modern sangat bertentangan 

dengan sifat klasik (clasissism). 

Ciri-ciri yang mendasar pada bangunan-bangunan Neomodern yaitu : 

• Memiliki konsep yang spesifik seperti bangunan-bangunan postmodern 

aliran lainnya pada umumnya. Dapat bersifat abstrak tetapi juga 

merepresentasikan sesuatu, tidak hanya sebagai stilasi dari suatu bentukan 

tertentu. 

• Masih memperlihatkan kejelasan struktur dan sainsnya dengan ide-ide 

yang inovatif, beralasan dan masuk akal. 

• Pertimbangan yang sangat mendasar terhadap karakter bangunan dengan 

tetap memperhatikan segi manusia yang menggunakannya. 

 

2. Kepemilikan Apartemen  

Apartemen adalah sebuah bangunan vertikal yang merupakan  

sekumpulan unit - unit tempat tinggal.  Di dalam sebuah apartemen terdiri dari 

beragam macam penghuni, baik yang masih single ataupun yang sudah 

berkeluarga.  Mereka yang tinggal di apartemen adalah yang merupakan 

pemilik. 

Ada 2 jenis apartemen yaitu : 

a. Apartemen Perseorangan (Condominium) 

Apartemen ini biasanya apartemen yang mewah. Dimana apartemen tersebut 

dapat dimiliki menjadi milik perseorangan.  Dimana untuk biaya perawatan 

dan pelayanan, mereka membayar kepada pengelola apartemen. 

b. Apartemen Milik Bersama (cooperatif) 

Tipe apartemen ini biasanya dimiliki oleh semua penghuni yang ada di dalam 

apartemen tersebut. Sehingga mulai dari perawatan, tanggung jawab dan 

pelayanan semua menjadi tanggung jawab dari penghuni yang tinggal di 

dalam apartemen tersebut. 

2. Pertimbangan pembangunan Apartemen 

Adapun apartemen di Surakarta ini nantinya akan dibangun  dengan 

beberapa pertimbangan, yakni : 



 8

1.   Belum terdapatnya apartemen di Kota Surakarta. 

2.  Lokasi yang strategis berada di tengah kota dan berada pada  kawasan  

pusat kota Surakarta. 

3. Lokasi yang dekat dengan Bandar Udara Adi – Soemarmo. 

4. Tersedia tanah kosong yang diperuntukkan bagi apartemen 

5. Terdapat fasilitas Rumah sakit, pertokoan, hiburan, olah raga, dan 

pendidikan di Surakarta. 

6. Terdapat rute transportasi umum di Surakarta yang melayani para 

penumpang selama jam kerja. 

7. Tersedia pasokan listrik sebesar 180 Mva air bersih sebesar 15.000 

liter/menit dan 30.000 sambungan telepon fiber-optic di Surakarta. 

 

Karena Apartemen ini akan dibangun di Surakarta, maka sasaran pasar 

apartemen tersebut adalah para karyawan berpenghasilan menengah ke atas 

pada khususnya dan penduduk pendatang yang menetap di Surakarta pada 

umumnya. 

 

8. Profil Pekerja penghuni Apartemen 

Di Surakarta, yang disebut dengan kalangan kelas menengah ke atas 

selalu identik dengan kaum young urban people profesional’s. Indikasinya 

adalah jumlah penghasilan dan orientasinya terhadap kegiatan konsumsi, yang 

memiliki penghasilan 5 – 10 juta per bulan.(Sumber: Swastika, 2002). 

Kalangan berpenghasilan tersebut adalah para professional di bidangnya, 

seperti contohnya Manajer, Pengacara, Pialang saham, Konsultan, dan Dokter.  

(Sumber: Kompas, 1986). 

 

7.    Klasifikasi Apartemen 

Apartemen dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 a.  City Apartemen 

Apartement yang berlokasi di daerah perkotaan 
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b.  Airport Apartemen 

      Apartemen yang terletak di daerah Bandar udara 

 c.   Sub Urban Apartemen 

      Apartemen yang berlokasi di daerah Sub Urban 

 d.   Semi Residential Apartemen 

Apartemen yang berlokasi di daerah pegunungan, pantai, tepi danau dan 

sebagainya. Inipun terdiri dari beberapa variasi    misalnya: Beach Apartemen, 

Mountain Apartemen. 

I.3. Permasalahan dan Persoalan 

 I.3.1. Permasalahan 

Bagaimana mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan sebuah 

bangunan Apartemen yang mendukung upaya peningkatan teknologi tinggi 

serta mampu menunjang sektor hunian eksklusif  di kota Solo. 

      I.3.2. Persoalan 

1.  Bagaimana menemukan lokasi atau site yang cocok untuk bangunan 

Apartemen yang berpotensi dan dekat dengan kawasan pusat Kota. 

2. Bagaimana menentukan dimensi dan ketinggian bangunan apartemen yang 

sesuai dengan site dan peraturan daerah setempat. 

3. Bagaimana menentukan tata massa, sirkulasi, dan penataan landscape di 

dalam site. 

4. Bagaimana mengatur, merancang ruang, dan sirkulasi yang dibutuhkan 

sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan serta kenyamanan penghuni. 

5.  Bagaimana memilih sistem struktur dan utilitas pada bangunan 

Apartemen. 

6. Bagaimana rancangan tampilan bangunan Apartemen yang mengutamakan 

konsep High-Tech, sehingga dapat mendukung upaya kemajuan 

perkembangan pembangunan di kota Surakarta. 
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I.4. Tujuan dan Sasaran 

     I.4.1. Tujuan 

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Apartemen di 

Surakarta yang mampu mewadahi kegiatan akomodasi bagi tenaga kerja di 

Surakarta dan fasilitas penunjangnya. 

 

      I.4.2. Sasaran 

a.  Mendapatkan konsep tata massa bangunan dan tata ruang. 

b.  Mendapatkan konsep program ruang, pola hubungan ruang dan organisasi  

ruang. 

c.  Mendapatkan konsep tampilan apartemen beserta sistem struktur, 

konstruksi dan utilitas yang mampu mendukung kegiatan operasional 

apartemen. 

d.  Mendapatkan konsep teknologi bangunan Apartemen yang inovatif. 

 

I.5. Lingkup Pembahasan 

a.  Batasan Kota Surakarta pembahasan ditinjau dari segi Arsitektur yang 

menekankan bentuk fasade bangunan yang menampilkan teknologi tinggi. 

b.  Batasan yang ada di luar dunia Arsitektur dibahas sebatas mendukung 

konsep perencanaan dan perancangan. 

 

I.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penulisan studi ini terfokus pada 

pendekatan interaktif sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan desain secara 

optimal. Adapun metode tersebut digambarkan sebagai berikut : 
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       MULAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Gambar.  2. Metode pembahasan interaktif, 2007 

 

1.  Pengumpulan Data 

• Studi Literatur 

Yaitu mengambil dari beberapa sumber antara lain: BAPPEDA, BPS, DINAS 

PARIWISATA dan buku-buku yang bisa menjawab permasalahan dengan 

pemecahan yang mendasar. 

• Wawancara / Interview 

Yaitu dengan mengutip pernyataan dari pihak-pihak yang terkait, seperti 

wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota mengenai penataan bangunan. 

• Survey Lapangan / Observasi 

Yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan kota Surakarta yang 

sebenarnya di lapangan. 

• Studi Kasus berdasarkan Penelitian Yang Sudah Ada 

Untuk mengemukakan unsur-unsur yang bersifat penalaran dan visual serta 

sebagai studi banding perancangan. 

Kompilasi data 

Sajian Data 

Analisa  

Kesimpulan 

Literature 
 
Interview 
 
Observasi 
 
Studi Banding 

Sintesis  
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2.  Analisis 
     Yaitu dengan cara menganalisis data-data fisik dan non fisik yang diperlukan 
untuk dijadikan pertimbangan dalam mendesain yang berdasarkan standar-standar 
/ literatur yang sudah ada. Di bagi menjadi dua: 

• Pengolahan Data 

• Pengolahan Konsep 
3.  Sintesa 
     Dengan melakukan review pokok pembahasan masalah kemudian disimpulkan 
menjadi satu rangkuman konsep yang telah terpilih, diteliti dan dipelajari. 
4.  Konsep Perencanaan dan Perancangan 
     Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan dengan menggunakan 
metode-metode deskriptif untuk memperjelas kesimpulan yang satu dengan yang 
lain yang diwujudkan dalam bentuk konsep perencanaan dan perancangan. 
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I.7. Sistematika penulisan   

BAB I.  Pendahuluan 
  Berisi tentang judul, latar belakang, permasalahan dan persoalan, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan dan metode pembahasan, 
serta sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Umum 
 Berisi tentang tinjauan umum Apartemen, tinjauan sistem utilitas 

dan struktur, dan tinjauan tipologi bangunan berteknologi tinggi, 
terbaru, mutakhir. 

BAB III. Tinjauan Kota Surakarta 
 Berisi lokasi, dan tinjauan Kota Surakarta. 
BAB IV. Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 
 - Tata massa 
 - Tata ruang 
 - Tata vegetasi 
 - Tata sirkulasi 
 - Tata Utilitas 
 - Tampilan bangunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




