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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Judul 

Judul Dasar-Dasar Program Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) adalah “Apartemen Mahasiswa UNS di Jebres dengan Tolok Ukur 

GBCI”. 

1.2. Pengertian Judul 

Agar dapat menjelaskan tentang judul yang diangkat maka perlu 

diketahui pengertian dari setiap kata yaitu sebagai berikut: 

a) Apartemen 

Merupakan tempat tinggal (tediri atas kamar duduk, kamar tidur, kamar 

mandi, dapur, dan sebagainya) yang berada pada satu lantai bangunan 

bertingkat yang bersar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas 

(kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan sebagainya (kbbi, 2016). 

b) Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi (kbbi, 2016). 

c) UNS 

Universitas Sebelas Maret Surakarta biasa disingkat sebagai UNS adalah 

salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di Kota Surakarta 

(Wikipedia, 2016). 

d) Di 

Kata depan untuk menandai tempat (Kbbi, 2016). 

e) Jebres 

Jebres adalah Kecamatan di Kota Surakarta yang terletak di bagian timur. 

Wilayah Kecamatan ini berbukit-bukit dan hampir semua pemakaman di 

kota Surakarta terletak di Kecamatan ini. Kecamatan Jebres adalah tempat 

berlokasinya kampus Universitas Sebelas Maret, Stasiun Solo Jebres , 
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Perumnas Mojosongo, Taman Wisata Jurug, Pasar Gede Harjonagoro, 

serta Makam Pahlawan Kusuma Bhakti. Di Jebres juga berlokasi berbagai 

kegiatan industri (Wikipedia, 2016). 

f) Dengan 

Dengan merupakan kata penghubung untuk menerangakan cara 

(bagaimana terjadinya atau berlakunya) (Kbbi, 2016). 

g) Tolok 

Tolok merupakan imbangan (yang sama) (Kbbi, 2016). 

h) Ukur 

Ukur merupakan pengukur, ukuran (Kbbi, 2016). 

i) GBCI  

GBCI (Green Building Council Indonesia) merupakan lembaga mandiri 

(non government) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan 

masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan 

memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan 

(Gbci, 2016). 

Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judul 

yang di angkat Apartemen Mahasiswa UNS di Jebres dengan Tolok Ukur 

GBCI adalah bangunan dengan fungsi sebagai tempat hunian sewa bagi 

mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan di UNS dengan tolok 

ukur GBCI. 

 

1.3. Latar Belakang 

1.3.1. Kondisi Pendidikan 

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, pendidikan menjadi 

salah satu perhatian khusus pemerintah Indonesia. Maju mundurnya suatu bangsa 

dapat dilihat dari pendidikanya. Sebagai salah satu negara yang masih 

berkembang, Indonesia masih memiliki kualitas pendidikan yang kurang. Hal ini 
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dapat dilihat dari daftar kualiatas pendidikan negara anggota Organisasi Kerja 

Sama Ekonomi Pembangunan (OECD) dimana negara Singapura menjadi negara 

yang memiliki pendidikan yang paling baik di dunia dibandingkan dengan 76 

negara OECD lainnya. Sedangkan Indonesia berada pada posisi ke 69 dari 76 

negara OECD yang hanya unggul 7 peringkat dari Ghana sebagai negara yang 

berada di urutan paling bawah. 

Tabel 1.1 Peringkat Pendidikan Menurut OECD 

Lima negara dengan pendidikan 

terbaik menurut OECD 

Lima negara dengan 

pendidikan terburuk menurut 

OECD 

1. Singapura 1. Oman 

2. Hong Kong 2. Maroko 

3. Korea Selatan 3. Honduras 

4. Jepang 4. Afrika Selatan 

5. Taiwan 5. Ghana 

Sumber : (Pendidikan Indonesia, 2016) 

Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang terus mengalami 

perkembangan. Indonesia yang menjadi salah satu negara berkembangpun, ikut 

merasakan dampak dari perkembangan ilmu. Sebagai salah satu bentuk 

perkembangan yang terus mengalami peningkatan dapat dirasakan dari semakin 

meningkatnya penduduk yang membutuhkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat 

dari sisi kebutuhan yang terus meningkat pada data BPS jika dilihat dari indikator 

pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dari tahun 2010 

hingga 2014 selalu mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 terjadi 

penurunan. 

Tabel 1.2 Indikator Pendidikan APK PT 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(APK) PT 16,35 18,06 18,85 23,06 25,76 20,89 

Sumber : (BPS, 2016) 
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1.3.2. Sasaran Pemasaran 

Kota Surakarta atau biasa disebut Kota Solo merupakan salah satu 

wilayah yang status otonomnya di bawah jawa tengah. Kota Surakarta memiliki 

5 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, 

Banjarsari dan Jebres. 

Jebres merupakan salah satu dari 5 Kecamatan yang berada di Surakarta 

dengan letak di bagian Timur. Kecamatan Jebres memiliki berbagai kegiatan 

industri tetapi juga sebagai lokasi pendidikan yang cukup terkenal di Kota 

Surakarta sebab adanya Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Institut 

Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Area Jebres juga didukung dengan adanya stasiun 

Jebres sebagai transportasi, Taman Wisata Jurug sebagai salah satu lokasi 

pariwisata, serta makam pahlawan Kusuma Bhakti. 

Jebres sebagai lokasi dengan potensi pendidikan yang cukup tinggi dapat  

meningkatkan kualitas pendidikan bagi Indonesia. Potensi ini dapat dilihat dari 

perkembangan jumlah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang setiap 

tahunnya yang mengalami fluktuasi. 

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Mahasiswa UNS 

Program Perode 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

D-3 Ags-Jan 4119 6377 6.321 

 Feb-Jul - 6016 5889 

D-4 Ags-Jan 0 255 191 

 Feb-Jul - 242 216 

S-1 Ags-Jan 23852 23267 23188 

 Feb-Jul - 21160 20861 

S-1 Trans Ags-Jan 1447 1564 1597 

 Feb-Jul - 1441 1657 

Profesi Ags-Jan 340 321 337 

 Feb-Jul - 283 276 

Spesialis Ags-Jan 526 680 598 

 Feb-Jul - 477 425 

S-2 Ags-Jan 2241 3672 5947 

 Feb-Jul - 2409 5228 

S-3 Ags-Jan 166 433 315 
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 Feb-Jul - 259 352 

Total Ags-Jan 32691 36569 38494 

 Feb-Jul - 32287 34904 

Sumber : (UNS, 2016) 

Tabel di atas menjelaskan bahwa UNS memiliki peminat yang cukup 

banyak. Tabel ini membuktikan bahwa konsumsi pendidikan di Indonesia cukup 

untuk dipertimbangkan melihat dari banyaknya penduduk yang antusias dalam 

menempuh jenjang pendidikan baik D-3, D-4 hingga S-3 di UNS. Tak heran 

muncul isu pembangunan apartemen mahasiswa pada tahun 2013 yang 

mengatakan akan ada pembangunan apartemen mahasiswa di Jebres Surakarta. 

Isu ini disampaikan oleh Bapak Andi Hartono selaku pengembang apartemen 

mahasiswa dengan optimis bahwa adanya apartemen mahasiswa ini akan  

diterima pasar dengan baik (Joglosemar, 2016). Bukan hal baru lagi jika UNS 

menjadi tujuan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena 

kualitas pendidikan yang baik, hal ini terbuti dari prestasi UNS yang menduduki 

peringkat ketiga berdasarkan pemeringkatan 4 Internasional Collage and 

University (4ICU) pada tanggal 13 Juli 2016 (Icu, 2016). Namun tidak hanya 

UNS saja yang memiliki potensi pendidikan yang terus berkembang. Potensi ini 

dirasakan dari pendidikan seni yang tidak jauh dari UNS yaitu Institut Seni 

Indonesia (ISI). ISI adalah salah satu perguruan tinggi seni negeri di bawah 

pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas RI) (ISI, 2016). ISI yang pada mulanya bernama Akademi 

Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta merupakan salah satu wadah untuk 

menyalurkan serta merintis perkembangan seni tradisional. Pada 

perkembanganya ISI menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi andalan 

di Kota Surakarta. Bahkan ISI merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

menarik banyak minat baik nasional maupun international. Rektor ISI Surakarta  

Prof.Dr.Sri Rochana W., S.Kar., M.Hum mengatakan, “ada 18 mahasiswa asing 

yang sudah hadir di ISI Surakarta dan akan menekuni seni dan budaya Indonesia, 
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ini sesuatu yg menggembirakan bagi kita semua karena melalui mahasiswa 

Darmasiswa, ISI Surakarta terutama seni dan budaya dapat dikenal diluar negeri” 

(ISI, 2016). 

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa pendidikan di kota 

Surakarta khususnya di daerah Jebres dengan didukung adanya UNS serta ISI 

memberikan potensi yang baik pada pendidikan.  

1.3.3. Permasalahan Lingkungan 

Perkembangan jaman yang terus berkembang memberikan dampak yang 

besar terhadap pola fikir manusia. Dalam beberapa tahun terakhir besarnya 

perubahan yang terjadi diberbagai daerah memberi perubahan diberbagai aspek 

kehidupan seperti tingkah laku maupun cara berpandangnya. Dalam 

perkembanganya, berbagai aspek tak jarang menimbulkan berbagai 

permasalahan.  

Bertambahnya penduduk serta melebarnya angka hunian yang dianggap 

kurang strategis memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Misal, 

kebutuhan hunian yang memaksa penghuni harus menggunakan kendaraan 

pribadi. Hal ini mungkin sederhana, tapi bagaimana jika yang menggunakan 

kendaraan pribadi ratusan atau ribuan? berapa besar sumber daya alam yang 

digunakan dan seberapa besar polusi yang ditimbulkan. Sedangkan dalam 

pembangunan beberapa diantaranya mengabaikan kondisi lingkungan sehingga 

hal ini semakin memperburuk keadaan bumi. Efek lain selain polusi yaitu 

menimbulkan kemacetan. Semakin banyak pengguna kendaraan pribadi maka 

semakin padat jalanan. Kondisi ini cukup memprihatinkan melihat seberapa 

besar polusi yang ditimbulkan di jalan sedangkan kondisi alam yang semakin 

memburuk. Kondisi ini nantinya akan mempengaruhi kenaikan suhu udara. 

Bapak Tri Harso Karyono dalam bukunya Green Architecture Pengantar 

Pemahaman Arsitektur Hijau Indonesia, sejak tahun 1980, menjelaskan bahwa 

suhu bumi mencapai titik yang tertinggi dalam catatan sejarah pada tahun 2005 
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sementara tahun 2002 dan 2003 tercatat dalam urutan dua dan tiga terpanas dalam 

sepanjang sejarah fluktuasi panas bumi. (Karyono, 2010) 

Bukan hal baru lagi permasalahan mengenai polusi udara hingga global 

warming ada di Indonesia. Permasalahan ini sudah sering terdengar bahkan 

menurut data National Geographic Indonesia pada bulan juni tahun 2015 

kemarin, akibat kurangnya menjaga lingkungan kondisi  temperatur tanah naik 

sebesar 1,26 derajat Celcius (nationalgeographic, 2015). Kondisi ini tentu 

memberikan konsekuensi seperti perubahan pola iklim, kenaikan suhu udara rata-

rata bumi, kekeringan dan kebakaran hutan, peningkatan hujan badai dan banjir, 

serta merebaknya berbagai penyakit. 

Paparan di atas menjelaskan bahwa untuk menunjang mahasiswa yang 

sedang menempuh pendidikan baik D-3, D-4 hingga S-3 dan untuk mendapatkan 

hunian yang baik, praktis serta ramah lingkungan maka Apartemen Mahasiswa 

UNS di Jebres dengan Tolok Ukur GBCI diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan hunian bagi mahasiswa. 

 

1.4. Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan yang dijabarkan dalam laporan Dasar – Dasar 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  (DP3A) adalah sebagai 

berikut : 

a) Bagaimana merancang bangunan apartemen untuk mahasiswa yang sedang 

menempuh jenjang pendidikan di Universitas?  

b) Bagaimana merancang bangunan apartemen sebagai penunjang kebutuhan 

hunian bagi mahasiswa dengan tolok ukur GBCI? 

c) Bagaimana site yang tepat guna memenuhi kebutuhan hunian bagi 

mahasiswa sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan? 
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1.5. Tujuan dan Sasaran 

1.5.1. Tujuan  

a) Mewujudkan rancangan Apartemen mahasiswa UNS di Jebres untuk 

mahasiswa yang sedang menempunh jenjang pendidikan di Universitas. 

b) Mewujudkan rancangan suatu bangunan sebagai penunjang kebutuhan 

hunian bagi mahasiswa dengan tolok ukur GBCI. 

c) Mewujudkan rancangan yang tepat guna memenuhi kebutuhan hunian bagi 

mahasiswa sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan. 

1.5.2. Sasaran  

a) Menyusun konsep Apartemen Mahasiswa di Jebres dengan tolok ukur 

GBCI diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi Mahasiswa yang 

sedang menempuh jenjang pendidikan. 

b) Menyusun konsep Apartemen Mahasiswa UNS di Jebres dengan tolok 

ukur GBCI diharapan mampu menghadirkan bangunan yang tidak merusak 

lingkungan sekitar. 

c) Menyusun konsep Apartemen Mahasiswa UNS di Jebres dengan tolok 

ukur GBCI diharapan mampu memberikan kenyamanan baik individu 

maupun lingkungan. 

1.6. Lingkup Pembahasan 

a) Rancangan Apartemen mahasiswa UNS di Jebres dengan tolok ukur GBCI 

dibatasi pada Kecamatan Jebres dengan tinjauan dari disiplin ilmu 

arsitektur. 

b) Rancangan Apartemen mahasiswa UNS di Jebres dibatasi pada GBCI 

(Green Building Council Indonesia). 
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1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, 

mendapatkan data dari instansi yang terkait, dari studi literatur serta browsing 

internet. 

1.7.2. Metode Dokumentasi 

Metode ini dapat dilakukan dengan pengambilan data pada lokasi yang 

terkait dengan topik yang dibahas baik itu suatu daerah maupun obyek lain yang 

digunakan sebagai pembanding. 

1.7.3. Metode Analisa Konsep 

Mencari permasalahan yang ada di dalam lingkungan kemudian 

didiskripsikan berdasarkan data yang diperoleh. Mengolah data dengan 

mengarahkan pada aturan yang dipakai. Penarikan kesimpulan berdasarkan data 

akhir yang telah diolah. 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi bangunan, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan 

gambaran dari topik yang diangkat. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang kajian objek, studi kasus, elemen perancangan. 

Pada bab ini dijelaskan tentang topik yang diangkat dengan 

menguraikan temuan dan teori serta standar yang digunakan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN (DATA)  

Berisi tentang lokasi atau data fisik, data sebaran aktifitas 

penduduk, dan lingkungan sosial lain atau data non fisik serta gagasan 

perancangan. 
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BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa dan konsep makro, analisa dan konsep 

mikro yang meliputi analisa dan konsep site, analisa dan konsep ruang, 

analisa dan konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur, 

analisa dan konsep struktur utilitas serta analisa dan konsep penekanan 

arsitektur.  


