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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1    PENGERTIAN JUDUL 

Judul yang di pilih ialah : ‘ Vertical Housing dengan pendekatan nilai-nilai 

desa tradisional di Surakarta”. Agar judul dapat dipahami dengan baik, maka 

perlu adanya penjabaran perkata sebagai berikut :  

Vertical Housing  : Rumah ialah bangunan dengan struktur fisik  yang 

menjadi tempat berlindung dan tempat tinggal serta 

menjadi wadah pembinaan keluarga ( UU RI No.4 

Tahun 1992 ). Sedangkan Vertical Housing berarti suatu 

rumah yang terdiri darri lebih dari dua lantai yang 

disusun secara bertikal sebagaiakibat dari 

memaksimalkan pemanfaatan ruang yang lebih efffisien 

Pendekatan : pendekatan memiliki artin yang proses, cara maupun 

metode (KBBI, 2018). 

Nilai    : ialah asas. 

Desa Tradisional : Desa Tradisional ialah suatu wilayah permukiman yang 

masyarakatnya masih  bergantung dengan satu sama lain 

antar manusia dan juga sangat bergantung pada alam 

sekitarnya ( Malik,2014). 

Surakarta : Kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia 

dengan kepadatan penduduk 12.799/km2. Kota dengan 

luas 44 km Ini berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah Utara, 

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah Timur dan Barat, dan Kabupaten Sukoharjo di 

sebelah Selatan ( BPS Surakarta, 2013).  
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Dari urian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari judul  Vertical Housing 

dengan pendekatan nilai-nilai desa tradisional di Surakarta ialah merencanakan 

suatu hunian vertikal berupa apartemen di Surakarta yang dalam perencanaanya 

menggunkan nilai nilai adat dari desa tradisional. Masyarakat modern  yang memiliki 

kesibukan tinggi menjadi sasaran dari apartemen ini di harapkan mendapatkan 

pengalaman tinggal di hunian modern namun tetap merasakan nilai nilai kebudayaan 

bermasyarakat dari desa tradisional. Hal ini diharapkan dapat mengubah masyarakat 

yang semula acuh akan keber-tetanggaan (M.Randy, 2016) menjadi lebih peduli akan 

sosial masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. 

1.2  LATAR BELAKANG 

1.2.1 Ketersediaan Hunian dan Minimnya Lahan di Surakarta 

Tabel 1 Jumlah dan rasio penduduk Surakarta 

Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Wilayah-km Kepadatan Penduduk 

Laweyan 101.324 8.64 11.727 

Serengan 54.334 3.19 17.033 

Pasar Kliwon 85.609 4.82 17.761 

Jebres 143.995 12.58 11.446 

Banjarsari 178.397 14.81 12.046 

Total 563.659 44.04 12.799 

Sumber: Surakartakota.bps.go.id ,2015 

Pertumbuhan penduduk di kota Surakarta yang terus meningkat dan berada 

pada angka 0.565% pertahun. Kota Surakarta ialah kota dengan kepadatan penduduk 

12.799 jiwa/km2, dengan angka ini Surakarta menjadi kota dengan tingkat kepadatan 

penduduk tertinggi di Jawa Tengah namun dengan luasan wilayah yang terkecil ke 13. 

Kecamatan dengan kepadatan terendah ada pada kecamatan Laweyan sedangkan 

dengan kepadatan tertinggi ialah pada kecamatan Pasar Kliwon. Jika wilayah Solo 

Raya yang menjadi penyangga di sekitar Surakarta juga digabungkan secara 

keseluruhan maka luasnya ialah 130 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 800.000 

jiwa. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan jumlah 

penduduk beserta kepadatanya pada setiap tahunya di Surakarta. Permukiman ialah 
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elemen dasar yang mendampingi terkait perkembangan penduduk, jadi fungsi 

permukiman akan terganggun bila tidak ada perencanaan yang baik terkait 

permukiman di Surakarta mengingat perkembangan penduduk yang semakin 

meningkat. Dengan terus bertumbuhnya angka kepadatan penduduk di Surakarta 

ketersediaan lahan untuk fungsi hunian akan berkurang. Lalu untuk memenuhi 

kebutuhan akan permukiman yang baik dan sesuai dengan tata daerah dan tata ruang 

guna lahan maka diperlukan pengembangan perumahan dan permukiamn yang berbaris 

kearah vertikal. 

1.2.2 Kondisi Hunian Vertikal 

Menurut Budi Yuwono (2016), pemerintah pusat dan daerah telah mulai mulai 

menginisiaisi program sebagai solusi menyelesaikan permasalahan kekurangan hunian 

untuk penduduk secara nasional dengan mengadakan hunian vertikal. Hal ini menjadi 

titik  awal pembangunan hunian vertikal secara nasional di Indonesia.  

 

Gambar 1 Peta Sebaran Hunian Vertikal di Surakarta 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 

 Solusi untuk menghadirkan hunian vertikal ternyata telah sampai pada kota 

Surakarta  terlihat dengan adanya 8 lokasi hunian vertikal yang berdiri di sana, 

termasuk rusunawa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun apartemen yang 
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dipelopori oleh pihak swasta.. Tersedianya lapangan pekerjaan dan tingginya arus 

urbanisasi di kota Surakarta memicu meningkat pula kebutuhan akan tempat tinggal 

seperti yang dikatakan Prijanto (2017) sampai saat ini jumlah kesenjangan antara 

jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat / backlog  

mencapai 300.000 unit untuk kota Solo termasuk PNS, TNI, dan Polri. Dengan lahan 

yang semakin habis hampir tidak mungkin untuk menciptakan hunian 

horisontal/landed. Hal ini menunjukan masih kurangnya jumlah hunian yang tersedia 

dibanding jumlah penduduk yang ada di Surakarta, maka diperlukanya penambahan 

ketersediaan hunian untuk meningkatkan effisiensi penggunaan lahan yang terbatas. 

 Kebutuhan hunian yang semakin tinggi khususnya pada tipe hunian vertikal 

apartemen, rusun dan condominium memicu para penyedia bangunan berlomba untuk 

menciptakan hunian vertikal yang semaksimal mungkin pada lahan yang sempit 

seefisien mungkin. Hal inilah yang membuat desain hunian vertikal menjadi sekadar 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal saja, dan tanpa sadar kurang memperhatikan 

pengaruh yang timbul pada kehidupan bermasyarakat secara sosial (Aprilia, 2016). 

 

Gambar 2 Apartemen Paragon Life Style 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018 
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Penataan hunian yang berupa blok ke atas dan memunculkan ruang bersama hanya 

pada area dasar bangunan menjadi faktor kurangnya interaksi yang terjadi antar 

penghuni, dimana ruang publik juga memiliki andil dalam bentuk karakter masyarakat 

(Afifah, 2015). 

1.2.3 Desa Tradisional sebagai kondisi bermasyarakat ideal 

 Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan konsep penataan hunian yang 

diwujudkan oleh adanya desa tradisional. Desa tradisional sendiri ialah perwujudan 

kesatuan dari tempat tinggal dengan kesatuan alam, mannusia dan norma yang 

memiliki batasan yang jelas.  

Desa merupakan entitas masyarakat hukum tertua yang memiliki sifat asli. 

Kemurnian desa tradisional terdapat pada tata pemerintahan dan kewenangan 

otonomnya yang mengatur masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat yang 

berlaku. Soetardjo Kartohadikoesoemo menjelaskan desa dalam bukunya yang 

berjudul “Desa” ialah daerah kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal 

masyarakat yang berdaulat mengadakan pemerintahan sendiri 

 

Gambar 3 Contoh aktifitas sosial di desa tradisional  

Sumber: beritadaerah.co.id, 2016 
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Pola bermasyarakat yang dari dulu hingga kini masih terjaga dalam kehidupan 

sosial masyarakat desa tradisional. Kehidupan masyarakat desa sangat intim antara satu 

manusia dengan manusia yang lain. Dilain hal, kebudayaan Jawa merupakan 

kebudayaan dengan sistem kekerabatan yang unik yang memperlihatkan posisi dan 

peranan seseorang dalam tata ruang arsitektural. Ruang yang hadir pada lingkungan 

desa tidak hanya berdasarkan kebutuhan jasmani saja namun juga harus memenuhi 

kebutuhan spiritual pengguna ruang. 

Sebagai contoh di mana masyarakat jawa sangat erat dengan perayaan atau 

pesta makan. Perayaan masayarakat jawa dapat berupa grebek atau keagamaan seperti 

mulud, pasa dan besar. Lalu ada perayaan bancaki atau nyalamati biasanya 

dilaksanakan saat adanya pernikahan, kelahiran maupun pemakaman. Pada saat hari 

perayaan ada yang tidak menggunakan alat musik didalam acara, mereka berkumpul 

bersama lalu membacakan bebrapa ayat suci Al-quran, sebelum yang hadir mendapat 

makanan sang tetua memanjatkan doa kepada Yang Maha  Kuasa berkaitan dengan 

acara tersebut dan mengungkapkan rasa terimakasih atas hidangan yang telah 

dianugrahkan. Lalu konsep tata masa cikal bakal Kota Surakarta berupa Desa Sala 

menggunakan konsep kosmologi pola mancapat yang memilliki nilai sosial serta 

spiritual pada penempatanya. Di sebelah timur terdapat pasar sebagai lambang urusan 

keduniaan, lalu di sebelah barat tempat tinggal Ki Gede Sala terdapat jalan lurus yang 

mengacu pada gunung Merapi sebagai lambang urusan akhirat. 

 

Gambar 4 Pola yang digunakan pada Desa Sala 

Sumber: Zainal dan Arifin, 2010 
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Hal seperti diatas yang ingin ditangkap penulis sebagai pendekatan dalam desain 

bangunan hunian vertkal nantinya. Berdasarkan uraian di atas, pengadaan Vertical 

Housing dengan pendekatan nilai nilai desa tradisional diharapkan dapat menjadi solusi 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermukim menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.  

1.3  RUMUSAN PERMASALAHAN 

   Perumusan yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang telah 

dibahas sebelumnya adalah ‘’ Bagaimana desain Vertical Housing dengan 

pendekatan nilai nilai desa tradisional” melalui : 

a. Bagaimana merumuskan nilai-nilai desa tradisional pada segi 

arsitektural 

b. Bagaimana menerapkan nilai desa tradisional pada bangunan hunian 

vertikal 

1.4  TUJUAN  

1.4.1 Tujuan 

a. Menghasilkan desain bangunan dan landskap yang dapat memenuhi 

kebutuhan  masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. 

1.5  LINGKUP PEMBAHASAN 

     Agar dalam penyusuna DP3A (Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur) ini mempunyai arah yang jelas, maka perlun adanya lingkup 

pembahasan, yang meliputi : 

a. Penataan masa bangunan  

b. Desain bangunan dan landsekap 

c. Penambahan fasilitas pendukung 

1.6 LUARAN 

 Luaran yang dihasilkan terdiri atas dua produk, yaitu konsep 

perancangan yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang tersusun 
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dalam Dasar-dasar Program Perancangan dan Perancanaan Arsitektur (DP3A), 

serta gambar desain arsitektural yang merupakan produk tersendiri namun tidak 

terpisahkan dari keseluruhan luaran yang tersusun dalam Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A). 

1.7  METODOLOGI PEMBAHASAN 

Metode Pembahasan yang digunakan dalam perencanaan dan 

perancangan ini adalah :  

a. Kajian Literatur 

Pengkajian literatur menggunakan beberapa sumber data yang dapat 

digunakan untuk merumuskan dan menyajikan solusi pada permsalahan 

dengan solusi yang berdasar. 

b. Metode Pengumpulan Data melalui Observasi 

Mencari dan mengumpulkan data dengan wawancara dan pengamatan 

pada objek yang berhubungan dengan perencanaan hunian vertikal dan 

desa tradisional 

c. Metode analisis data  

Menganalisa data non fisik dan fisik yang di butuhkan terkait hunian 

vertikal sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan. 

d. Metode pembahasan konsep melalui analisa deskriptif 

1.8  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang permasalahan yang diangkat sebagai dasar 

perencanaan dan perancangan untuk mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai dalam sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori-teori yang terkait dengan hunian vertikal dan 

pendalaman teori tentang nilai nilai pada desa tradisional di Indonesia 
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yang dapat digunakan untuk merencanakan bangunan hunian vertikal 

lebih baik. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisikan tentang tinjauan lokasi dan lingkungan eksternalnya, aspek 

fisik, aspek aktivitas, keterkaitan aspek ekonomi dengan pariwisata, 

serta aspek kebijakan pengembangan kawasan. 

BAB IV ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang gagasan peerencanaan serta analisis-analisis yang 

terkait dengan tapak, arsitektur, maupun struktur, baik secara makro 

maupun mikro, untuk mendapatkan konsep yang sesuai.  


