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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Judul 

Judul Dasar-Dasar Program Perencanaan Dan Perancangan 

Arsitektur(DP3A) adalah “Apartemen Mahasiswa Di Solo Dengan Pendekatan 

Arsitektur Kontemporer”. 

1.2. Pengertian Judul 

Supaya judul yang diangkat bisa lebih jelas, maka dapat dijelaskan dengan 

mengartikan setiap kata, antara lain: 

Apartemen : Tempat tinggal suatu bangunan bertingkat yang lengkap 

dengan ruang duduk, kamar tidur, dapur, ruang makan, 

jamban, dan kamar mandi yang terletak pada satu lantai, 

bangunan bertingkat yang terbagi atas beberapa tempat 

tinggal. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994, p: 69) 

Mahasiswa : Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan 

tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia 

pmahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara 

yang lain (KBBI, 2019) 

Solo : Kota Surakarta (Solo) adalah wilayah otonom dengan 

status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 

dengan penduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan 

13.636/km2. Kota dengan luas 44 km2, 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. 
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Arsitektur  Kontemporer : Arsitektur Kontemporer adalah suatu style aliran 

arsitektur terntentu pada eranya yang 

mencerminkan kebebasan berkarya sehingga 

menampilkan sesuatu yang berbeda, dan 

merupakan suatu  aliran baru atau penggabungan 

dari beberapa gaya arsitektur lainya 

(L.Hilberseimer, Comtemporary Architects 2, 

1964) 

Dari pengertian judul diatas dapat disimpulkan bahwa “Apartemen 

Mahasiswa Di Solo Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer” yang 

akan dibangun dan diperuntukan terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi 

Universitas Sebelas Maret dan Institut Seni Indonesia dan beberapa 

universitas yang berada di sekitar apartemen dengan fasilitas-fasilitas yang 

telah tersedia dan menunjang aktivitas studi mahasiswa dengan 

menggunakan konsep Arsitektur Kontemporer. 

1.3. Latar Belakang 

1.3.1. Kondisi Pendidikan 

Ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi suatu negara. Khususnya di 

negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan pendidikan di 

Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan 

Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat 

pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala. Faktanya, 

indeks pengembangan manusia Indonesia semakin menurun. Diantara 174 

negara dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), 

ke-105 (1998), dan ke-109 (1999) (CNN Indonesia,2018). Adapun 

penyebab turunnya mutu pendidikan di Indonesia salah satu nya pada bidang 

teknologi serta sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan.  

Maka dari itu saat ini sangatlah penting meningkatkan sarana dan 

prasarana pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota 

Surakarta (Solo). 
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Sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan salah satunya di 

kawasan universitas sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia sangatlah 

pesat, khususnya  mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Melihat dari 

hal tersebut penyediaan tempat hunian sangatlah penting bagi suatu 

universitas. 

Lokasi perancangan ini berada di kota Solo , tepatnya di Solo bagian 

utara. Pemilihan lokasi di Solo utara dikarenakan berdekatan dengan 

universitas negeri favorit yaitu Universitas Sebelas Maret dan Institut Seni 

Indonesia Surakarta, selain itu terdapat universitas-universitas lain yang 

lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi perancangan. 

Solo adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi 

pendidikan khususnya   untuk   perguruan   tinggi.   Di   Solo  sendiri   saat   

ini   sedang meningkatkan   sarana   dan   prasarana   salah   satunya   

apartemen  mahasiswa.  

Perguruan yang dekat dengan UNS adalah Institut Seni Indonesia 

(ISI) Surakarta, Universitas Surakarta (UNSA), Universitas Tunas 

Pembangunan (UTP), dan Adhi Unggul Bhirawa (AUB). Perkembangan 

calon mahasiswa di UNS setiap tahunnya terus meningkat.  

1.3.2. Kondisi Lingkungan 

Perkembangan lingkungan saat ini terutama di Indonesia dapat 

dikatakan menurun. Hal ini dapat dilihat dari faktor jumlah pertumbuhan 

penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima 

tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 

menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Walaupun demikian, pertumbuhan 

rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 

menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010-2015 

dan 2030-2035 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen menjadi 

0,62 persen per tahun Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh 
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turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat penurunan karena 

kelahiran lebih cepat daripada tingkat penurunan karena kematian. Angka 

Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) turun dari sekitar 21,0 per 1000 

penduduk pada awal proyeksi menjadi 14,0 per 1000 penduduk pada akhir 

periode proyeksi, sedangkan Angka Kematian Kasar (Crude Dead 

Rate/CDR) naik dari 6,4 per 1000 penduduk menjadi 8,8 per 100 penduduk 

dalam kurun waktu yang sama. 

Kondisi lingkungan di sekitar site atau lokasi yang akan dibangun 

apartemen mahasiswa rata-rata mengusung konsep bangunan tradisional 

dan modern, misalnya gedung kampus UNS (Green Campus) , ISI 

Surakarta, RSUD Dr. Moewardi, permukiman warga dan bangunan-

bangunan lainnya. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan permasalahan diatas maka 

untuk memenuhi penyusunan DP3A ini mengambil judul Apartemen 

Mahasiswa Di Solo Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer, 

karena arsitektur kontemporer adalah aliran baru atau penggabungan dari 

beberapa gaya arsitektur lainya (penggabungan konsep arsitektur 

tradisional dan modern), alasan lain untuk menguatkan adalah belum 

adanya bangunan yang menerapkan konsep arsitektur kontemporer di 

sekitar lokasi apartemen. 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep perancangan apartemen mahasiswa yang sesuai 

dengan kajian arsitektur? 

2. Dimanakah lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat pengembangan 

apartemen mahasiswa terlebih di Solo utara? 

3. Ruang apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah apartemen? 

4. Bagaimana tampilan bangunan dan landscapenya? 

5. Bagaimana tata bangunan apartemen mahasiswa? 
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1.5. Tujuan Dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

1. Menemukan lokasi yang tepat untuk pembangunan apartemen 

mahasiswa. 

2. Menemukan ruang yang sesuai dengan pengembangan apartemen 

mahasiswa. 

3. Menemukan sistem, struktur, utilitas, dan lain sebagainya yang sesuai 

untuk kawasan  wilayah apartemen. 

4. Menemukan konsep tampilan bangunan dan lansekap yang sesuai 

dengan judul yang di atas. 

5. Menemukan tata bangunan dan tata massa yang sesuai dengan lokasi. 

1.5.2 Sasaran 

Mengembangkan sarana dan prasarana kota Solo dalam bentuk hunian 

mahasiswa dengan menggunakan konsep Arsitektur Kontemporer, dan 

menambahkan fasilitas khusus apartemen yang diperuntukan untuk 

mahasiswa di kota Solo. 

1.6. Lingkup Pembahasan 

Agar dalam penyusunan DP3A (Dasar Perencenaan dan Perancangan 

Arsitektur) ini memiliki arah yang jelas, maka perlu adanya lingkup 

pembahasan, antara lain: 

a. Penataan massa, ruang, dan zonifikasi pada bangunan. 

b. Penerapan konsep arsitektur kontemporer pada bangunan. 

c. Desain bangunan, fasilitas, dan lansekap. 

1.7. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakanan padan DP3A ini adalah: 

a. Studi Literatur 

Melakukan penelusuran terhadap sumber yang sudah ada untuk 

mendapatkan berbagai standarisasi dan perilaku pengguna fasilitas umum 

apartemen mahasiswa. Sumber yang diperoleh dapat digunakan untuk 

memperkuat data sebagai dasar penelitian pada objek yang telah 

ditentukan. 
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b. Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan 

sifat penulis. Karena pengamatan ini secara langsung atau disebut 

pengematan terlibat dimana penulis juga menjadi alat dalam 

penyusunan DP3A (Dasar Perencenaan dan Perancangan Arsitektur)   

ini, sehingga penulis mencari data sendiri dengan terjun langsung ke 

objek yang telah ditentukan. 

2. Wawancara 

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada 

Badan Perancanaan Pembvangunan Daerah (BAPEDA) untuk 

mencari data-data, dan   wawancara   pada   masyarakat   sekitar 

kawasan site. 

3. Metode Analisa Data 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang 

muncul dan menyocokkan dengan standar yang ada. Hal ini bertujuan 

untuk mengolah  data  dan  mengubahnya  sesuai  standar  yang  ada  

dan  dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. 

Berikut tahapan- tahapan menganalisis data: 

a. Mencari dan mengambil data secara objektif sesuai dengan 

observasi di lapangan. 

b. Mereduksi data dan mengidentifikasi setiap pernyataan 

berdasarkan variabel dari objek. 

c. Menyajikan data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan 

dan mengambil tindakan. 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penulis melakukan penyusunan 

rumusan   permasalahan   yang  dibahas,   tujuan   dari   kegiatan,   manfaat   

yang diperoleh dari disusunnya untuk waktu yang akan datang,   ruang 
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lingkup yang digunakan untuk membatasi, dan sistematika DP3A (Dasar 

Perencenaan dan Perancangan Arsitektur). 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai literatur yang mendukung dalam penyusunan 

DP3A (Dasar Perencenaan dan Perancangan Arsitektur). Literatur yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain tinjauan apartemen mahasiswa yang 

berkonsep Arsitektur Kontemporer.  

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI 

Pada bab ini berisi pembahasan tentang lokasi objek/data fisik, data non fisik 

dan gagasan perancangan. 

BAB IV : ANALISIS  PENDEKATAN  DAN  KONSEP  

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis konsep yang meliputi: 

ruang, massa, tampilan arsitektur, struktur dan ulitilas, serta penekanan 

arsitektur.  

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar  pustaka  berisikan  tentang  sumber  pustaka  yang  digunakan  

sebagai penuliasan bab-bab sebelumnya. Untuk setiap pustaka yang dirujuk 

dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


