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ABSTRACT 
 

Semarang as the capital city of Central Java province has an area of 373.70 km2. Another 
characteristic of Semarang is its geostrategic position. Geographically Semarang city is on the 
economic traffic route of Java Island and it is the gateway of development of Central Java Province. 
Based on the fact that Semarang's strategic geographical position is one of the reasons the city's 
economic development has increased significantly, including in the property sector. Typology of 
residential and property in Semarang City is experiencing a significant development. The 
development of residential typology from horizontal occupancy to vertical dwelling may be 
considered as economic development in Semarang City. With the construction of vertical housing 
can be assumed that the price of land per square meter in an area is very high, so it will be more 
effective if the typology of occupancy is planned in the form of vertical dwelling. On the other hand, 
vertical shelter development needs special attention, as it usually does not take into consideration 
the values of humanist populist architecture. Through this research, it is expected that the pattern of 
vertical residential development in Semarang still pay attention to the aspects and values that 
prioritize humanism through the study of populist architecture. Through field observations coupled 
with some populist architectural literary theories, it seems that attention to the value of populist 
architecture needs to be more emphasized in the development of residential with vertical typology in  
Semarang. 
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ABSTRAK 

 
Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 373.70 km2. 
Karakteristik lain dari kota Semarang adalah posisinya yang geostrategis. Secara geografis kota 
Semarang berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang 
pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada kenyataan posisi geografis kota 
Semarang yang strategis, hal tersebut menjadi salah satu alasan perkembangan perekonomian 
kota meningkat secara signifikan, termasuk dalam bidang properti. Tipologi hunian dan properti di 
Kota Semarang dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan tipologi 
hunian dari hunian horisontal menjadi hunian vertikal bisa saja dianggap sebagai perkembangan 
ekonomi di Kota Semarang. Dengan adanya pembangunan hunian vertikal bisa diasumsikan bahwa 
harga tanah setiap meter persegi pada suatu daerah sudah sangat tinggi, sehingga akan lebih 
efektif apabila tipologi hunian yang direncanakan berupa hunian vertikal. Di lain sisi, perkembangan 
hunian secara vertikal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena biasanya perubahan ini tidak 
mempertimbangkan nilai-nilai arsitektur populis yang humanis. Melalui penelitian ini, diharapkan 
pola perkembangan hunian secara vertikal di Semarang tetap memperhatikan aspek-aspek dan 
nilai yang mengedepankan humanisme melalui kajian arsitektur populis. Melalui pengamatan 
lapangan yang disandingkan dengan beberapa teori literatur arsitektur populis, nampaknya 
perhatian terhadap nilai arsitektur populis perlu untuk lebih ditekankan dalam pengembangan 
hunian dengan tipologi vertikal di Kota Semarang. 
 
Kata kunci: arsitektur populis, hunian vertikal, tipologi hunian, Kota Semarang 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 373.70 km2. 
Berdasakan data dari Pemerintah Kota, Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 
kecamatan dan 177 kelurahan dengan latar belakang karakteristiknya masing-masing. Kecamatan 
terluas dari administrasi kota Semarang terletak di kecamatan Mijen dengan luas 57,55 km2.  
Karakteristik lain dari kota Semarang adalah posisinya yang geostrategis. Secara geografis kota 
Semarang berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang 
pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada kenyataan posisi geografis kota 
Semarang yang strategis, hal tersebut menjadi salah satu alasan perkembangan perekonomian 
kota meningkat secara signifikan, termasuk dalam bidang properti. 
Tipologi hunian di Kota Semarang dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan. 
Perkembangan tipologi hunian dari hunian horisontal menjadi hunian vertikal bisa saja dianggap 
sebagai perkembangan ekonomi di Kota Semarang. Dengan adanya pembangunan hunian vertikal 
bisa diasumsikan bahwa harga tanah setiap meter persegi pada suatu daerah sudah sangat tinggi, 
sehingga akan lebih efektif apabila tipologi hunian yang direncanakan berupa hunian vertikal.  
Arsitektur populis sebagai sebuah kajian ilmu arsitektur memiliki pandangan tentang bagaimana 
seorang arsitek menyikapi kehidupan sosial manusia dalam ranah desain arsitektural. Menurut 
Mangunwijaya (1988), sebuah bangunan pasti memiliki jiwa, arsitek mendesain sebuah bangunan 
pastinya untuk digunakan oleh manusia. Oleh karena itu merupakan hal yang benar untuk selalu 
menapasinya dengan kehidupan manusia, watak, napsu, dan cita-cita. Apabila dikaitkan dengan 
paham arsitektur populis, kutipan tersebut memiliki makna bahwa sebuah karya arsitektur populis 
yang memiliki konsentrasi dalam pemenuhan kebutuhan desain untuk masyarakat marjinal, 
seharusnya juga memiliki sentuhan desain yang manusiawi.  
Dalam penelitian ini kajian arsitektur populis akan digunakan untuk melihat dan mengkaji sejauh 
mana jenis hunian kontemporer berupa hunian bertingkat di kota Semarang mampu memberikan 
ruang dan wadah bagi kehidupan manusia yang luhur dan mendasar.  
 
Alasan Pemilihan Judul 
Adapun alasan yang melandasi pemilihan judul dalam penelitian ini adalah pemikiran tentang 
adanya kecurigaan nilai-nilai Arsitektur Populis yang semakin pudar dan tidak lagi menjadi ruh 
dalam sebuah proses perencanaan bangunan yang dirancang untuk mengakomodasi kehidupan 
manusia. Adanya fenomena pergeseran tipologi hunian dari landed house menjadi hi rise building di 
Kota Semarang perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana sebuah desain hunian bertingkat tetap 
dapat mengakomodasi desain ruang hunian yang manusiawi.  
 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan latar belakang dapat ditarik beberapa poin permasalahan dalam penelitian ini 
antara lain:  

� Bagaimanakah Arsitektur Populis berperan dalam proses perencanaan hunian di Kota 
Semarang?  

� Apakah desain hunian bertingkat yang berkembang saat ini di kota Semarang sudah 
mempertimbangkan nilai arsitektur populis dalam perencanaannya?  

� Mengapa kajian Arsitektur Populis perlu dipertimbangkan dalam perencanaan hunian 
bertingkat di kota Semarang?  

� Sejauh apakah peran teori arsitektur populis dalam menyediakan hunian bagi penduduk 
kota Semarang?  

 
METODE  
 
Metodologi Penelitian 
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Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dalam mengolah data yang merupakan analisis dari 
permasalahan dengan kajian pustaka yang digunakan begitu pula dalam menyampaikan hasil 
analisis setelah melakukan pengamatan di lapangan.  

� Data Primer Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan bebas dan tidak struktur 
dengan responden para pelaku pengembang, arsitek, dan penduduk kota 
Semarang. Pengamatan Pengamatan dilakukan untuk memperhatikan keadaan 
masyarakat yang membutuhkan akomodasi berupa hunian, serta perkembangan yang 
terjadi pada proses pembangunan bangunan-bangunan hunian vertikal.  

� Data Sekunder  
Merupakan data yang diolah dari pustaka atau buku dan literatur yang memiliki keterkaitan 
dengan topik penelitian.  

Batasan Lokasi Penelitian  
Penelitian ini hanya dilakukan di dalam teritorial administrasi Kota Semarang yang terkonsentrasi di 
kawasan pusat kota. Pertimbangan ini berangkat dari pemikiran bahwa perkembangan dan 
perubahan pola tipologi hunian terjadi di kawasan pusat kota. Adapun objek fisik bangunan hunian 
bertingkat yang menjadi objek penelitian antara lain:  

� Apartemen MG Suite Jl. Petempen Kota Semarang  
� Apartemen Sentraland Jl. Ki Mangunsarkoro Kota Semarang  
� Apartemen Louis Kienne Jl. A. Yani Kota Semarang  
� Apartemen Best Western Jl. MT. Haryono Kota Semarang  
� Apartemen Louis Kienne Jl. Pandanaran Kota Semarang  
� Apartemen Marquis de Lafayette Jl. Pemuda Kota Semarang  
� Apartemen Candi Land Jl. Siranda Kota Semarang  

 
KAJIAN TEORI 
 
Arsitektur Populis 
Menurut Rudyanto Soesilo, terdapat beberapa tipologi arsitektur yang berkembang di negara 
berkembang seperti Indonesia, antara lain:  

� Arsiketur Elit  
o Sering disebut sebagai Grand Architecture  
o Mengisi buku sejarah arsitektur  
o Pada era pra modern diisi dengan bangunan-bangunan spiritual dan monumental.  
o Tiga diktum virtuvius (venustas, firmitas, utilitas) terpenuhi secara utuh.  

� Arstektur Menengah  
o Jumlahnya sangat banyak  
o Tidak terekam pada buku sejarah arsitektur  
o Memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian dan wadah aktivitasnya  
o Hanya membutuhkan tenaga ahli setingkat Madya  
o Jumlah lantai 1-4  
o Mendapat porsi perhatian yang paling utama di negara berkembang seperti 

Indonesia  
� Arsitektur Populis  

o Diperuntukan bagi rakyat kecil  
o Lebih mengutamakan asas kegunaan bernaung (shelter)  
o Kadang mengabaikan unsur firmitas apalagi keindahan (venustas)  
o Banyak muncul di perkotaan negara berkembang, tempat terjadinya kesenjangan / 

ketimpangan sosial  
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Memanusiakan Manusia 
Galih Widjil dalam bukunya yang sangat menarik “Arsitektur Untuk Kemanusiaan” merumuskan 
beberapa klausa penting yang sangat menarik untuk digunakan sebagai bahan tinjauan bangunan 
hunian bertingkat dalam ranah Arsitektur Populis.  
Arsitektur Kasih Sayang menurut Galih dalam “Arsitektur untuk Kemanusiaan” bangunan 
arsitektural yang baik adalah bangunan yang didesain dengan semangat memanusiakan manusia. 
Dimana arti memanusiakan manusia disini adalah suatu karya arsitektur semestinya memiliki 
dorongan alamiah untuk dihargai atas dasar kasih sayang, bukan dihargai karena aspek yang lain 
seperti keuntungan materiil, penghargaan, atau bahkan menarik perhatian khalayak ramai.  
Suatu desain arsitektur yang populis semestinya beranjak dari sebuah semangat untuk memberikan 
perhatian dan kasih sayang. Bukan sebuah proses desain yang hanya mengedepankan aspek-
aspek materiil.  
 
Arsitektur Yang Memiliki Jiwa  
Romo Mangunwijaya dalam (Galih, 2008) pernah mengatakan bahwa sebuah bangunan arsitektural 
semestinya didesain dengan pertanggungjawaban untuk mengkorelasikan antara bangunan itu 
sendiri dengan lingkungan luarnya secara intim. Hal tersebut dimaksudkan supaya sebuah karya 
arsitektur memiliki jiwa. Tidak hanya berhenti menjadi sebuah objek yang serba otomatis, tetapi juga 
memiliki ikatan emosional dan relasi sosial dengan lingkungannya.  
Sebuah parameter yang dapat disimpulkan dari kutipan di atas adalah, sebaiknya bangunan 
arsitektural dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan luar di sekitarnya. Bagaimana 
sebuah bangunan tidak hanya egois dan menutup diri dengan lingkungan luar, namun juga memiliki 
komunikasi, hubungan dan harmoni dengan apa yang ada di depan, samping, bahkan bagian 
belakang dari fisik bangunan tersebut.  

Arsitektur Yang Menyadarkan  
Menurut Galih, makna lain dari Arsitektur Populis, atau arsitektur yang memanusiakan manusia 
adalah arsitektur yang dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya atau sifat alaminya. 
Bagaimana sebuah sudut pandangan yang memiliki pemikiran bahwa manusia pada dasarnya 
adalah makhluk yang serba murah, memiliki belas kasih antar sesama.  
Sama halnya dengan arsitektur yang memiliki jiwa, arsitektur yang menyadarkan juga 
berpandangan bahwa manusia sebagai aktor utama di dalam rancang bangun arsitektur harus bisa 
memberikan sebuah desain yang sederhana, dengan maksud kebutuhan utama dari sebuah fungsi 
bangunan dapat terwadahi secara optimal. Selain sederhana, kasih sayang juga menjadi nilai yang 
dipertimbangkan. Kasih sayang antar sesama disini dimaksudkan untuk memelihara kepedulian 
antar sesama manusia dan lingkungannya. Tersedianya wadah yang dapat mengakomodasi antar 
sesama manusia untuk saling memperhatikan, mengasihi satu sama lain.  

Menjual Imajinasi  
Hedonisme dan prestise dalam dunia properti seringkali sangat berhubungan dengan proses 
transaksi imajinasi. Membuat hunian bertingkat dengan konsep barat namun berlokasi di Indonesia 
merupakan salah satu contohnya. Menjual imajinasi menjadi tolok ukur kemajuan dan arah tujuan 
kehidupan, menjual prestise dan hedonistik untuk mencari perhatian. Setiap saat berganti konsep 
kehidupan (Kelbough, 2004) merupakan cara yang ditempuh pengembang untuk mendapatkan 
konsumen dengan cara mengesampingkan nilai arsitektur populis.  
 
Keberpihakan Arsitek  
Eko Prawoto dalam (Galih, 2008) juga mempertanyakan keberpihakan seorang arsitek dalam 
proses mereka berkarya. Apakah seorang arsitek dalam berkarya hanya berorientasi pada tolok 
ukur prestasi dan materi, atau tetap memiliki perhatian khusus dalam menjaga nilai-nilai 
kemanusiaan.  
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa prestasi menjadi salah satu bekal keberlanjutan karya dan 
eksistensi seorang arsitek. Namun apakah hal tersebut menjadi perhatian yang utama? Perhatian 
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yang tidak seimbang akan membawa sebuah pola pandang seorang arsitek menjadi tidak 
manusiawi dan kurang memperhatikan bisikan nurani.  

Bukan Kulit Tapi Spirit  
Sebuah slogan dalam Buku Arsitektur Yang Memanusiakan Manusia sangat menarik untuk 
dijadikan salah satu parameter untuk mengukur kajian Arsitektur Populis dalam penelitian ini. 
Bagaimana sebuah desain arsitektur yang baik adalah sebuah desain yang tidak menomorsatukan 
bentuk atau kulit daripada bangunan itu sendiri namun memperhatikan alasan mengapa terlahir 
sebuah desain yang sedemikian rupa. Memperhatikan alasan merancang sehingga memberikan ruh 
dalam sebuah desain rancang bangunan.  

 
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
 
Apartemen MG Suite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Apartemen MG Suite Setos  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017) 
 
Arsitektur Kasih Sayang  
Kajian tentang nilai kepedulian dan kasih sayang dari ilmu arsitektur yang memanusiakan manusia 
pada apartemen ini tidak terlihat. Berangkat dari kacamata arsitektur populis, bangunan ini 
dirancang hanya demi kepentingan materiil dan prestise semata, tanpa memperhatikan aspek-
aspek kepedulian dan kemanusiaan.  
 
Keberpihakan Arsitek  
Arsitek yang berkarya pada proyek pengembangan apartemen ini tidak berpihak pada masyarakat 
kecil. Arsitek tersebut hanya berorientasi pada aspek-aspek materiil yang berujung pada 
keuntungan finansial pihak pengembang.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Iklan Penjualan Apartemen  
(Sumber: www.rumah.com, 2015) 
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Dengan harga penjualan sebesar 1,6M untuk tipe kamar 64m2, dapat dipastikan target pasar 
penjualan apartemen ini adalah bagi kaum borjuis. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 
semangat Pemerintah Kota yang tertuang dalam RTRW Semarang, untuk menyediakan hunian 
bertingkat bagi kaum yang berkekurangan.  
 
Arsitektur Yang Memiliki Jiwa  
Kajian tentang karya arsitektur yang memiliki jiwa tidak terlihat pada apartemen ini. Nilai tentang 
kepedulian terhadap lingkungan sekitar baik alam maupun kehidupan sosial antara apartemen ini 
dengan lingkungannya tidak terlihat adanya korelasi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hunian Warga dan Apartemen  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)  
 
Gambar di atas adalah sebuah diorama bagaimana hunian warga asli yang terhimpit dengan 
adanya pembangunan apartemen. Gambar tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada 
pertimbangan desain dari bangunan apartemen yang dapat mengakomodasi hubungan dan 
keterikatan antara bangunan apartemen dengan lingkungan sekitar.  
 
Apartemen Sentraland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Apartemen Sentraland 
(Sumber: www.perumnas.co.id, 2015) 
 
Arsitektur Kasih Sayang 
Kajian tentang nilai kepedulian dan kasih sayang dari ilmu arsitektur yang memanusiakan manusia 
pada apartemen ini tidak terlihat. Berangkat dari kacamata arsitektur populis, bangunan ini 
dirancang hanya demi kepentingan materiil dan prestise semata, tanpa memperhatikan aspek-
aspek kepedulian dan kemanusiaan. 
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Gambar Layout Apartemen Sentraland  
(Sumber: Ray White Semarang, 2015) 
 
Menjual Imajinasi  
Walaupun target pasar dari apartemen ini bukanlah bagi mereka yang berkekurangan, namun 
dalam konsep pemasaran apartemen ini tidak menjual imajinasi. Bahkan apartemen ini menjadi 
salah satu apartemen di Semarang yang mengadopsi nilai-nilai lokal untuk pengembangan konsep 
bangunan. 
 
Apartemen Louis Kienne Pandanaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Apartemen Louis Kienne Pandanaran 
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017) 
 
Menjual Imajinasi  
Dalam proses pemasaran dan promosinya, apartemen ini merupakan salah satu apartemen yang 
menjual imajinasi kehidupan yang berbeda dan tidak mempertimbangkan aspek lokalitas. Skenario 
promosi dengan membawa pengaruh sekuen dunia yang serba modern dan instan yang diwadahi 
dengan desain arsitektur yang mewah, modern, dan minimalis.  

 
Keberpihakan Arsitek  
Arsitek dalam proses perencanaan fisik apartemen ini sangat berpihak pada aspek materiil dan 
prestise. Tidak terlihat sama sekali pertimbangan desain yang berorientasi pada sisi kemanusiaan 
dan kepedulian terhadap kaum marjinal.  
 
Bukan Kulit Tapi Spirit  
Desain fasad dan tampak pada bangunan ini terlihat sangat megah dan kental dengan konsep 
modernisme. Adapun maksud dari penerapan konsep tersebut adalah untuk mengakomodasi gaya 
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hidup penghuni di dalamnya yang serba modern dan memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. 
Semangat untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan sesama yang berkekurangan tidak terlihat. 
  
 
Apartemen Best Westren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apartemen Best Western  
(Sumber: dokumentasi pribadi, 2017)  
 
Arsitektur Yang Menyadarkan  
Kajian arsitektur yang menyadarkan pada apartemen ini juga tidak terlihat. Tidak adanya wadah yang dapat 
digunakan bagi penduduk sekitar dan penghuni apartemen untuk saling berkomunikasi dan berhubungan 
membuat jalur komunikasi dan relasi menjadi buntu. Lokasi apartemen ini berada di tengah permukiman 
padat penduduk dengan tipologi hunian landed. Kepadatan hunian tersebut juga tidak terakomodasi dalam 
hal relasi antar bangunan apartemen dengan hunian penduduk sekitar.  
 
Menjual Imajinasi  
Dalam proses pemasarannya apartemen ini tidak menjual sebuah konsep yang asing untuk disuguhkan pada 
masyarakat kota Semarang. Satu hal yang mereka tekankan dalam teknik pemasaran apartemen ini adalah 
terintegrasinya aktivitas penghuni apartemen dalam satu fisik bangunan melalui fasilitas- fasilitas yang 
ditawarkan.  
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan cara mepadukan antara data pengamatan dan 
wawancara di lapangan, serta hipotesa dengan kajian pustaka, maka dalam penelitian Kajian 
Arsitektur Populis Pada Bangunan Hunian Bertingkat di Semarang dapat disimpulkan beberapa 
poin antara lain:  

• Kajian arsitektur populis belum menjadi pertimbangan yang signifikan terhadap perencanaan 
dan pengembangan hunian vertikal kontemporer di kota Semarang.  

• Desain hunian bertingkat kontemporer saat ini yang berada di pusat kota Semarang 
semuanya belum benar-benar memperhatikan aspek kajian arsitektur populis.  

• Kajian arsitektur populis perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan 
pengembangan hunian bertingkat supaya desain yang dihasilkan dapat menjadi ruang guna 
yang semakin mendukung terwujudnya aspek-aspek kemanusiaan melalui disiplin ilmu 
arsitektur.  

• Peran arsitektur populis masih sebatas hanya terdapat di hunian bertingkat rendah.  
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