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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Projek 

1.1.1 Gagasan Awal 

Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah 

dihadapkan oleh perkembangan era globalisasi dan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu sebuah bentuk 

kerjasama antar negara di Asia Tenggara yang membuka 

pasar bebas dimana negara-negara berkesempatan untuk 

meningkatkan citranya secara global. Tidak hanya itu, MEA 

juga membuka peluang perdagangan dan jasa, serta 

lapangan pekerjaan baru bagi tenaga profesional. 

Kesempatan ini merupakan hal yang sangat baik untuk 

masyarakat terutama Indonesia untuk bersaing di berbagai 

bidang dengan masyarakat Asia Tenggara lainnya. Belum 

lagi jika dihadapkan dengan negara maju di Eropa. Untuk 

mampu bersaing secara internasional, dibutuhkan 

penguasaan bahasa asing yang baik dan terampil sebagai 

dasar komunikasi yang baik. 

Sekolah Tinggi Bahasa Asing merupakan sebuah 

lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan 

ketrampilan berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing, 

dengan bidang – bidang peminatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pasar global. 



2 
 

Projek perancangan Sekolah Tinggi Bahasa Asing di 

Semarang merupakan sebuah perancangan baru yang 

dikelola oleh pihak swasta. Pemilihan lokasi di kota Semarang 

didasarkan pada kurang memadainya sekolah tinggi yang 

memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan bahasa asing 

di kota ini dan kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa 

Tengah memiliki sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang berpotensi. Dalam tahap pengembangan 

pembangunan dan peningkatan SDM di kota Semarang 

terutama di bidang pendidikan, maka direncanakan lembaga 

pendidikan formal yang didukung pendidikan nonformal untuk 

menunjang perkembangan wilayah kota. Penyesuaian tema 

desain bangunan yang disesuaikan dengan fungsi bangunan 

sangat penting dilakukan bertujuan lebih mudah dikenal 

masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan 

aspek arsitektural dan struktural dalam mewujudkan 

keberhasilan projek ini. Konsep yang diterapkan pada 

perancangan projek Sekolah Tinggi Bahasa Asing di 

Semarang ini adalah menerapkan unsur edukatif, fleksibel, 

merespon alam dan berdampak positif terhadap lingkungan. 

1.1.2 Alasan dan Motivasi Pemilihan Projek 

Ketertarikan (Interest) 

Motivasi dalam pemilihan projek ini, didasarkan pada 

ketertarikan akan keunikan dan kekhasan penuturan berbagai 
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bahasa asing selain bahasa Indonesia dan menyadari akan 

kurang memadainya lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan formal khusus bahasa asing di 

kota Semarang.  

Kepentingan Mendesak (Urgency)  

Bahasa merupakan bagian penting di dalam 

berkegiatan sehari-hari, bekerja, bertemu dan melakukan 

diskusi dengan orang lain. Seiring perkembangan jaman, 

penguasaan bahasa asing yang baik menjadi salah satu 

elemen penting yang harus dimiliki setiap orang baik dalam 

bidang pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun bersosialisasi. 

Dalam bidang pendidikan, mayoritas SMA di kota 

Semarang telah menyelenggarakan pendidikan bahasa asing 

selain bahasa inggris baik sebagai pendidikan di dalam kelas 

maupun ekstrakurikuler. Penyelenggarakan pendidikan ilmu 

bahasa asing di tingkat SMA ini secara tidak langsung 

menumbuhkan minat siswa untuk mempelajari dan 

mengetahui lebih lanjut mengenai ilmu bahasa asing dalam 

berbagai bidang. Namun fasilitas untuk melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi yang bergerak di bidang ilmu 

bahasa asing masih tergolong minim. Projek Sekolah Tinggi 

Bahasa Asing ini dapat memfasilitasi dengan didukung sistem 

student centered learning. 
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Kebutuhan (Need) 

  Perkembangan jaman juga secara tidak langsung 

menuntut masyarakat untuk berkembang dalam segala 

bidang, baik dalam berinteraksi, bekerja hingga berbisnis. 

Beberapa waktu belakangan ini, lapangan pekerjaan yang 

ditawarkan perusahaan / instansi besar mengutamakan calon 

pekerjanya mampu berbahasa asing dalam syaratnya. Oleh 

karena itu masyarakat membutuhkan sebuah lembaga 

pendidikan tinggi bahasa asing yang mampu memberikan 

bekal pendidikan yang sangat berguna di masa mendatang 

dengan fasilitas yang menunjang dan didukung teknologi 

masa kini serta suasana lingkungan yang nyaman. 

Di Jawa Tengah khususnya kota Semarang belum 

tersedia lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal 

dengan fokus bahasa asing yaitu bahasa Inggris, Perancis, 

Jerman, Mandarin, dan Jepang dengan bidang pengajaran, 

pariwisata, terjemahan, aplikasi komputer / multimedia, 

kebudayaan dan sastra. 

Dengan adanya perancangan fasilitas pendidikan 

tinggi ini diharapkan menjadi titik terang kemajuan pendidikan 

khususnya ilmu bahasa asing bagi masyarakat lokal, regional 

hingga nasional. Selain itu, didukung fasilitas pendidikan 

nonformal sebagai fasilitas pemenuhan program kerja 
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Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan sumber daya 

masyarakat kota Semarang yang berkualitas. 

Keterkaitan (Relevancy) 

Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Semarang ini 

merupakan fasilitas pendidikan yang mewadahi peminatan 

pendidikan bahasa asing bagi mahasiswa lokal, regional, 

hingga nasional. Keberadaan bangunan sekolah tinggi ini 

diperlukan konsep desain yang tepat agar bangunan dapat 

berfungsi secara maksimal dan memberikan dampak positif 

pada lingkungan di sekitar lokasi tapak. Hubungan antara 

manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan, dengan 

menciptakan bangunan yang dapat berintegrasi dengan alam 

sekitar dinilai mampu menumbuhkan kenyamanan secara 

psikologis pengguna terutama mahasiswa saat berada di 

dalam area tapak dan secara tidak langsung berdampak 

positif terhadap meningkatnya minat dan produktifitas dalam 

berkegiatan. Dengan pendekatan Arsitektur Organik pada 

bangunan dinilai mampu memberikan penyegaran dalam 

desain yang inovatif dan mampu memaksimalkan fungsi 

bangunan sebagai fasilitas pendidikan yang memberikan 

semangat belajar kepada para mahasiswa dan menciptakan 

lingkungan yang edukatif sehingga para mahasiswa dapat 

berinteraksi dan berkegiatan di luar kelas dengan nyaman.  
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1.2  Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Pembahasan 

Menciptakan sebuah bangunan yang dapat mewadahi 

kegiatan pendidikan formal ilmu bahasa asing dan kegiatan-

kegiatan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan 

berorganisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, 

sosial dan ekonomi. 

a. Lingkungan  

 Menciptakan bangunan yang merespon alam sekitar 

dengan pertimbangan kelestarian lingkungan tapak dan 

sistem bangunan yang berkelanjutan 

 Menciptakan sebuah bangunan pendidikan yang tidak 

hanya berbicara mengenai kegiatan belajar saja, tetapi 

juga memperhatikan manusia dan lingkungan. 

Keunggulan bangunan berkarakter organik tidak hanya 

menampilkan bentuk yang dinamis juga merespon aliran 

energi alam sekitar dan menyesuaikan kebutuhan 

pengguna bangunan sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas kegiatan pengguna. 

b. Sosial  

 Menciptakan sebuah fasilitas pendidikan bahasa asing 

dalam skala lebih besar dan memiliki desain yang lebih 

inovatif sehingga mampu mempengaruhi minat dan 

semangat masyarakat untuk mendalami ilmu bahasa 
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asing dan dapat berinteraksi di ruang publik yang 

direncanakan 

c. Ekonomi  

 Menciptakan bangunan yang dapat memberikan 

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan fasilitas 

yang dapat meningkatkan taraf pendidikan daerah  

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka sasaran 

pembahasan yang dilakukan antara lain : 

 Menciptakan bangunan sekolah tinggi yang merespon 

alam sekitar dan kebutuhan pengguna dengan 

pendekatan arsitektur organik 

 Merancang dan menata ruang-ruang yang didasarkan 

pada fungsi dan kemudahan aksesibilita 

 Mengkaji bentuk dan desain fasade bangunan yang 

inovatif dan menampilkan karakter pendidikan dan 

arsitektur organik 

 Mengintegrasikan ruang luar dan ruang dalam di dalam 

satu kesatuan bangunan 

1.3  Lingkup Pembahasan 

Projek Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Semarang ini 

merupakan sebuah perancangan bangunan baru. 

Pembahasan ini didasarkan pada permasalahan yang ada 

dalam segi arsitektur meliputi  



8 
 

 Penerapan Arsitektur Organik pada bangunan sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang positif baik pada 

bangunan dan lingkungan sekitar 

 Penataan ruang dan sirkulasi ruang yang baik sehingga 

dapat berfungsi secara optimal dan memberikan 

kenyamanan bagi pengguna 

 Pertimbangan sistem pencahayaan dan penghawaan 

yang baik di setiap ruang sehingga dapat menciptakan 

kenyamanan di dalam setiap ruang yang mewadahi 

kegiatan beragam 

 Perencanaan area komunal yang dapat menampung 

mahasiswa berkegiatan di luar jam perkuliahan 

1.4  Metoda Pembahasan 

Metoda pembahasan yang digunakan dalam projek ini terdiri 

dari metoda mengumpulkan data, menyusun dan 

menganalisa data, sehingga menghasilkan pemrograman 

arsitektur yang menjadi landasan perancangan arsitektur 

dalam projek ini. 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda pengumpulan data yang dilakukan pada projek 

Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Semarang ini menggunakan 

metoda deskriptif kualitatif yang terbagi menjadi dua cara, 

antara lain : 
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a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari tangan pertama. Untuk proyek 

ini, memakai metode : 

 Observasi  

Mengamati secara langsung projek-projek sejenis dan 

projek terkait yang menunjang kebutuhan data. 

 Meninjau dan mendokumentasi lokasi yang akan 

digunakan untuk projek Sekolah Tinggi Bahasa 

Asing ini 

 Melakukan pengamatan sekolah tinggi bahasa 

asing yang memiliki standar yang baik 

 Melakukan pengamatan bangunan projek serupa 

yang digunakan sebagai studi fungsi 

Pengumpulan data ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan : 

- Mengetahui pola kegiatan pengguna  

- Mengetahui jumlah dan kebutuhan ruang, standar 

ruang, tata letak ruang, alur sirkulasi yang 

dibutuhkan 

- Mengetahui kondisi lokasi (potensi, 

permasalahan, sarana prasarana dan fasilitas di 

lingkungan sekitar lokasi tapak) yang dapat 

mempengaruhi desain projek 
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 Wawancara  

Melakukan tanya jawab dengan narasumber terkait 

guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai 

Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang sedang dikaji. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui narasumber 

maupun tangan kedua dan seterusnya, yaitu :  

 Studi literatur melalui buku, jurnal, majalah serta 

sumber pustaka lainnya. Untuk standar dimensi ruang 

dan manusia melalui buku Neufert Architect Data, 

Time Saver Standard, Human Dimension and Interior 

Space, dan analisa kapasitas ruang yang 

direncanakan 

 Peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang 

serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

projek yang dikaji. 

 Jumlah Mahasiswa dan Program Studi Bahasa Asing 

di berbagai Perguruan Tinggi 

 Peta kawasan lokasi yang akan digunakan dalam 

projek. 

 Internet 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode penyusunan dan analisis data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif deduktif – induktif. 
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a. Analisa deduktif 

Analisa deduktif adalah analisa yang dilakukan 

berdasarkan data sekunder yang diperoleh sehingga 

dapat mendukung pemahaman terhadap projek Sekolah 

Tinggi Bahasa Asing. 

b. Analisa induktif 

Analisa induktif adalah analisa yang dilakukan 

berdasarkan hasil tinjauan studi banding projek sejenis 

dan komparasi bangunan sejenis. 

1.4.3 Metoda Pemrograman Arsitektur 

Metoda pemrograman arsitektur yang digunakan dalam 

projek ini melalui 2 tahap meliputi : 

 Analisa data 

Dalam tahap ini melakukan analisa secara mendalam 

hasil data yang telah diperoleh sebelumnya sehingga 

dapat menentukan permasalahan dominan projek, 

penekanan tema desain yang akan diaplikasikan dalam 

projek, persyaratan desain dan kelayakan lokasi projek. 

Tahap analisa data ini terdiri dari analisa data primer, 

analisa data sekunder, analisa pengertian judul projek, 

analisa studi aktivitas, studi pelaku, studi ruang, dan studi 

lokasi. 
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 Sintesa / kesimpulan 

Menarik sintesa atau kesimpulan hasil analisa berupa 

respon atau alternatif solusi yang akan menjadi landasan 

teori dan program dalam perancangan bangunan Sekolah 

Tinggi Bahasa Asing di Semarang ini. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Tahap ini merupakan implementasi dari analisa dan program 

yang telah dilakukan menjadi produk desain grafis. Metoda 

perancangan yang dilakukan meliputi : 

a. Konsep  

Tahap ini menguraikan konsep skematik secara deskriptif 

berupa gagasan dan tema desain arsitektural yang 

didukung gambar sketsa dan diagram. 

b. Rancangan Skematik Desain 

Tahap ini menggambarkan gagasan konsep dalam 

bentuk perancangan desain meliputi konfigurasi massa 

bangunan, pengolahan ruang (mikro dan makro),dan 

pengolahan tapak yang dituangkan dalam gambar sketsa. 

c. Implementasi Desain 

Tahap ini mengembangkan rancangan skematik yang 

berupa gambar sketsa menjadi gambar kerja 

menggunakan software AutoCAD. 
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d. Pembuatan Detail 

Tahap ini menggambarkan detail arsitektural dan struktur 

yang diprojeksikan dengan software AutoCAD dan 

SketchUp. 

e. Presentasi 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam metoda 

perancangan arsitektur yaitu dengan mempresentasikan 

produk perancangan Sekolah Tinggi Bahasa Asing di 

Semarang dengan software Powerpoint dan media maket.

  

1.5  Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang uraian yang bersifat 

mengantar, mendahului dan mengenalkan awal dari seluruh 

materi Landasan Teori dan Program projek Sekolah Tinggi 

Bahasa Asing di Semarang ini. Bab ini berisi latar belakang 

projek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II. TINJAUAN PROJEK 

 Bab ini berisi tentang tinjauan umum projek, tinjauan 

khusus projek dan kesimpulan, batasan serta anggapan. 

Dalam Tinjauan Umum Projek berisi uraian deskripsi umum, 

pengantar permasalahan dan wawasan terkait kasus projek 
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yang dijelaskan secara makro. Dalam Tinjauan Khusus Projek 

berisi uraian deskriptif analisa kasus projek secara lebih 

mendalam, diantaranya terminologi, uraian kegiatan pelaku, 

fasilitas dan prasarana, spesifikasi dan persyaratan desain, 

deskripsi konteks kota lokasi projek, dan studi komparasi 

kasus projek sejenis. Dalam Kesimpulan, batasan dan 

anggapan berisi rangkuman  uraian deskriptif analisa yang 

dilakukan. 

BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM 

ARSITEKTUR 

 Bab ini berisi tentang uraian secara kualitatif dan 

kuantitatif analisa pendekatan program arsitektur, diantaranya 

analisa pendekatan arsitektur (studi aktifitas, studi fasilitas, 

studi ruang khusus, studi besaran bangunan / lahan dan studi 

citra arsitektural), analisa pendekatan sistem bangunan dan 

analisa konteks lingkungan (analisa pemilihan lokasi dan 

analisa pemilihan tapak). 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

 Pada bab ini berisi tentang uraian sintesa secara 

kualitatif dan kuantitatif pada analisa pendekatan di bab 

sebelumnya sekaligus merupakan kesimpulan secara 

menyeluruh yang dibahas dalam subbab konsep program, 

tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 



15 
 

BAB V. KAJIAN TEORI 

 Pada bab ini berisi tentang uraian tema kajian kasus 

projek, diantaranya tema desain dan kajian teori 

permasalahan dominan yang menguraikan intepretasi dan 

elaborasi teori, studi preseden dan kemungkinan penerapan 

teori ke dalam kasus projek. 

  


