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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya 

kebutuhan manusia akan tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan 

papan dan kebutuhan manusia akan tempat tinggal yang modern. Jika 

ditinjau dari beberapa hal ini masyarakat membutuhkan akan sebuah 

tempat yang menyediakan wadah untuk tinggal dengan fasilitas yang 

sesuai dengan pekerjaan dan profesi lengkap dengan perabot di 

dalamnya. Rumah susun menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan 

tempat tinggal moder dengan model hunian vertikal karena lahan yang 

semakin mahal untuk rumah tapak, maka rumah susun cocok untuk 

menjadi pilihan pada zaman sekarang..  

Rumah Susun Modern kaitannya dengan suatu kota besar yang 

sedang mengalami pekembangan di beberapa sektor salah satunya 

pada sektor  penduduk dan bisnis. Kota Semarang adalah salah satu 

kota besar di Jawa Tengah. Suatu kota yang sedang berkembang 

pesat dari sektor bisnis, pariwisata dan pembangunan kota. Kota 

Semarang yang kental dengan dunia bisnis membutuhkan hunian bagi 

para karyawan baik negri maupun karyawan swasta. Perkembangan 

tentang permukiman baru dan real estate di kota Semarang sedang 

mengalami kemajuan, dari tahun ke tahun kota Semarang selalu 

mengalami perkembangan penduduk,hal ini menuntut akan 
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permukiman baru dan real estate yang dibangun secara horisontal 

(perumahan) dan vertikal (apartemen) untuk menampung pertumbuhan 

penduduk yang kian meningkat. Seiring dengan pesatnya 

perkembangan penduduk dipastikan harga hunian horizontal menjadi 

meningkat tajam sesuai dengan lokasi/wilayah di Kota Semarang ini. 

Perkembangan interior juga tidak dapat dipisahkan dalam 

pembangunan yang sedang pesat di kota Semarang ini karena 

keterkaitan tersebut memang sudah menjadi satu bagian dengan 

pembangunan hunian horizontal maupun hunian vertikal. 

Pemilihan interior juga terkait dengan pekerjaan / profesi 

daripada penghuni di dalamnya. Dalam perancangan ini karyawan 

dengan penghasilan menengah ( golongan B ) menjadi pilihan untuk 

pereancangan rumah susun ini. Aktivitas dan kegiatan para karyawan 

ini menjadi studi utama dalam menentukan desain dalam perencanaan 

rumah susun serta interior di dalamnya.  

 

Keterkaitan (relevancy) 

Penyusun memiliki ketertarikan tentang bangunan publik hemat energy 

dan ekologis, hal tersebut ingin di aplikasikan pada bangunan rumah 

susun yang diperuntukan bagi karyawan kantor. Dengan menggunakan 

bangunan yang hemat energy/ekologis, dapat dikaitkan dengan harga 

sewa yang murah dan meringankan beban para karyawan yang 

menggunakan fasilitas ini. Penyusun juga berharap proyek ini dapat 
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menjadi contoh bagi bangunan-bangunan lain yang akan dibangun di 

kota Semarang ini. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran  

1.2.1. Tujuan  

a. Bagi Kota Semarang dan Jawa Tengah 

 Menciptakan bangunan rumah susun khusus pegawai pertama di 

kota Semarang, menjadi bangunan percontohan di kota 

Semarang dan Jawa Tengah untuk menjawab kebutuhan 

karyawan agar lebih maksimal dalam bekerja sehingga 

meningkatkan kualitas pekerjaan dan lebih menguntungkan bagi 

Kota Semarang.  

 Menciptakan lingkungan kawasan baru yang terintegrasi dengan 

baik dari segala aspek. 

b. Bagi Masyarakat Semarang dan Jawa Tengah 

 Menciptakan bangunan yang eye catching dan bisa menjadi salah 

satu kebanggaan masyarakat Kota Semarang pada khususnya 

dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. 

c. Bagi Karyawan di Kota Semarang 

 Menjadi Hunian yang dekat dengan tempat bekerja. 

 Menciptakan bangunan yang menarik, memadai, nyaman, 

lengkap, dan aman bagi para pengguna nya dalam melakukan 

setiap kegiatannya. 
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 Memberikan Fasilitas-Fasilitas guna meningkatkan efektivitas 

dalam bekerja. 

 

1.2.2. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai dalam projek ini adalah untuk 

menyediakan fasilitas akan tempat tinggal bagi karyawan swasta 

maupun negri di Kota Semarang dalam rangka meningkatkan 

efektifitas kerja para karyawan. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada proyek kali ini merupakan lingkup komplek 

Rumah Susun Karyawan Berpenghasilan Menengah Kota Semarang. 

Komplek Rumah Susun ini yang di dalamnya juga dilengkapi dengan area 

perkantoran serta area penunjang. 

Deskripsi proyek, baik secara umum maupun khusus dari rumah susun 

hemat energy ini yang menyangkut terminologi, kegiatan, permasalahan 

desain, hingga studi komparasi. 

Program-program arsitektural yang mencakup analisis arsitektural, 

yaitu studi aktivitas, studi fasilitas, studi ruang, studi kebutuhan ruang, studi 

citra arsitektural, studi sistem bangunan, sistem utilitas, sistem struktur dan 

studi pemanfaatan teknologi. Selain itu juga akan dibahas program arsitektur 

proyek, yang meliputi konsep / landasan konseptual program, tujuan dan 

faktor penentu perancangan, dan program kegiatan ruang. 

Kajian teori dalam kaitannya dengan permasalahan dominan dan 

penekanan desain, studi empiris, dan kemungkinan penerapan / transformasi 

kajian teoritis ke kasus proyek. 
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1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Tahap Pemrograman 

Tahap pemrograman dalam topik ini meliputi : 

A. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman adalah tahap – tahap dalam 

pemrograman desain rumah susun hemat energy bagi karyawan di 

kawasan  kota Semarang sehingga menemukan kerangka pikir. Dalam 

metoda pemrograman ini melakukan analisa dan sintesa setelah 

dilakukan pencarian dan pengumpulan data kemudian data – data 

tersebut akan dianalisa dan disintesakan sehingga mendapatkan 

kesimpulan yang tepat. Kesimpulan tersebut adalah rancangan yang 

baik, sehingga dapat mendukung perancangan Rumah Susun 

Karyawan itu sendiri, juga memberikan fasilitas yang tepat bagi 

pengunjung maupun pengelola. 

Untuk mencapai tujuan akhir pada penekanan desain Rumah 

Susun Hemat Karyawan maka dilakukan dengan pemikiran sebagai 

berikut : 

 Rumah Susun Karyawan Berpenghasilan Menengah di Kota 

Semarang adalah komplek hunian yang membutuhkan pengolahan 

landscape ruang luar agar dapat memberikan kenyamanan bagi 

pengunjung untuk berinteraksi satu dengan yang lainya. 

 Kenyamanan pengunjung memiliki karakteristik yang berbeda – 

beda. Hal ini mempengaruhi kepda proses sirkulasi dan aksesbilitas 

antar fasilitas – fasilitas yang ada. 
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B. Metoda Pengumpulan Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk menjawab masalah dengan metoda pengumpulan 

data melalui survey maupun observasi kasus sejenis. Data dan 

informasi yang ada diamati, dicatat, dan difoto, melakukan 

pengukuran sehingga diperoleh bukti – bukti otentik yang akurat. 

Untuk mengumpulkan data primer penulis akan melakukan survey 

di Rumah Susun di Jl. Pekunden Semarang, Rumah Susun Sawah 

Besar Semarang, Rumah Susun Gedang Anak Ungaran. 

Di tempat – tempat tersebut penulis akan melakukan wawancara 

kepada pengelola untuk mendapatkan data tentang bagaimana 

pengolahan ruang luar dan dalam, sistem sirkulasi pengunjung 

hingga bagaimana sistem pengamanan di dalam rumah susun, 

bagaimana sistem proses utilitas dan maintenance untuk bangunan 

gedung rumah susun itu sendiri.  

  

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari studi literature 

dan jurnal – jurnal maupun websites dari internet. Data ini diperoleh 

untuk lebih memahami tentang kebutuhan – kebutuhan apa saja 

yang dibutuhkan dalam perancangan rumah susun pada umumnya. 

Data sekunder akan dilakukan untuk mendukung data primer, 

misalnya untuk mengetahui standar keamanan rumah susun atau 
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mengumpulkan data – data yang umumnya sudah sering dibahas, 

misalnya fasilitas-fasilitas apa yang menjadi standar untuk diletakan 

pada komplek rumah susun. 

 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

A. Analisa Deduktif 

Analisa deduktif adalah analisa yang dilakukan berdasarkan 

standar atau buku teks, yang kemudian dari data – data ini dapat di 

analisis untuk mengetahui cara menghitung besaran ruang serta 

standar dimensi ruang – ruang  yang tepat yang ada di dalam 

kompleks rumah susun. 

B. Analisa Induktif 

Analisa induktif adalah analisa yang dilakukan berdasar studi 

banding / komparasi kasus sejenis yang kemudian dari data – data 

informasi yang diperoleh dapat dianalisis untuk mengetahui luas ruang, 

fasilitas utama rumah susun, fasilitas penunjang serta fasilitas – 

fasilitas lainnya yang harus ada di dalam projek rumah susun hemat 

energy ini. 

1.4.3. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur dilakukan dengan menggunakan 

gambar tekhnik pra desain yang berkembang, meliputi konsep 

perancangan, gambar pengembangan rancangan, detail tekhnik, 

isometri elemen tekhnik bangunan, dan penataan ruang yang dinamis 

dan dengan bangunan penunjang tidak terlalu jauh jaraknya. 

Sedangkan rancangan skematik merupakan pengembangan konsep 
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yang meliputi besaran ruang, utilitas bangunan, struktur bangunan, 

sosok bangunan, sirkulasi antar ruangan dengan bangunan penunjang,  

Bagan Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

 Interest  

- Ingin merancang sebuah Rumah Susun Hemat Energi 

- Kawasan Industri Candi perlu adanya Rumah Susun bagi Buruh dan Karyawan 
Pabrik 

 Urgensi  
- Di Semarang belum ada rumah susun khusus ditujukan bagi karyawan dan 

karyawan terutama di kawasan industry candi. 

 Need  
- Kota Semarang menjadi Kota yang Maju, tetapi kurang memperhatikan 

kesejahteraan kaum karyawan, dimana tempat tinggal jauh dari lokasi mereka 
bekerja. 

 Relevancy 
- Rumah Susun Hemat Energi nantinya akan menjadi projek percontohan bagi 

pengembang lain untuk menyediakan fasilitas rusun bagi karyawan dan karyawan 
di kota-kota lain. 

PERMASALAHAN 

Bagaimana menciptakan desain tatanan ruang luar dan dalam yang nyaman dengan suasana 
baru untuk mendapatkan fasilitas demi menunjang kualitas dalam bekerja dan meningkatkan 
kualitas hidup karyawan dan karyawan. 

DATA 

METODA 
PENYUSUNAN 

ANALISA 

BATASAN DAN ANGGAPAN 

Batasan merupakan hal-hal yang menjadi batas ruang lingkup perancangan dan anggapan merupakan 
hal-hal yang mempengaruhi proses perancangan yang dimisalkan pada suatu keadaan yang ideal. 

ANALISA PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Dasar pendekatan meliputi pendekatan lingkungan, pendekatan fungsional, pendekatan sistem 
bangunan dan pendekatan arsitektural. 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTURAL 

 

DATA SEKUNDER 

Studi Pustaka dan Studi 

Regulasi 

- Tinjauan rumah susun 

- Undang-Undang 

tentang rumah susun. 

DATA PRIMER 

Studi Banding 

- Rumah Susun 

Pekunden, Semarang. 

- Rumah Susun Gedang 

Anak,Ungaran 

Diagram 1.1 : Bagan Alur Pikir 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Bab II Tinjauan Proyek 

  Berisi tinjauan umum, yaitu mengenai gambaran umum proyek, latar 

belakang-perkembangan-trend, serta sasaran yang akan dicapai melalui 

proyek ini. Dan juga tinjauan khusus, yakni berisi terminologi proyek, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi urgency-relevancy mengenai 

konteks kota / desa jaringan di kota / desa, studi komparasi / studi banding, 

serta permasalahan desain kawasan dan permasalahan hasil studi banding 

yang kemudian diangkat menjadi satu permasalahan dominan. Juga mengenai 

kesimpulan-batasan-anggapan mengenai proyek. 

 

Bab III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

  Berisi pendekatan arsitektural, pendekatan bangunan, dan analisis 

konteks lingkungan site. Pendekatan bangunan meliputi analisa konteks 

lingkungan, analisa skenario perancangan bangunan dan analisa sistem 

sarana dan prasarana. Analisa pendekatan arsitektur dan analisa pendekatan 

bangunan. 

 

Bab IV Program Arsitektur 

  Berisi tentang program arsitektur meliputi Konsep Program, Tujuan 

Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan, dan Program Besaran Ruang. Dan untuk program masing-
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masing fungsi berisi mengenai program kegiatan, program sistem struktur dan 

program utilitas. 

 

Bab V Kajian Teori 

  Berisi mengenai kajian teori mengenai penemuan dan permasalahan 

dominan dan kajian penekanan desain serta studi preseden dan kemungkinan 

penerapannya pada desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


