
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

8erkembangnya sebuah kota akibat pembangunan tidak bisa 

dilepaskan dari bertambahnya tenaga kerja yang akan membutuhkan 

fasilitas penunjang sebagai pendukungnya. Hal ini terjadi pula di Kota 

Solo sebagai salah satu kota besar di Propinsi Jawa Tengah yang kini 

menjadi sorotan karena perkembangannya. Dengan perkembangan 

tersebut tentunya membawa dampak yang sangat berarti bagi 

perkembangan kota Solo selanjutnya. Dan mungkin tidak hanya sebatas 

pada obyek tertentu saja, yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Namun juga kerjasama dengan negara - negara lain agar 
." 

dapat menarik banyak pendatang baru yang berasal dari luar Negara yang 

berkunjung atau bahkan menetap di Kota Solo. 

8anyak tenaga kerja, pendatang barul ekspatriat yang ada di Solo 

berasal dari beberapa perusahaan asing yang membuka cabang di Solo, 

8UMN, Universitas maupun Perusahaan Swasta Nasional. Para orang 

asing ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhannya. Salah satu alternatif pemecahannya ialah 

memberikan fasilitas akomodasi berupa wadah hunian yang spesifik 

sesuai dengan kebutuhannya berupa bangunan apartemen. 

Apartemen kini menjadi pili han masyarakat modern di kota besar. 

Apartemen merupakan suatu ruang hunian modern yang tersusun secara 

o ., " 
1 



vertikal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di 

dalamnya. Tipikal masyarakat modern yang mengharapkan kepraktisan 

dan efisiensi waktu disertai dengan kultur kota besar yang serba cepat 

dapat terwadahi dengan keberadaan hunian vertikal ini. Apartemen 

kemudian menjamur di pusat kota dan distrik komersial yang berkembang 

menjadi investasi, wadah dan gaya hidup pekerjanya. Kenyataannya 

dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah banyak apartemen yang 

dibangun dengan tujuan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. 

Kendala yang ada adalah bahwa gagasan untuk tinggal di apartemen 

masih belum dapat diterima di Indonesia, Solo khususnya. 8erbagai 

macam alasan yang membuat orang lebih memilih tinggal di rumah 

horisontal. Oleh karena itu, proyek apartemen yang akan dibuat tidak 

diperuntukkan untuk semua kalangan, melainkan untuk kalangan tertentu. 

Kalangan yang pada umumnya mempunyai sifat budaya yang cenderung 

individualistis, yaitu kalangan para pekerja asingl kaum ekspatriat dan 

kalngan menengah ke atas. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuannya adalah mewujudkan suatu wadah hunian apartemen yang 

diperuntukkan khusus bagi kalangan ekspatriat baik warga asing maupun 

pendatang yang tinggal dan bekerja di sekitar kota Solo dalam jangka 

waktu yang cukup lama dengan menyediakan fasilitas privasi, keamanan, 

kepraktisan, dan fasilitas penunjang yang lengkap. Dengan tujuan yang 

demikian, akibatnya apartemen ini tidak dirancang hanya dengan 
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memperhatikan efisiensi saja tetapi juga memenuhi kebutuhan, karakter 

dan perilaku penghuninya. 

Sasarannya adalah untuk mempermudah penyediaan tempat tinggal 

bagi kalangan menengah ke atas yang merupakan pangsa pasar utama 

(primary market) bagi apartemen yaitu kaum ekspatriat yang lebih memilih 

efektifitas waktu, efisiensi dan estetik dan mereka yang memiliki daya beli 

yang tinggi sebagai pangsa pasar kedua ( secondary market). 

Selain itu juga untuk mendapatkan konsep perencanaan dan 

perancangan terhadap kebutuhan ruang dan bentuk fisik bangunan 

apartemen untuk dapat dihuni oleh kalangan ekspatriat yang bekerja di 

Solo dan masyarakat kelas menengah ke atas. 
r" 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Proyek ini merupakan fasilitas hunian untuk masyarakat kelas 

menengah ke atas dan warga asing yang tinggal dan bekerja di Solo. 

Perencanaan proyek ini, diproyeksikan hingga 20 tahun yang akan datang 

dengan lingkup wilayah pelayanan Kota Solo pada khususnya dan lingkup 

nasi anal pada umumnya. 

1.4. Metoda Pembahasan 

A. Metoda Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan adalah : 

.:. Data Primer yaitu data yang utama berupa informasi mengenai 

aspek pembahasan. Data diperoleh melalui : 
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a. Uteratur dengan mengumpulkan dan mengkaji data-data dan 

teori yang berkaitan dengan proyek sejenis melalui buku, 

catatan, website internet dan sebagainya. 

b. Survey lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung dan 

membuat dokumentasi pengamatan dengan pemotretan kondisi 

yang ada. 

c. Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai hal - hal yang berkaitan dengan proyek . 

• :. Data Sekunder yaitu data yang di dapat dari sumberl infoman 

kedua meliputi berbagai infomasi yaitu bersifat melengkapi data 

primer seperti kebijakan pemerintah. Data tersebut diperoleh 

dengan metode dokumentasi yaitu penelusuran dan penyalinan 

arsip. 

B. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Analisa dilakukan sejak berada di lapangan dengan melakukan 

organisasi data yang dilanjutkan dengan menghubungkan antara data 

yang satu dan yang lain kemudian diidentifikasi. 

Metoda yang digunakan antara lain : 

a. Induktif yaitu dengan studi banding sebagai bahan referensi ataupun 

perbandingan untuk proyek yang sejenis. 

b. Deduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku yang 

berkaitan dengan proyek. 

.. .. " 
4 



C. Metoda Pemrograman 

.:. Pengolahan Data 

Analisis data yaitu menggambarkan, menguraikan serta 

mengindentifikasikan masalah yang di dapat dari data - data yang ada 

(Iiteratur, foto observasi, survey lapangan dan hasil wawancara). 

Analisis dilakukan dengan 2 cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kuantitatif meliputi macam - macam ruang yang ada (untuk 

ruang-ruang tertentu yang diperlukan secara khusus dalam proyek), 

ukuran tiap ruang daJam bangunan menurut standart besaran ruang 

yang umum digunakan.pada apartemen. Sedangkan untuk analisis 

kuanlitatif meliputi kenyamanan apartemen, aktivitas para pengguna 

serta pengguna yang terlibat dalam apartemen itu sendiri. 

.:. Penafsiran dan Kesimpulan 

Penafsiran dan kesimpulan dilakukan dengan melakukan analisis 

pada hasil survey lapangan maupun kondisi yang ada pad a objek 

observasi sehingga diperoleh permasalahan desain yang sangat 

dominan pada bangunan apartemen. 

D. Metoda Perancangan Arsitektur 

Metoda perancangan arsitektur dilakukan dengan menggunakan 

gambar teknik pra desain yang berkembang secara trial dan error di 

studio, meliputi konsep perancangan, gambar pengembangan rancangan, 

" detail teknik, isometrik elemen teknik bangunan, perspektif. 

0" .. 
5 



1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Teori dan 

Program ini adalah sebagai berikut : 

BABIPENOAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Bab ini berisi tentang uraian tentang gambaran umum, latar belakang, 

sejarah perkembangan, tren, sasaran yang akan dicapai. Oeskripsi 

khusus yang meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan 

persayaratan desain, deskripsi konteks desa/kota, urgensi-relevansi, 

studi banding, permasalahan desain, kesimpulan, batasan, dan 

anggapan. 

BAB III ANALISA PENOEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang studi kelompok aktivitas, fasilitas, studi ruang khusus, 

studi kebutuhan luas/besaran bangunan dan lahan, studi citra 

arsitektural. Analisa pendekatan sistem bangunan yang berisi tentang 

studi sistem struktur dan enclosure, studi sistem utilitas, studi 

pemanfaatan teknologi. Analisa konteks lingkungan berisi tentang 

analisa pemilihan lokasi dan pemilihan tapak. 
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BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep lIandasan program meliputi aspek 

citra/perfomance arsitektural laspek fungsil aspek teknologi. Tujuan 

perancangan, faktor penentu perancangan, fa kto r persyaratan 

perancangan. Program arsitektur berupa program kegiatan, sistem 

struktur, sistem utilitas, lokasi dan tapak. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Kajian teori ini meliputi penekanan desain dan permasalahan dominan 

pada pembahasan ini. Berisi tentang teori penekanan desain, studi 

empiris dan penerapannya pada proyek. Selain itu juga berisi tentang 

uraian permasalahan dominan yang diangkat yang dikaitkan dengan 

masalah bentuk-teknologi-lingkungan budaya/perilaku . 
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