
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG PROYEK 

Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah merupakan kota terbesar di Jawa 

T engah yang beberapa tahun ini mengalami kemajuan yang meningkat dalam 

hal pembangunan. Kota Semarang dapat juga disebut sebagai kota modern. 

Seiring dengan perkembangan kota yang dapat dilihat akhir-akhir ini, maka 

dampak yang ada juga mempengaruhi tipikal masyarakat kota Semarang 

sehingga efisiensi waktu dan kepraktisan menjadi sangat diperhatikan. 

Apartemen merupakan suatu hun ian yang jarang dijumpai di kota Semarang 

tidak seperti di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya tetapi apartemen 

bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat kota Semarang. 

Perancangan proyek Garden Apartment di Semarang ini, merupakan 

perancangan bangunan baru. Seiring dengan pertambahan penduduk yang 

terus meningkat dan kebutuhan akan tempat tinggal terus bertambah tetapi 

dengan jumlah lahan yang tetap maka perlu dipikirkan solusi untuk 

membangun tempat tinggal dengan luas lahan yang cukup luas tetapi dapat 

menampung banyak keluarga sehingga dengan adanya tempat tinggal vertikal 

yang disebut apartemen diharapkan mampu menjadi solusinya. 

Garden Apartment ini ditekankan pada hun ian yang mandiri dengan arti 

memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan sehari

hari bagi penghuni apartemen serta taman yang diolah sehingga menjadi daya 

tarik dan berfungsi bagi keberadaan apartemen ini. 
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Adanya Garden Apartment di Kota Semarang dapat digunakan sebagai 

alternatif bagi masyarakat untuk memilih hun ian I tempat tinggal. Fasilitas 

pada apartemen ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi 

penghuninya. 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

• TUJUAN 

Tujuan dari proyek Garden Apartment adalah sebagai alternatif dalam bidang 

hunian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di kota Semarang 

dalam mendapatkan tempat tinggal yang nyaman seperti pada rumah tinggal 

tetapi memiliki fasilitas-fasilitas pendukung yang lengkap sehingga diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. Selain itu juga sebagai solusi untuk 

tempat tinggal yang nyaman dengan berbagai fasilitas dan mengatasi 

masalah keterbatasan lahan. 

• SASARAN 

Sasaran adanya proyek Garden Apartment ini adalah masyarakat umum dari 

berbagai golongan ekonomi yang memiliki daya beli cukup tinggi khususnya 

executive muda dan perorangan yaitu masyarakat semarang yang bekerja di 

sekitar pusat kota dan masyarakat luar kota yang bekerja atau mengenyam 

pendidikan di Semarang, pasangan baru, masyarakat Semarang yang ingin 

tinggal di tengah kota, pekerja asing I ekspatriat. Dengan adanya Garden 

Apartment ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam hal hunian 

beserta fasilitas penunjangnya. 
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1.3 LINGKUP PEMBAHASAN 

Lingkup pembahasan dalam perancangan Proyek Garden Apartment ini 

adalah merencanakan dan merancang bangunan apartemen yang nyaman 

dan memiliki privasi seperti pada rumah tinggal dan sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan akan hunian dan mengatasi masalah keterbatasan 

lahan. Proyek ini memiliki konsep taman dimana antara massa bangunan 

apartemen yang bertingkat dan ruang luar saling terkait sehingga tidak 

terkesan terpisah. 

1.4 METODA PEMBAHASAN 

a) METODA PENGUMPULAN DATA 

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam menjabarkan proyek ini 

adalah dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder. 

~ Data primer, berupa : 

,/ Metoda Observasi Langsung 

• Pengamatan langsung untuk mengetahui potensi dan kendala pada 

site yang akan digunakan. 

• Pengamatan langsung terhadap apartemen sejenis untuk 

memperoleh kelebihan dan kekurangan sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam mendesain apartemen. 

Pengambilan data melalui observasi langsung ke proyek sejenis, yaitu 

Apartemen Mediterania Garden Residence berupa: 
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• Gambar berbagai fasilitas yang terdapat pada Apartemen 

Mediterania Garden Residence dan juga gambar fasad bangunan 

sebagai pembanding. 

• Pengamatan terhadap pengelompokan ruang-ruang dalam, baik 

fasilitas utama, pendukung maupun penunjang, serta peletakan 

dalan penataan massa bangunan. 

• Pengamatan pola sirkulasi ruang luar pad a penataan layout taman, 

bangunan, dan fasilitas outdoor serta suasana yang tercipta di sana. 

• Pengamatan tentang urutan aktivitas yang terjadi di luar bangunan 

dan di dalam bangunan. 

~ Data sekunder 

./ Metoda Kepustakaan 

Metoda kepustakaan berupa studi literatur dari buku-buku uang 

digunakan untuk menentukan: 

• Jenis ruangan-ruangan yang terdapat dalam hun ian apartemen. 

• Kebutuhan ruang dan besaran ruang yang efektif sesuai dengan 

kegiatan yang ada. 

• Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan penghuni untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

• Material yang digunakan dalam bangunan. 

Selain itu, pengambiJan data sekunder dengan cara studi literatur dan 

media elektronik (internet). Pengambilan data dengan cara ini pun 

dilengkapi pula dengan data-data yang didapat dari BAPPEDDA Kota 
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Semarang serta melalui peraturan pemerintah yang tercantum dalam 

RDTRK kota Semarang. 

b) METODA PENYUSUNAN DAN ANALISA 

Analisis program proyek tersebut akan dijabarkan secara rinci yang mencakup 

aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, permasalahan dominan, penekanan 

desain, persyaratan desain, serta kelayakan lokasi. Selain itu juga 

menganalisa data eksisting kota Semarang berupa karakteristik kota dan 

permasalahannya diikuti dengan program kebutuhan bangunan. 

Data dan kondisi lapangan yang diperoleh sebelumnya dibandingkan dengan 

data dari literatur yang terkait, sehingga akan didapat suatu pemahaman yang 

sangat berguna dalam kegiatan perancangan selanjutnya. 

c) METODA PEMROGRAMAN 

Dengan cara menganalisa hasil dari studi yang telah dilakukan sebelumnya 

dalam bentuk kesimpulan, saran dan segala hal yang dapat diterapkan dalam 

proses perancangan . 

./ Memilih data-data primer dan sekunder menjadi beberapa kategori 

berdasar kepentingannya . 

./ Menganalisa data-data tersebut dan mengkaitkannya dengan keadaan 

dan situasi yang ada pad a kenyataan saat ini . 

./ Menemukan permasalahan-permasalahan desain yang harus diatasi 

dalam perancangan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain bangunan. 

Mendapatkan hasil analisa berupa pemecahan-pemecahan yang spesifik akan 

permasalahan-permasalahan yang ditemukan. 
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d) METODA PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Proses perancangan dilakukan dengan tahap-tahap: 

Studi aktivitas, studi ruang, studi massa, studi eksisting bangunan, 

sehingga nantinya dapat menentukan zoning mikro dan makro bangunan. 

Studi ini dilakukan dengan mengacu pada studi preseden (observasi) dan 

perolehan data yang telah dilakukan sebelumnya. 

Skematik desain (schematic design), di dalamnya dilakukan sketching 

seluruh gagasan ke dalam gambar, baik dalam bentuk dua dimensi 

maupun tiga dimensi. 

Pengembangan Desain (design development), adalah tahap 

pengembangan gagasan yang telah didapatkan dari tahap skematik 

desain. Dalam tahap ini, mulai memikirkan desain bang un an secara 

terskala, terperinci, hingga detail-detail arsitektural dan struktur di 

dalamnya. Dalam tahap ini juga sudah dilakukan penentuan material, 

hingga fasad bangunan. 

- Tahap penyempurnaan, yaitu tahap finishing prod uk, hingga produk siap 

untuk dikumpulkan dan dipresentasikan. 

1.5 SISTEMA TIKA PEMBAHASAN 

BABI PENDAHULUAN 

8erupa uraian yang mengantar, mendahului dan mengenalkan awal seluruh 

materi Landasan T eori dan Program. 8ab ini berisi latar belakang proyek, 

tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan 

dan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi uraian tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus proyek serta 

kesimpulan, batasan dan anggapan. Tinjauan umum berisi deskripsi umum, 

latar belakang - perkembangan - trend, lingkup pembahasan dan metode 

pembahasan. Sedangkan tinjauan khusus berisi terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks kota, studi banding, dan 

permasalahan desain. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berupa analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan sistem 

bangunan dan anafisa konteks lingkungan. Analisa pendekatan arsitektur 

berisi studi aktivitas, studi fasilitas. Analisa pendekatan sistem bangunan 

berisi studi sistem struktur, stud; sitem utilitas, studi pemanfaatan teknologi. 

Sedangkan analisa konteks lingkungan berisi studi tentang kondisi ekisting 

tapak beserta lingkungan sekitar. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Bab ini berisi konsep program, tujuan perancangan, factor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur yang 

berisi program kegiatan, program sistem struktur, program sistem utilitas dan 

program lokasi dan tapak. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori tentang penekanan desain dan permasalahan dominan. 

Masing-masing kajian teori meliputi uraian interpretasi dan elaborasi, studi 

preseden, dan kemungkinan penerapan teori. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Terdiri pustaka umum untuk kepentingan penyusunan program, pustaka 

khusus, dan majalah atau jurnal arsitektur. 

lAMPIRAN 

Berisi gambar -gambar atau tulisan bahasan yang mendukung dalam 

penyusunan laporan. 
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