
B IS I. PENDAHUlUA 

1. i . latarr BeiakalllQl Proyek 

Peraneangan ruman susun untuk mewadani kebutunan masyarskat 

menengah ke bawah dalam hal ini pedagang kecil di kota semarang yang 

selain sebagai tempat tinggal vertikal, didalamnya terdapat fasilitas 

gudang I pool gerobak ataupun properti berjualan para pedagang, tempat 

jbadah, ruang komunal. dan klinik. OJ mana pengnuni, dalam hal ini para 

pedagang dapat mendapatkan tingkat kehidupan yang layak baik secara 

arsitektur, maupun sosjaL 

Adanya rencana pemerintah untuk membentuk kawasan permukiman dan 

perumahan yang Jayak .bagi masyarakat kota. Sehinggaperlu dipikirkan 

sebuah wadah untuk mendukungnya. Perancangan dan perencanaan 

ruman susun ini se.bagai fasilitas yang terkait dengan .pengembangan 

Kota Semarang yang diharapkan dapat meningkatkan citra kota 

Semarang. Dan mengu.batl ejtrapasar yang kumuh karena pedagang 

yang tidur di tempat berjualannya, juga meningkatkan derajat hidup 

pedagang keei!. Sehingga, mereka mendapaikan tempat tinggal yang 

layak huni dengan harga ekonomis juga mempermudah pergerakan 

mereka. 

Fungsi dan kegiatan utama dari proyek ini adalah sebagai tempat tinggal 

di mana di dalamnya terdapat fasilitas pendukungkegiatan spesjflk para 
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pedagang. Jadi, penghuni dapat mendapatkan tempat tinggal yang layak 

dan sesuai akan kebutuhanruang mereka. 

Perlunya sebuah rumah susun untuk pedagang di semarang adalah untuk 

merumuskan penyediaan hunian bagi pedagang 

commuter di kota Semarang juga mengendalikan segala permasalahan 

krusial di kota semarang terkait dengan keberadaan hunian bagi 

pedagang. 

Perkembangan Kota Semarang dipengaruhi eJen meflingkatnya laju 

pertumbuhan penduduk dan perekonomian. Pertambahan dan pergerakan 

penduduk tersebut dikarenakan fakter peflarik Keta Semarang sebagai 

pusat konsentrasi kegiatan dan pusat pelayanan dalam lingkup wilayah 

hiterlandnya. Peranan Semarang yakni memberikanpelayanan bagi 

penduduk baik dari dalam maupun dari luar Kota Semarang dalam 

memperoleh pekerjaan danpengnidupan yanglayak. Penghidupan yang 

layak yang dimaksud yaitu tersedianya tempat tinggal atau perumahan 

bagi penduduk dari Juar Keta Semarang. Pedagang yang bekerja di keta 

semarang mayoritas berasal dari daerah dalam maupun daerah sekitar 

Keta Semarang seperti Dema/{, KendaJ, Grebegan dan Ungaran. 

Pergerakan pedagang dari satu daerah ke daerah yang lain membebani 

transpetasi keta dan arus JaJu lintas, indikasinya terlihat pada pagi maupun 

sore hari (jam puncak) saat pedagang berangkat menuju kota semarang 

dan pulang ke tempat asm. Dengan kata Jain selain karena adanya 

aktivitas pendidikan, terminal, serta rumah sakit, kemacetan tersebut 
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disebabkan pula adanya pergerakan pedagang dari luar kota Semarang 

yang setial' 

harinya memadati jalan. Fenomena yang terjadi pada pedagang tersebut 

dapat diartikan sebagai Commuter. Menglaju (eommuting) merUl'akan 

perpindahan penduduk horisontal atau secara geografis yang melintasi 

batas wi/ayah tertentu daJam periede waktu tertentu. Biasanya dalam 

kurun waktu antara enam jam sampai dengan satu hari. Commuter 

merupakan pergerakan penduduk atau mebilitas sirkuler yang dapat 

terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan desa 

danketa dengan kela. Mebilitas sirkuler atau nen permanen ini juga 

dimaksudkan sebagai gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain 

dengan tidal< ada ruatan untuk menetap di daerah tujuan 

1.2. Tujuan dan Sasarall1 Pembahasan 

Peraneangan danpereneanaan rumah susun sebagai fasilitas publik yang 

terkait dengan pengembangan Kota semarang yang diharapkan dapat 

meningkatkan eitra Keta semarang dan memberikan tempat linggaJ yang 

layak huni kepada masyarakat menengah ke bawah dalam hal ini 

pedagang keei/ dengan segaJa spesifikasi kebutuhannya, Juga 

menerapkan ilmu arsitektur ekologis dalam perancangannya. 
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11 .3. lill1lgkup PembaR1iasall1l 

Lingkup pembahasan pada proyek jni rneUputi ; 

- kondisi sosial - budaya para pedagang yang dapat mendukung 

desain proyek inL 

e Studi mengenai kebutuhan ruang dan alur sirkulasi yang terjadi pad a 

sebuahkompJek rusun dengan spesifikasj kebutuhan parapedagang. 

- Persyaratan desain untuk sebuah rusun khususnya adalah yang 

d1huni oleb para pedagang. 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda pengumpulan dabl 

)r Studi Uteratur 

Pengufflpulan data-data yang berMitan dengan pfoyek inL 

)r Wawancara 

PengufflpuJan data meJaJui wawaneara dengan sumber-surneer yang 

terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proyek akhir ini 

»> Observasj 

Pengumpulan data yang lain adalah dengan melakukan observasi pada 

pfOyek sejenis untuk nantinya menjadi sumber data rnengenai 

perancangan proyek ini. 
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1I.~.2 . Metoda IPSlI1yuslLmalll diall1l artlalisa 

c Deduktif 

Memperoleh data dari literature yang ada pada buku, ataupun dari 

internet 

- Induktif 

Data yang dipemleh dengan melalui survey/pengamatan Jangsung pada 

proyek-proyek sejenis. 

c Kutipan 

Diperoleh dari sumber-sumber literature yang dapat mendukung teori-teoM 

dalamproyek akhirini. 

Il Asumsi 

Data dipefoJeh meJaJui pendapat sendifj yang berdasar pada data-data 

atau teoM-teori yang sudah diperoleh. 

1.4.3. Metoda pemrograman 

Metoda yang mlakukan daJam tahap pemmgfaman adaJah dengan melalui 

metoda ana lisa dan sintesa. 

Metoda anaJisa dengan eara meJakukan analisa yang mengenai haJ haJ 

seperti studi ruang (kegiatan, besaran, sirkulasi), dan juga hal - hal yang 

mpefJukan. Dan data-data hssjl analiss tefsebutnsntinya di sintesa 

sehingga menghasilkan data yang terbaik yang kemudian diterapkan 

daJam pmyek iru. 
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1.4.4. etodla perancangall1 CBlrSiteiktlUlIl' 

Metede "el'aneangan dilakukan dengan melalui bebel's"a Mal; 

IJ Konsep, pembasan mengenai konsep dari bangunan yang digunakan 

dalam peraneangan rusuninL 

!;! Skematik, merupakan sketsa gambar desain gagasan/ideMide awal dari 

bangunan. 

IJ Pengembangan rancangan, pengolahan dan penerapan hasil dari ide

ide awal bangunan "ada desain bangunan yang sebenamya. 

I!I Pembuatan Detail, dilakukan untuk memperjelas bagian-bagian dari 

desain yang memang dibuat berbeda. 
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1I.4.S. Diagram pola pikuli' 

RUMAH SUSUN UNTUK PEDAGANG 

LATAR BElAKANG 

IDE DAN GAGASAN 

( DATA 1 

Survei Lapangan 

Studi Literatur 

Wawancara 

PEMROG RAMAN , 
PERENCANAAN DAN 

PiRANCANGAN ARSITEKTUIR 

s 
• 

E 

• S 

Diagram 1.1 

Diagram pola pikir 
Sumber : 

Analisis pribadi 
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Persyaratan Desain 

Studi Kebutuhan Ruang 

Pendekatan Arsitektur 

Aktivitas 

Pendekatan Sistem 
Bangunan 

Pendekatan Konteks 
Lingkungan 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Balb I Pendahuluan 

Berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, Jingkup pembahasan serta meted a pembahasan. 

lBab II Tinjauan Proyek 

Berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus,kesimpuJan, bahasan dan 

anggapan 

Bab III Analisa pendekatan Program Arsitektuf 

Berisi tentang analisa - ana lisa pendekatan dari hal arsitektur, system 

bangunan dan juga kenteksUngkungan. 

Bab IV Program Arsitektur 

Berisj tentang pembahasan mengenai kensep program, tujuan 

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

peraneangan dan juga pregram arsiteJdur. 

Bab V Kajian Teori 

Berisi tentang pembahasan mengenai kajian teori penekanan desain, dan 

juga kajian teori permasalahan dominan dari proyek ini. 

Kepustakaan 

Bersisi tentang sumber-sumber literatur yang menjadi panduan dalam 

proyek ini, baik yang bersumber darj buku-buku,internet, dokumen 

ataupun hasil dari wawancara. 
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lampiran 

Berisi peRejelassR-penjelasaR tambahaR yang tidak dapat dimasukkaR ke 

dalam bahasan sebelumnya karena memerlukan pembahasan yang lebih 

riRei. 
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