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APARTEMEN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Universitas Diponegoro merupakan salah satu Universitas ternama di Indonesia, khususnya Kota 

Semarang yang menjadi banyak incaran anak- anak SMA untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang 

perguruan tinggi. Calon mahasiswa baru disaring melalui beberapa jalur meliputi SNMPTN undangan, 

SNMPTN tertulis, UM, dan PSSB. Namun semenjak tahun 2014 berubah sistem menjadi SNMPTN 

untuk undangan, SBMPTN sebagai pengganti SNMPTN tertulis, UM, dan PSSB. Semakin tahun 

pendaftar Universitas Diponegoro semakin bertambah dikarenakan jumlah kuota yang terus di 

tambah oleh Rektor. Mulai dari tahun 2010-2016 terlihat kenaikan jumlah mahasiswa S1 Universitas 

Diponegoro Semarang. 
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Diagram 1.1.  Diagram Grafik Pertambahan Mahasiswa S1 Undip 2012-2016 

Sumber : BAPSI Undip, 2016. 

Diagram 1.2.  Grafik Pertambahan Mahasiswa Asal Kota Semarang dan Luar Semarang 2012-2016 

Sumber : BAPSI Undip, 2016. 
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Mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Diponegoro selalu didominasi oleh para perantau dari 

luar Semarang. Pada tahun ajaran 2011/2012 mantan Rektor Undip, Bapak Prof. Sudharto 

mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan mahasiswa baru, khususnya para perantau untuk 

menghuni Rusunawa Undip setidaknya satu tahun saja. 

  

 

 

Setelah satu tahun mahasiswa perantau diwajibkan tinggal di Rusunawa UNDIP dan setelah itu 

diberi kebebasan untuk melanjutkan untuk tinggal di Rusunawa atau mencari tempat tinggal lain. 

Dilihat dari realita yang ada, kebanyakan mahasiswa perantau tinggal di sebuah kos- kosan maupun 

rumah kontrakan dikarenakan Rusunawa Undip yang lebih diprioritaskan untuk mahasiswa 

perantau penerima bidikmisi. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru Undip per tahun, 

bertambah pula pembangunan kos-kosan yang menyebabkan berkurangnya sisa lahan kosong yang 

ada di Tembalang. Namun, dengan isu pencurian dan pembegalan yang marak beredar di 

pertengahan menuju akhir tahun 2014 yang lalu menjadi sebuah keresahan mahasiswa yang tinggal 

pada kos-kosan yang belum terjamin keamanannya. Dimana mahasiswa yang harusnya fokus 

terhadap tugas dan kegiatan perkuliahan dihinggapi rasa resah dan cemas terhadap keamanan 

dirinya di Tembalang. 

Gambar 1.1.  Berita Kebijakan Rektor 

Sumber : Republika News, 2011. 
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Sehingga mahasiswa membutuhkan sebuah hunian vertical yang diperuntukkan untuk 

mahasiswa Universitas Diponegoro (kelas ekonomi menengah keatas) yang tidak menggunakan 

lahan yang terlalu besar, namun tetap memiliki berbagai fasilitas pendukung yang menunjang 

penghuninya yang sesuai dengan kebutuhan akan tempat tinggal, terutama yang dekat dengan 

kawasan pendidikan. Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro diharapkan bukan sekedar 

sebuah tempat tinggal bersama, melainkan sesuatu wadah yang mempersatukan sekumpulan ide-

ide muda kreatif yang mengarah kepada proses pertumbuhan intelektualitas dan pergaulan sosial 

bagi mahasiswa yang bersangkutan. 

 

Bangunan Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang ini diharapkan dapat 

meminimalkan penggunaan lahan dikawasan Tembalang yang sudah semakin terbatas, dan dapat 

menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa selain dikampus untuk melakukan kegiatan akademis 

maupun non- akademis dan diharapkan mudah diakses oleh para penghuni, baik yang menetap 

dalam rentang waktu tertentu atau yang hanya singgah beberapa hari.  

 

1.2. Tujuan dan Sasaran  

1.2.1. Tujuan  

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan sebuah bangunan 

Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang sebagai fasilitas akomodasi 

tempat tinggal bagi mahasiswa Undip kalangan menengah keatas dengan fasilitas yang lengkap 

dan bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan penghuninya. 

Gambar 1.2.  Berita Pencurian Motor 

Sumber : Sindonews.com, 2014. 
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1.2.2. Sasaran  

Tersusunnya usulan langkah – langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang melalui aspek-aspek panduan 

perancangan dan alur pikir proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur  (LP3A) dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 

1.3. Manfaat  

1.3.1. Subjektif  

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Departemen Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai nantinya akan digunakan 

sebagai pegangan dan pedoman dalam perancangan Apartemen Mahasiswa Universitas 

Diponegoro di Semarang.  

1.3.2. Objektif  

Penulisan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur juga diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi 

mahasiswa, maupun pembaca mengenai program perencanaan dan perancangan arsitektur, 

khususnya mengenai Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan dari landasan program perencanaan dan perancangan iini menitikberatkan 

pada hal- hal yang berkaitan dengan disiplin Ilmu Arsitektur, sedangkan hal- hal diluar disiplin Ilmu 

Arsitektur yang mempengaruhi, melatar belakangi, dan mendasari faktor- faktor perancangan akan 

dibatasi, dipertimbangkan atau diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 

memaparkan, kompilasi, dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program 

perencanaan dan perancangan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan LP3A ini, antara 

lain: 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Merupakan metode dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

tersebut ditempuh dengan cara studi pustaka/ studi literatur, pengumpulan data dari 
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instansi terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing 

internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Merupakan metode dengan cara mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Merupakan metode dengan melakukan studi banding terhadap Apartemen 

Mahasiswa yang sudah ada. 

Dari data- data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh 

gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga tersusun suatu 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Apartemen Mahasiswa Universitas 

Diponegoro di Semarang. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

disusun dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode pembahasan dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka mengenai apartemen, serta tinjauan penekanan desain dan studi 

banding. 

 

BAB III  TINJAUAN KAWASAN 

Berisi tentang kondisi umum Kota Semarang berupa data- data fisik dan non fisik. 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, ANGGAPAN 

Berisi tentang kesimpulan yang telah didapat di dalam LP3A ini serta mengenai batasan-batasan 

dan anggapan berdasarkan data yang didapat sebagai dasar perencanaan dan perancangan. 
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BAB V PENDEKATAN PROGRAM DAN PERENCANAAN 

Berisi tentang penguraian seluruh data dan materi pendukung dalam penyusunan dan 

perancangan Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang dan pendekatannya 

melalui aspek fungsional, kontekstual, kinerja, teknis, serta aspek visual arsitektural. 

 

BAB VI LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang rumusan dari hasil kajian analisis yang dilakukan dan disusun berupa: Program ruang 

dan konsep dasar perencanaan, yang akan menjadi landasan proses selanjutnya yaitu eksplorasi 

dan grafis. 
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1.7.  Alur Pembahasan 

 

 

 

 

 
 

 

 

LATAR BELAKANG 

Aktualita : 

 Keberadaan Universitas Diponegoro di Tembalang memberi dampak yang luar biasa untuk 

perekonomian warga Tembalang. 

 Mantan Rektor Universitas Diponegoro memberi kebijakan pada tahun ajaran 2011/2012 agar 

mahasiswa perantau menghuni Rusunawa setidaknya 1 tahun. 

 Setelah menghuni rusunawa selama 1 tahun mayoritas mahasiswa mencari kos-kosan untuk tempat 

tinggal dikarenakan rusunawa diprioritaskan untuk mahasiswa perantau  penerima beasiswa dikti. 

 Maraknya isu pencurian dan pembegalan di pertengahan menuju akhir tahun 2014 yang menyebabkan 

keresahan mahasiswa. 

 Maraknya pembangunan kos-kosan yang menyebabkan berkurangnya sisa lahan di Tembalang. 

 

Urgensi : 

Kurangnya hunian vertical untuk Mahasiswa Universitas Diponegoro untuk kelas menengah keatas di Tembalang. 

 

Originalitas : 

Perencanaan dan perancangan Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro yang aman dan nyaman serta 

memiliki sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa 

 

 TUJUAN 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan sebuah bangunan Apartemen Mahasiswa 

Universitas Diponegoro di Semarang sebagai fasilitas akomodasi tempat tinggal bagi mahasiswa Undip kalangan 

menengah keatas dengan fasilitas yang lengkap dan bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan penghuninya. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah – langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Apartemen 

Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang melalui aspek-aspek panduan perancangan dan alur pikir proses 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  (LP3A) dan Desain Grafis yang akan 

dikerjakan. 

RUANG LINGKUP 

Lingkup pembahasan dari landasan program perencanaan dan perancangan iini menitikberatkan pada hal- 

hal yang berkaitan dengan disiplin Ilmu Arsitektur, sedangkan hal- hal diluar disiplin Ilmu Arsitektur yang 

mempengaruhi, melatar belakangi, dan mendasari faktor- faktor perancangan akan dibatasi, dipertimbangkan 

atau diasumsikan tanpa dibahas secara mendalam. 

 

STUDI PUSTAKA 

 Tinjauan Umum Apartemen 

 Tinjauan Umum Mahasiswa 

 Tinjauan Konsep Green Architecture 

STUDI BANDING 

 Apartement Student Park 

Yogyakarta 

 Apartement Student Castle 

Yogyakarta 

 Roebuck Castle Student Residence 

 Monash University Student 
Housing 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 

Apartemen Mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang 
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