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PEDOMAN MATA KULIAH  

STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 8.30  

1. URAIAN MATA KULIAH – SILABUS  

Studio PerancanganArsitektur 8 merupakan mata kuliah terakhir dan sebagai rangkuman dari 
seluruh mata kuliah yang telah dilakukan di semester sebelumnya pada program studi sarjana 
arsitektur di Universitas Tarumanagara. Studio Desain menjadi basis utama dan dilakukan 
selama satu semester penuh. Fokus untuk mata kuliah ini ditekankan pada proses dan cara 
berpikir untuk menyelesaikan permasalahan arsitektur didalam masyarakat Jakarta serta 
menuangkannya dalam gambar-gambar arsitektural yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
memenuhi standar professional. Studio perancangan arsitektur 8.30 ini juga memerlukan 
riset-riset arsitektur untuk mendukung pemahaman dan pendalaman proyek yang akan 
dikerjakan, sehingga hasil yang diharapkan dalam Studio terakhir ini mampu menunjukkan 
kemampuan mahasiswa secara komprehensif (kemampuan disain, menyatukan ruang- 
struktur-façade-utuilitas) dan berintegritas (menunjukkan tanaggugjawab dalam 
pengambilan putusan) serta professional (tepat waktu, gambar yang berkomunikasi dan 
lengkap).  

Pada awal program, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkanTema Utama 
atau Topik Soal yang diberikan. Berbagai kegiatan riset awal seperti : Exercise Idea (short 
essay dan drawings), seminar, diskusi kelas, studi literatur, pengumpulan data, melihat 
permasalahan, pertanyaan riset, analisis -sintesis, teori, metode serta studi preseden menjadi 



landasan untuk mengembangkan tema soal. Proposal dengan pengusulan program yang jelas 
serta didukung dengan berbagai studi pendukung menjadi awal untuk mahasiswa membuat 
Thesis (tatakan) untuk proses merancang selanjutnya.  

Studio Perancangan Arsitektur 8 ini memberikan kesempatan pada mahasiswa agar mampu 
mengkristalkan pola pikir yang sistematis, runut dan terstruktur, mengembangkan konfigurasi 
ke-ruangan dalam lingkup urban, menjawab kebutuhan lingkungan, mengusulkan program 
yang cocok, serta dapat menghasilkan bangunan yang memberikan citra dan guna  

terhadap tempat di mana arsitektur itu berdiri. Berbagai rekayasa teknologi, arsitektur 
berkelanjutan, sistem struktur-konstruksi, mekanikal - elektrikal dan plumbing menjadi 
unsure penting pembentuk arsitektur yang perlu diperhatikan.  

Mahasiswa diberi kesempatan bereksperimen, mengembangkan ide gagasann yang secara 
bebas terkait dengan tema utama soal disertai oleh argumentasi yang kuat dan cerdas. 
Bangunan dengan Program spesifik menjadi tujuan akhir dari program studio perancangan 
ini. Hasil rancang dikemas dalam representasi gambar arsitektural yang memenuhi standar 
keprofesian arsitek, dan didukung dengan laporan perancangan yang konsisten, informatif 
dan memiliki nilai ilmiah sehingga memenuhi syarat sebuah SKRIPSI.  

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL  

• Mampu menjawab soal yang diberikan dalam kerangka analisis-sintesis yang kuat 
serta mengembangkannya dalam riset-riset yang dapat dipertanggungjawabkan.  

• Memahami dan menguasai keilmuan arsitektur yang meliputi teori, metode, proses 
analisis-sintesis serta menerapkan secara terintegrasi dalam proses perancangan.  

• Mampu mengkomunikasikan hasil rancang secara konsisten yang didukung oleh 
konsep arsitektur yang terintegrasi terhadap produk desain yang dikerjakan  

• Memiliki kemampuan mengaplikasi dan menerapkan gagasan ke dalam bentuk 
rancangan yang meliputi gambar-gambar perancangan arsitektur secara informatif, 
komunikatif dan profesional.  

• Memiliki sikap originalitas dan etika profesional terhadap hasil rancang yang dibuat.  

3. METODE PEMBELAJARAN  

Proses pembelajaran yang digunakan adalah:seminar dan studi kajian awal dalam bentuk 
diskusi kelas dibawah koordinasi dosen kelas, dilanjutkan dengan proses seleksi proposal oleh 
dosen fasilitator yang dipilih peserta,kapita selekta terkait dengan tema soal dengan 
mengundang dosen tamu, bimbingan konsultasi individual di studio dengan dosen fasilitator 
yang dipilih oleh mahasiswa serta Sidang Review dan Sidang Akhir.  

Riset mandiri diawal program merupakan kesempatan mahasiswa bereksperimen dalam 
mengembangkan ide gagasannya secara optimal dan disertai oleh data-data yang original, 
studi literature dan studi prseden. Proses analisis-sintesis dengan dukungan argumentasi 
yang ketat menjadi dasar untuk mengajukan program bangunan dalam bentuk proposal 
desain yang diusulkan peserta menjadi obyek tugasdari stupa 8.  



Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan metode yang berbasis pada kegiatan studio 
(Studio Base Learning-SBL), mahasiswa bebas bereskperimen melalui kegiatan studio dalam 
proses menghasilkan karya desain arsitektur yang visioner, inovatif, kreatif dan 
bertanggungjawab. Hasil akhir pembelajaran adalah laporan perancangan dengan gambar- 
gambar perancangan, maket, portofolio dan jurnal ilmiah proyek tugas masing-masing.  

Setiap mahasiswa dapat mengembangkan berbagai macam ide, tema dan konsep dalam 
kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ke-originalitasan 
pemikiran. Nilai originalitas menjadi hal paling hakiki dalam proses pembelajaran STUPA 8 ini.  

Soal Tugas semester ini disusun oleh dengan topik : “Masa Depan Berhuni – The Future of 
Dwellings” yang disusun oleh Tim Soal Stupa 8 sebagai berikut;  

 

 

MASA DEPAN BERHUNI 
Berbasis pada Hari Ini 
 

“ Hunian yang ada, dimaksudkan terutama untuk mendukung aktivitas "hidup". Jadi, ketika 
gaya hidup berubah, desain hunian juga berubah. “ 

Stefan Junestrand & Konrad Tollmar 

 

DWELLING dan WAKTU  

Ketika manusia mulai menghuni dunia, maka berbagai tingkatan hubungan antara manusia 
dan dunia akan terjadi. Christian Norberg-Schulz dalam bukunya The Concept of Dwelling 
mengungkapkan bahwa, dwelling atau “hunian” mempunyai makna lebih mendalam dari 
sekadar atap yang menaungi di atas kepala kita dan sejumlah meter persegi ruang yang kita 
miliki. Menurutnya, dwelling mempunyai tiga arti; Pertama, ruang di mana kita bertemu 
dengan orang lain untuk bertukar produk, ide, dan perasaan, pada makna ini kita akan 
mendapatkan pengalaman kehidupan sebanyak mungkin. Kedua, Dwelling mencapai 
kesepakatan dengan orang lain di mana kita akan dihadapkan untuk dapat menerima 
seperangkat nilai-nilai umum di masyarakat. Ketiga, mengandung arti ketika kita telah 
menjadi diri kita dengan memiliki dunia kecil pilihan kita sendiri. Kita dapat menyebut ketiga 
arti itu masing-masing sebagai dwelling / hunian secara kolektif, publik, dan pribadi. Ketiga 
tingkatan ini memiliki dimensi ke-ruangan yang kompleks dalam sebuah konsep `dwelling`, 
karena `hunian` dengan konsep `berhuninya` harus dapat memberikan kontribusi 
menyeluruh dalam kehidupan manusia di bumi.  



Martin Heidegger menggunakan istilah dwelling sebagai sebuah konsep menghuni atau cara 
khas ada (dasein) di dunia. Tinggal di rumah, tidak hanya berada di dalamnya secara spasial 
dalam arti hanya menyisir dan berputar dalam lingkungan rumah saja. Sebaliknya, rumah 
sebagai sesuatu yang `ada` adalah milik dunia, dan orang yang menghuni didalamnya harus 
keluar untuk melihat `langit-langit dunia`. Hunian pada awalnya tidak merujuk pada tinggal di 
suatu tempat, tetapi lebih pada berhenti dan berlama-lama di jalan, dengan keraguan tentang 
ke mana harus pergi. Kata dwelling dalam bahasa Inggris kunonya adalah `dwellan` yang 
berarti mengembara (to wander) dan bertahan hidup (to linger). Secara filosofis, kata 
dwelling memberikan makna bahwa :` untuk bertahan hidup, tidak dapat dilakukan dengan 
berdiam diri atau menetap tetapi harus mengembara` Maka dwelling sebagai konsep 
menghuni dan ada di dunia berhubungan dengan menetap dan berkelana. Dengan menetap 
dan berkelana inilah manusia belajar tentang konsep menghuni (sebagai ada) di dunia.  

Dalam mengisi dunia dan berhuni atas dunia, maka sebuah dwelling akan dihadapkan dengan 
konsep waktu, yang membungkus secara keseluruhan dalam cara hidup manusia di dunia. 
Seperti yang dikatakan Albert Einstein bahwa ruang bukanlah sesuatu yang biasa kita 
bicarakan seperti atas-bawah, kiri-kanan, depan- belakang dan terpisah dari waktu. Ruang 
dan Waktu adalah nyatanya, dan bukan hal yang terpisahkan. Ruang dan waktu saling erat 
terhubung dan berpaut. Dalam melihat hubungan antara `dwelling` sebagai `ruang berhuni` 
dengan waktu, ada beberapa pertanyaan menarik dapat diajukan, seperti : (1) “ Bagaimana 
konsep `dwelling` menjawab tantangan waktu, dalam cara berhuni di dunia ?” (2) “ 
Bagaimana melihat hubungan antara `dwelling` dengan kondisi hari ini ? dan apakah ada 
konsep ̀ ke-ruangan` yang berubah dalam perjalanan waktunya ?” (3) “ Bila dwelling berkaitan 
dengan waktu, bagaimana arsitektur menjawab tantangan ini ?”  

Berbagai contoh ada di hadapan kita, misalnya perbedaan antara konsep dwelling pada 
masyarakat pada tahun 1980-an sebelum teknologi internet menjadi bagian hidup kita 
dengan tahun 2000an di mana internet telah mempengaruhi sebagian aktivitas manusia. 
Bahkan kini 40 tahun kemudian teknologi ini telah menyatu dengan kehidupan kita. Contoh 
lain, dalam drama Korea berjudul “Replay 1988” dan “Replay 1994, kita pun dapat merasakan 
perbedaan konsep kehidupan antar keluarga, tetangga, teknologi, komunikasi dalam konsep 
jarak dan waktu yang mempengaruhi perubahan suasana dwelling atau konsep berhuni 
dalam kurun waktu 6 tahun di film tersebut, bahkan inipun berhubungan dengan kehidupan 
yang kita alami sekarang.  

Ketika pada Awal tahun 2020 dunia mulai diguncang dengan berita virus “Covid 19” aktifitas 
manusia perlahan berubah, bahkan para ahli memprediksi keberadaan virus ini akan 
mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, dan akan berpengaruh dengan konsep 
dwelling dimasa depan. Dengan kejadian ini saja, kehidupan yang kita jalani sebelumnya 
berubah secara dramatis. Aktivitas rutin ke kantor, ke toko, belajar, merayakan ulang tahun 
bersama teman-teman, liburan bersama keluarga, olahraga di gym, kelas olahraga, kunjungan 
keluarga, pelukan, dan berjabat tangan semuanya terhapuskan dari daftar harian kita. Meski 
pada awalnya kita masih mencoba mengelak, pada akhirnya kita dituntut untuk 
menyesuaikan dan hidup berdamai - berdampingan dengan virus ini, pada suatu babak 
kehidupan yang di sebut “New Normal COVID 19”. Kata COVID 19 sengaja dilekatkan, karena 
New Normal sendiri adalah tahap perubahan yang bisa kita alami berulang kali dalam satu 
siklus kehidupan. Berbagai kejadian penting lainnya, seperti pemanasan global, kemacetan 
dan segregasi, dan urbanisasi yang cepat juga merupakan tantangan terbesar yang dihadapi 



dunia di abad ke-21. Bagi kita dan kebanyakan orang, perubahan apa pun yang berkaitan 
dengan planet, manusia, dan tempat memiliki dampak besar terhadap konsep ke-ruangannya 
dan akan mempengaruhi cara manusia berhuni atas dunia ini.  

Dalam perkembangan arsitektur dwelling berkaitan  erat dengan konsep waktu (time), 
konsep ruang (space), konsep tempat (place) dan konsep untuk hidup (to live). Konsep ruang 
dan waktu menjadi penting karena menandakan di mana (where), kapan (when), dan 
bagaimana (how) seseorang benar-benar melakukan sesuatu - dalam hal ini untuk 'tinggal 
dan berhuni atas dunia' . Dalam hal ini, Konsep ‘hidup‘ dalam perspektif arsitektur adalah 
suatu kondisi ke-ruangan di mana manusia harus dapat `hidup dan berhuni` dalam ruang dan 
waktu yang ada serta yang dilaluinya.  

 

SOAL :  

STUPA 8-30 akan berfokus pada bahasan tentang hubungan antara `Konsep Berhuni di Masa 
Depan` dengan `Waktu Hari ini`. Dalam pembahasan ide-ide keruangannya, setiap peserta 
STUPA 8-30 dituntut untuk dapat melihat berbagai perubahan ke-ruangan yang 
mempengaruhi :cara hidup, cara pandang serta cara meruangkan arsitektur. Karenanya, 
proyek-proyek arsitektur yang akan disajikan merupakan sebuah proyek arsitektur yang 
berdasarkan kejadian penting hari ini.  

Dalam melakukan analisis-sintesis untuk menyusun tatakan / tesis pada proyek ada beberapa 
tahapan yang perlu anda lakukan, yaitu :  

(1) Melakukan Riset tentang sebuah kejadian yang dapat mempengaruhi cara berhuni 
manusia di dunia.  

(2) Menempatkan isu yang anda pilih, dalam kerangka analisis – sintesis yang memiliki 
argumentasi yang kuat, serta didukung dengan data-data yang menunjang.  

(3) Mempelajari perubahan keruangan dalam arsitektur yang dipengaruhi oleh sebuah 
kejadian (studi preseden)  

(4) Mengajukan usulan program yang unik sesuai dengan isu yang ingin dikembangkan dan 
memberikan `ruang` lain yang agar program yang diajukan dapat `secara lentur` menjawab 
tantangan perubahan.  

(5) Setiap kejadian yang menjadi acuan, adalah sebuah hipotesis dalam membangun ide 
keruangan yang `fit` terhadap waktu, karenanya setiap argumentasi yang dibangun harus 
memiliki kajian teoritikal yang kuat dengan didukung berbagai diskursus arsitektural yang 
berhubungan serta dapat didukung dengan lintas ilmu lain.  

(6) Pengertian `Hari Ini`, adalah kejadian yang memberikan dampak signifikan dalam dua 
dekade belakangan ini yaitu dalam rentang waktu 2000 s.d 2020  



Seluruh studi yang akan dilakukan, merupakan sebuah proses berpikir yang ketat. Melalui 
berbagai referensi yang didapat, riset yang dilakukan, serta argumentasi yang dibangun atas 
isu tentang MASA DEPAN BERHUNI : Berbasis pada Hari Ini, merupakan sebuah kesempatan 
untuk menempatkan arsitektur sebagai sebuah pengetahuan, karena : “ Arsitektur 
menyelesaikan konflik melalui kecerdasannya, mempertautkannya dalam batas material dan 
immaterial; bumi, ruang, manusia adalah jawabannya.”  
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STUPA 8.30 Webinar and diskusi part 1 @MsTeam 
 

1. Selasa, 7 Juli 2020 , pk 10.00 : M. Veronica Gandha ST.,M.Arch  
2. Rabu, 8 Juli 2020, pk 10.00  : Suwardana Winata ST., M.Arch 
3. Rabu, 15 Juli 2020 , pk 10.00: Ir. Budi A.Sukada, GradHonsDip (AA), IAI 
4. Jumat, 17 Juli 2020, pk 10.00 : Alvin Hadiwono ST.,M.T. 
5. Rabu, 22 Juli 2020, pk 10.00  : Nina Carina ST.,MT. 
6. Kamis, 23 Juli 2020, pk 10.00  : Agustinus Sutanto, PhD. 

 
 

SUMBER REFERENSI BUKU  

  

 
 

 

 

 

 



TAHAPAN KEGIATAN  

1. KEGIATAN PENGUMUMAN, PENJELASAN SOAL DAN PROGRAM PENYUSUNAN PROPOSAL.  
• Pengumuman pendaftaran peserta dan proses pendaftaran peserta  
• Penjelasan Program dan Riset Awal  
• Kuliah Tamu 
• Penjelasan Soal Tugas  
• Penjelasan Penyusunan Proposal 

2. TAHAPAN 1 – KEGIATAN STUDI/KAJIAN AWAL PROYEK  

• Pemahaman materi program soal melalui kuliah tamu dari nara sumber yang di undang  

• Pendalamaan tema soal ‘Masa Depan Berhuni’ oleh masing-masing peserta berdasarkan 
materi kuliah tamu nara sumber, studi literature, studi lapangan, dan sumber-sumber 
lainnya.  

Setiap selesai kuliah tamu (di webinar seri 1) anda wajib membuat 1 buah ilustrasi gambar 
ukuran A4 (300dpi) atas ide yg anda dapatkan dari masing – masing kuliah tersebut 
(dikumpulkan H+2) 

• Penyusunan studi/riset awal masing-masing peserta dimulai dari diskusi essay dan ilustrasi 
akan didiskusikan di kelas Ms.Team. ( 27 Juli 2020 – 28 Juli 2020) 

o Waktu: 3 minggu 
o Mulai: 3 Juli  2020 
o Proses: kuliah tamu, exercise assignment, diskusi kelas 
o Produk:  

RISET AWAL: 

- (Awal) Tulisan/essay 500 kata  
- (Proses) 7 ilustrasi “Masa Depan Berhuni” hasil dari setiap kuliah tamu, Jelaskan masing – 

masing Ilustrasi, perbedaan dan perubahan yang terjadi pada ketujuh ilustrasi tersebut 
selama prosesnya (500 kata untuk 7 ilustrasi) 

- (Analisis-Sintesis) tulisan 800 - 1000 kata  (tentang Kejadian dan Isu yang dipilih jelaskan - 
kondisi, peluang, konflik dan argumentasi (4W+H)). 

Dalam bentuk format A4 (Potrait). 

o Pengumpulan Final Riset Awal: 
Hari: Senin,  27 Juli 2020         
Waktu: Pukul 10.00 WIB 
Tempat: MS.Team/Glide 
 
o Pemilihan Fasilitator:  
Hari: Senin,  27 Juli 2020         
Waktu: Pukul 10 .00 WIB 
Tempat: MS.Team          

Selamat Bermimpi……….. Stupa 8.30 / Jakarta 30 Juli 2020  



 



Jadwal  Stupa 8.30 -Masa Depan Berhuni Berbasis Hari Ini

JUNI

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pendaftaran Peserta Stupa 8.30

Penjelasan Tata Cara dan Soa lStupa 8.30

Kuliah Virtual Seri 1 ( 6 kuliah)

Pegumpulan Riset Awal 27

Rapat Fasilitator 8.30 24

Penjelasan Proposal 8.30 & Pemilihan Fasilitator 27

Proposal & Pengumpulan Proposal 18

Sidang Proposal 19/20

Sidang Perbaikan Proposal 26

Pengumpulan Review 1 22

Review 1 23/24

Rapat Evaluasi Fasilitator 8.30 t.c

Pengumpulan Review 2 20

Review 2 21/22

Pengumpulan Review 3 17

Review 3 18/19

Penilaian Kelayakan Sidang 2s/d4

Rapat Evaluasi Fasilitator 8.30 t.c

Pengumpulan 1 10

Pengumpulan 2 15

Penilaian Awal Sidang/Peragaan Virtual 16-18

Rapat Persiapan Sidang  8.30 18

Sidang Akhir Stupa 8.30 21/22

Pengumpulan Draft Laporan, Portfolio dan Jurnal 6

Pengumpulan Laporan, Portfolio dan Jurnal 18

Pameran Virtual Public Expose 8.30 t.c

* Perubahan bisa terjadi dan akan diumumkan sebelumnya

Mengetahui,

M.Veronica Gandha ST.,M.Arch. Franky Liauw, ST.MT

Koordinator Stupa 8.30 Sekretaris Prodi S1 Arsitektur

DESEMBER JANUARI
KEGIATAN

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER


