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Secara umum, studio perancangn arsitektur yang
terdapat di sekolah-sekolah arsitektur merupakan tulang
punggung (core) dari kurikulum yang diberlakukan. Karena
itu, bobot dari studio perancangan otomatis juga lebih berat dari mata kuliah lainnya. Hasil dan karya yang dihasilkan
dari studio perancangan arsitektur juga menjadi suatu tolak ukur yang mudah dilihat dan dapat menjadi acuan dan
warna bagi suatu sekolah arsitektur itu. Bagi pesertanya,
hasil dan karya-karya tersebut menjadi portfolio, yang akan
menjadi “bukti” setelah ia selesai menempuh pendidikannya.
Proyek pada studio perancangan arsitektur merupakan
proyek fiktif, tetapi site atau lokasi yang digunakan pada
umumnya adalah site atau lokasi yang sudah ada, dan
akan disesuaikan dengan konteks perancangannya. Pada
awal penugasan, pemimpin studio atau koordinator studio
akan memberikan batasan-batasan yang ditentukan sesuai
dengan tujuan dari studio perancangan.
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Peserta studio juga akan mendapatkan suatu arahan (brief)
yang akan menjabarkan kebutuhan dan batasan-batasan
proyeknya. Dalam proses perancangan ini, peserta studio
akan dibimbing oleh seorang mentor yang akan membantu
mengembangkan ide-ide melalui suatu proses perancangan,
dan menyelesaikan penugasan sesuai dengan brief dan tujuan perancangan yang diberikan.
Proyek dan penugasan pada studio perancangan arsitektur
akan mengalami suatu proses yang panjang, dimulai dari
pengumpulan data-data; studi literatur, studi banding,
survey tapak dan proses wawancara pengguna. Informasi
yang terkumpul lalu akan dikembangkan dalam tahap berikutnya berupa; diagram, sketsa-sketsa, eksplorasi bentuk
melalui gambar dan maket. Ide-ide yang ada kemudian harus dikembangkan dan diuji keberhasilannya. Dalam proses
tersebut, pembimbing kelompok/studio akan memberikan
panduan untuk mengeksplorasi ide-ide dan gagasan proyek
dalam proses asistensi, diskusi kelompok, sampai dengan
presentasi desain.
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Budaya atau pendekatan studio perancangan arsitektur ini tentunya juga akan menjadi landasan proses
merancang arsitektur. Suatu budaya dan proses yang
penting dan harus dikembangkan untuk bisa menciptakan
karya yang baik. Diharapkan buku ini dapat menjadi tambahan
pustaka baru bagi mahasiswa arsitektur dalam menjalani
studio perancangan arsitektur.

Buku ini diharapkan dapat menjadi alat untuk membantu
proses merancang di studio perancangan arsitektur,
atau sekedar sebagai media pengingat dalam proses
perancangan. Buku ini didedikasikan untuk para dosen, pembimbing, arsitek dan juga mahasiswa arsitektur yang telah
mengajari, membimbing dan berbagi bersama saya dengan
metoda dan ide-ide anda yang luar biasa. Terima kasih atas segala masukan dan provokasi positifnya. Semoga tulisan atau
satu dua poin topik yang dijelaskan bisa memacu dan membantu untuk menciptakan karya yang baik. Selamat berkarya!
Albertus Prawata
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