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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan-tinjauan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

secara garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga ibukota negara Indonesia, 

yaitu DKI Jakarta. 

b. Peranan sungai Cisadane sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan warga kota Tangerang. 

c. Berdasarkan RTRW Kota Tangerang Tahun 2006-2016, perlu adanya 

pengembangan kawasan sungai Cisadane sebagai kawasan wisata menggunakan 

konsep riverfront citydan diharapkan menjadi ciri utama dari kota Tangerang. 

d. Acara tahunan pesta rakyat seperti Festival Cisadane, lomba Perahu Naga dan tradisi 

Pehcun selalu diadakan di kawasan sungai Cisadane segmen 2 dan selalu dihadiri 

oleh seluruh warga kota Tangerang bahkan dari luar kota Tangerang. 

e. Lokasi kantor sekretariat dan gudang penyimpanan alat dayung PODSI kota 

Tangerang terletak di kawasan sungai Cisadane segmen 2A dan perlombaan dayung 

selalu diadakan di sungai Cisadane segmen 2. 

f. Letak kawasan sungai Cisadane segmen 2 yang berada di Central Business District 

(CBD), membuat daerah ini selalu ramai tiap harinya. 

 

4.2 Batasan 

Agar dapat memecahkan masalah secara proporsional dalam merencanakan dan 

merancang Penataan Kawasan Sungai Cisadane Menjadi Tangerang Riverfront Area,

diperlukan batasan-batasan yang jelas, yaitu: 

a. Peraturan pembangunan yang digunakan mengacu pada RTBL Kawasan Sepanjang 

Sungai Cisadane didukung oleh RDTR Kecamatan Karawaci dan RDTR Kecamatan 

Tangerang. 

b. Pembahasan kawasan sungai dibatasi mulai daribangunan pertama yang menghadap 

sungai Cisadane di segmen 2A hingga bangunan pertama yang menghadap sungai 
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Cisadane di segmen 2B, sedangkan bangunan-bangunan lain di sekitarnya tidak 

dibahas secara mendetail. 

c. Permasalahan mengenai kondisi lahan,struktur tanah, daya dukung tanah dan 

kedalaman sungai tidak dibahas secara mendetail. 

d. Perencanaan dan perancangan kawasan menggunakan konsep universal design 

sebagai panduan. 

e. Data-data yang tidak bisa didapatkan, dibuat asumsinya dengan mengacu kepada 

data lain yang relevan dan hasil studi literatur. 

f. Hal – hal di luar disiplin ilmu arsitektur tidak dibahas secara mendetail. 

 

4.3 Anggapan 

Anggapan – anggapan yang digunakan dalam Penataan Kawasan Sungai 

Cisadane Menjadi Tangerang Riverfront Area adalah : 

a. Situasi, kondisi dan daya dukung tanah kawasan yang digunakan termasuk jaringan 

utilitas kota, serta sarana infrastruktur yang lain, dianggap memadai dan mampu 

menjangkau lokasi tapak. 

b. Teknologi, peralatan, dan material dianggap tersedia dan memungkinkan 

pelaksanaannya. 

c. Masalah status tanah, lokasi dan tapak serta penyediaan dana dianggap dapat diatasi. 

d. Keberadaan bangunan sekitar pada tapak dianggap ditiadakan selama menambah 

potensi penggunaan tapak yang digunakan (tapak dianggap kosong). 

e. Studi dan data yang didapat dari instansi terkait mengenai kondisi kota Tangerang 

adalah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan dalam 

pedoman dalam merancang. 

f. Dianggap tidak ada masalah dengan pembebasan lahan. 

 


