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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Kota Bekasi adalah penyangga ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta. Terletak di 

sebelah timur DKI Jakarta, dengan letak astronomis 106∙55 bujur timur dan 6∙7 - 6∙15 lintan 

selatan, dan ketinggian 19 M diatas permukaan laut. Luas wilayah kota bekasi sebesar 28,43% 

dari DKI Jakarta yaitu sebesar 210,49 km2 dan hanya 0,57% dari luas provinsi Jawa Barat. 

Letaknya yang strategis karena berbatasan langsung dengan ibukota membuat kota bekasi 

menjadi pusat pemukiman penduduk, 70,85% luas wilayah kota bekasi merupakan wilayah 

pemungkiman. 

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia. Seiring 

dengan perkembangannya, banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan kebutuhan akan 

tempat tinggal kian meningkat. Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta ini 

memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga banyak warga membutuhkan 

tempat tinggal yang layak. 

Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer manusia. Berbagai macam upaya 

pemenuh kebutuhan ini terwujud dengan semakin banyaknya proyek-proyek perumahan, 

rumah susun dan apartemen. Dengan melihat demografi penduduk di Indonesia yang 

cenderung terpusat di kota-kota besar sebagai efek sentralisasi pemerintahan dan bisnis, 

backlog di kota-kota besar pun akan sulit ditangani melihat keterbatasan lahan yang terjadi 

dari waktu ke waktu. Sejak tahun 2010, Indonesia terus mengalami backlog perumahan yang 

bisa akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS), backlog atau kekurangan pasokan perumahan di Indonesia pada 2010 

mencapai 13,6 juta. Fenomena backlog ini diproyeksikan bertambah menjadi 15 juta pada 

tahun 2014. Pembangunan hunian rumah susun secara vertikal diyakini dapat memanfaatkan 

lahan yang semakin terbatas dengan efektif dan efisien. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah pertumbuhan penduduk kota Bekasi 

mencapai rata-rata 2.052.901 jiwa . Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bekasi dengan 

persentase rata-rata per tahun 11,65%. Pertumbuhan penduduk kota Jakarta dan kota Bekasi 

dari tahun 2005-2011 dapat dilihat pada tabel 1. Pertambahan penduduk di Jakarta dan 

Bekasi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Di sisi lain, 

semakin lama ketersediaan lahan untuk tempat tinggal semakin sempit, mengakibatkan harga 

tanah dan rumah semakin mahal. 
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Berdasarkan data dari Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2009-2011, jumlah 

permintaan tempat tinggal baru di Jakarta mencapai 42.239, 60.000 dan 70.000 unit/tahun 

rumah baru, perkiraan penawaran tempat tinggal baru hanya 20.000, 16.006, dan 40.000 

unit/tahun. Dipihak lain perkiraan jumlah permintaan tempat tinggal baru di kota Bekasi 

menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2009-2011 

sekitar 16.847, 15.315 dan 30.000 unit/tahun, sedangkan penawaran tempat tinggal baru di 

kota Bekasi hanya 7.515, 4.592 dan 12.000 unit/tahun. Permintaan  dan penawaran 

perumahan di kota Bekasi ditunjukan dalam gambar 1. 

 

No Tahun Jakarta % Rata-rata Bekasi % Rata-rata 

1 2005 9.041.605 - 1.453.394 - 

2 2006 8.961.680 -0,88 1.773.470 22,02 

3 2007 7.554.461 -15,70 1.795.945 1,28 

4 2008 7.616.838 0,83 1.800.746 0,28 

5 2009 8.523.838 11,91 2.584.427 43,52 

6 2010 9.588.198 12,47 2.336.489 -9,59 

7 2011 10.187.595 6,25 2.625.838 12,38 

Rata-Rata 8.782.031 2,48 2.052.901 11,65 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Gambar 1.1 Grafik Permintaan dan Penawaran Tempat Tinggal Di Bekasi 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 

Dari grafik permintaan dan penawaran pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

permintaan lebih besar dari pada penawaran, sehingga membuka peluang pangsa pasar bagi 

pengembang. 

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mencatat ada 150 permohonan pemanfaatan lahan kurun 

Januari-Maret 2011. Sekitar 70 persen atau 105 permohonan di antaranya untuk pembangunan 
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tempat tinggal. Kondisi tersebut menunjukkan sektor tempat tinggal masih terus tumbuh 

didaerah kota Bekasi. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi menunjukkan, pengeluaran izin 

mendirikan  banguan (IMB) lebih banyak untuk tempat tinggal. Sebanyak 7.176 dari 8.274 IMB 

yang dikeluarkan pada 2009 untuk tempat tinggal. Pada 2008, sebanyak 5.476 dari 5.716 IMB juga 

untuk tempat tinggal dan pada tahun 2007 sebanyak 3.794 dari 4.241 IMB. Hal ini menunjukan 

bahwa kota Bekasi masih merupakan suatu wilayah pemungkiman yang menjanjikan, hal ini dapat 

dilihat dari grafik dibawah ini  

 

 

Gambar 1.2 Jumlah IMB yang dikeluarkan di Kota Bekasi 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 

 

Kini, di Kota Bekasi tercatat setidaknya 423.298 rumah tangga. Jumlah rumah sekitar 

439.540 unit. Terus tumbuhnya perumahan dipengaruhi oleh posisi Kota Bekasi sebagai salah satu 

penyangga DKI Jakarta. Diperkirakan, separuh atau 1,168 juta dari 2,336 juta warga Kota Bekasi 

bekerja di Jakarta atau industri di Kabupaten Bekasi. Kondisi lainnya, pertambahan penduduk 

Kota Bekasi yang semakin banyak sekitar 4 persen per tahun yang juga diakibatkan oleh masuknya 

pendatang baru. Pendatang tinggal di Kota Bekasi agar lebih dekat dengan tempat kerja. 

Berdasarkan hasil pemotretan udara yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi pada 2013 lalu, sisa 

lahan untuk perumahan hanya sekitar 9 persen dari total keseluruhan lahan seluas 21.049 

kilometer persegi (km2). Sehingga, seluruh pembangunan rumahan kini, diarahkan dengan pola 

pembangunan vertikal, seperti apartemen, dan 2014 ini, sudah ada enam apartemen yang dalam 

proses perizinan. Selain itu, banyak juga pengembang yang berlomba-lomba untuk membangun 

hunian vertikal di Kota Bekasi. 

Menurut Kasi Survei, Pengolahan Data dan Pemetaan Dinas Tata Kota (Distako) Kota 

Bekasi, Suwardy, mengatakan lahan tersisa masih bisa digunakan untuk pembangunan. Lahan 

kosong tersebut tersebar di 12 kecamatan se-Kota Bekasi. Menurutnya, lahan tersebut masih 

dapat dibudidayakan atau dapat dibangun. Hal senada dikatakan, Kepala Distako Kota Bekasi, 

Koeswara, mengungkapkan lahan pembangunan untuk perumahan semakin terbatas. "Setelah 

kami lakukan foto udara seluruh wilayah Kota Bekasi, sisa lahan untuk bisnis properti sangat 

kecil," ujar Koesawara. Untuk itu, pemerintah daerah merekomendasikan pembangunan 
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apartemen, sebagai alternatif di bidang perumahan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu hunian 

vertikal yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang memadai. 

1.2 Tujuan Dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak, dengan suatu penekanan 

desain yang spesifik sesuai dengan originalitas/ karakter judul dan citra yang dikehendaki 

atas judul yang diajukan. 

1.2.2 Sasaran 

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

Apartmen di Bekasi dengan penekanan desain green architecture. 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di jurusan arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Juga sebagai pasangan dan acuan pengembangan 

selanjutnya, dalam menyusun LP3A yang merupakan satu kesatuan dengan Tugas akhir. 

1.3.2 Obyektif 

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi 

mahasiswa yang mengajukan Tugas Akhir, Maupun pembaca mengenai program 

perencanaan dan perancangan arsitektur, khususnya mengenai apartemen. 

1.4 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dari landasan Program Perencanaan dan Perancangan ini 

menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu Arsitektur, sedangkan hal-

hal diluar disiplin ilmu Arsitektur yang mempengaruhi, melatarbelakangi dan mendasari 

faktor-faktor perancangan akan dibatasi, dipertimbangkan atau diasumsikan tanpa dibahas 

secara mendalam. 

1.5  Metoda Pembahasan 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. 

Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain : 

1. Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

ditempuh dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, 

wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 
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2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual dari foto-foto yang di hasilkan. 

3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap Galeri Seni 

Lukis 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 dapat 

tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Apartemen di 

Bekasi. 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan 

judul Apartemen di Bekasi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan 

sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur 

piker dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A). 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Membahas mengenai literature tentang tinjauan umum apartemen dan tinjauan 

teoritis mengenai standar-standar perancangan ruang, serta tinjauan studi banding 

apartemen yang sudah ada. 

BAB III TINJAUAN KOTA BEKASI 

Membahas tentang tinjauan Kota Bekasi berupa data-data fisik dan nonfisik 

seperti letak geografis, luas wilayah, kondisi torografi, iklim, demografi serta kebijakan 

tata ruang wilayah di Kota Bekasi.  

BAB IV KESIMPULAN BATASAN DAN ANGGAPAN 

Berisi tentang kesimpulan, batasan dan anggapan mengenai Perencanaan dan 

Perancangan dari Tugas Akhir ini. 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

APARTEMEN DI BEKASI 

Berisi tentang kajian /analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual dan aspek 

visual arsitektural. 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN APARTEMEN DI BEKASI  
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Membahas konsep, program dan persyaratan perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk Apartemen di Bekasi. 

1.7 Alur Pikir 

 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

PERANCANGAN 

Penekanan Desain Eko-

Wisata 

 Pengguna 

 Aktivitas 

 Kebutuhan ruang 

 Fasilitas 

 Sarana dan prasarana 

 Kapasitas 

 Program ruang 

 

DATA STUDI BANDING 

 

TUJUAN 

Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai 

dengan originalitas/ karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Apartemen di Bekasi 

berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guide lines aspect). 

 

   

LATAR BELAKANG 

AKTUALITAS  

 Perkembangan hunian apartemen di Indonesia dari tahun ketahun semakin tinggi dengan dibarengi dengan 
minat masyarakat yang tinggi juga. 

 Banyaknya pembangunan kantor sewa dan perdagangan di Kota Bekasi yang mendatangkan pelaku bisnis baru.  

 Perkembangan aktivitas masyarakat Bekasi menjadi pola kehidupan one stop living. 

 Semakin banyaknya pembangunan dan pengalihfungsian kawasan permukiman di Bekasi menjadi kawasan 
perdagangan, membuat lahan untuk perumahan semakin sempit, harga tanah menjadi semakin mahal. 

 Perkembangan Kota Bekasi yang semakin maju menjadikan banyak nya masyarakat yang datang dan menetap 
di kota penyanggah ibu kota ini.  

 Keterbatasan lahan dan semakin meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di Kota Bekasi. 
URGENSI 

 Perlunya hunian vertikal untuk mengatasi kebutuhan tempat tinggal modern. Apartemen adalah konsep 
sebuah hunian vertikal yang dapat mengatasi kebutuhan hunian yang terus meningkat sedangkan di sisi lain 
lahan yang ada sangat terbatas.  

 Dibutuhkannya hunian yang aman, layak, dan nyaman dengan fasilitas yang lengkap untuk masyarakat yang 
tinggal di apartemen tersebut. 

 ORIGINALITAS 

Merancang sebuah Apartemen di Bekasi yang  aman, nyaman dan sarana prasarana yang lengkap dengan konsep 
penekanan desain green architecture. 

JUDUL TUGAS AKHIR 

APARTEMEN DI BEKASI 

Dengan Penekanan Desain Green Architecture 

HASIL 

Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

Apartemen di Bekasi 

ANALISA 

Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 

fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

PERENCANAAN 

Apartemen di Bekasi 

Pelaku dan aktivitas, hubungan 

ruang, persyaratan ruang, struktur 

bangunan, utilitas bangunan, filosofi 

atau penekanan desain, data tapak. 

TINJAUAN 

TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN 

Tinjauan Kota Bekasi 

Tinjauan Apartemen 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berupa landasan teori, standart perancangan, 

kebijaksanaan perencanaan dan perancangan. 

(browsing internet dan studi literatur) 

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

 


