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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Tangerang adalah pintu gerbang utama Indonesia. Hal itu karena keberadaan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta yang berada di wilayah Kota Tangerang. Tangerang 

Raya adalah sebuah kawasan di sebelah barat Jakarta, dengan luas 129.468 hektar, terdiri atas 

wilayah kota 18.378 hektar dan kabupaten 111.090 hektar. Sebelumnya dikenal sebagai 

kawasan industri. Tangerang kini berkembang sebagai tempat hunian mandiri. Tangerang Raya 

terbagi menjadi 3 daerah otonom, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang atau kawasan 

Tangerang City dan Kota Tangerang Selatan. 

Munculnya pengembang perumahan di Tangerang dimulai sekitar tahun 1984. Mereka 

merambah ke kawasan Ciledug, Ciputat, Serpong, dan Pamulang. Penduduk Kota Tangerang pun 

berkembang pesat seiring dengan munculnya perumahan tersebut. Jumlah penduduk Tangerang 

yang mencapai 1,8 juta wilayah kota dan 3,4 juta di kabupaten masih di bawah angka penduduk 

Jakarta, namun kepadatannya di beberapa wilayah sudah menyamai Ibu Kota. 

Kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan Tangerang Raya sangat beragam. Merupakan 

perpaduan antara daerah pesisir (Pantura) dengan daerah dataran rendah sampai menengah. 

Merupakan kombinasi antara daerah agraris dengan industri, pedesaan dengan metropolitan. 

Tangerang dikenal pula sebagai kawasan 1.000 industri, karena keberadaan aneka 

industri, terutama di sekitar Balaraja, Cisoka dan Cikupa. Tangerang juga memiliki area pesawahan 

yang masih sangat luas, meskipun keberadaannya terus terdesak oleh industrialisasi dan 

perluasan kota. 

Namun saat kawasan industri berkembang pesat, kebutuhan akan rumah tinggal pun 

mengikutinya. Perkembangan perumahan paling pesat beberapa tahun terakhir adalah kawasan 

Tangerang selatan. Kawasan yang terdiri dari Kecamatan Ciputat, Pamulang, Serpong, 

Pondokaren, Cisauk, Pagedangan, Legok, dan Curug. Total lahan yang terpakai di kawasan ini 

adalah 15 persen dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Sedang perumahan di wilayah 

Tangerang barat seperti Kecamatan Cisoka, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa, Bitung, dan Cikupa lebih 

lambat berkembang. Di kawasan ini hanya sekitar 12 persen yang diperuntukkan bagi wilayah 

perumahan. Kondisi perkembangan perumahan paling lambat adalah di kawasan Tangerang utara 

yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Sepatan, Mauk, Kronjo, dan Kosambi. 

Di wilayah Tangerang barat dan utara, kawasan perumahan harus berbagi lahan dengan kawasan 

industri dan pergudangan. Menurut Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Tangerang, Saeful 

Rohman, perkembangan perumahan di kota itu masih akan terus berkembang di seluruh 

kecamatan yang ada. Maka seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, Pemkot Tangerang 

juga tengah mengupayakan mengembangkan permukiman yang bersifat vertikal. 

Tangerang Raya merupakan daerah penyangga bagi Jakarta, yang berkedudukan sebagai 

ibu kota Negara RI dan pusat bisnis terbesar di Indonesia. Dengan demikian, apa yang terjadi di 

Jakarta segera berimbas ke Tangerang. Akibat melubernya jumlah penduduk Jakarta, maka 

sebagian bermigrasi ke Tangerang, dengan tetap mencari nafkah di Jakarta.  

Kemudian semakin mahalnya lahan di Ibu kota membuat pembangunan hunian seperti 

apartemen mulai bergeser ke sejumlah daerah penyangga Ibu kota pula. Akibatnya, pengembang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan
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pun berlomba-lomba untuk membangun apartemen di kawasan sekitar Jabodetabek khususnya di 

Tangerang. Melihat hal ini, peluang bisnis untuk hunian vertikal seperti apartemen menjadi suatu 

yang menjanjikan di kota Tangerang. Mengenai investasi, relative meningkat setiap tahunnya. 

Keberadaan apartemen di kota Tangerang termasuk dalam daftar investasi yang sangat 

menjanjikan. Pasalnya dikutip dari pendapat menurut Associate Director Residential Sales & 

Leasing Colliers International, Aleviery Akbar, dibanding kawasan sub urban lainnya, wilayah 

Tangerang dan Bekasi menjadi favorit tempat pembangunan apartemen, khususnya untuk kota 

Tangerang paling banyak karena kelengkapan insfrastrukturnya. Di Tangerang, insfrastruktur yang 

ada di antaranya seperti dekat dengan bandara juga dekat dengan kawasan perumahan. Tidak 

hanya itu, adanya beberapa kawasan industri yang dibangun di Tangerang juga menjadi faktor 

mengapa banyak pengembang yang membangun apartemen di sini. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan Perencanaan dan Perancangan 

Apartemen ini adalah dapat memenuhi kebutuhan akan hunian vertikal yang jumlahnya terus 

bertambah di kota Tangerang, khususnya kawasan kota Tangerang dan mengatasi permasalahan 

melubernya jumlah penduduk Jakarta, yang sebagian bermigrasi ke Tangerang. Serta 

permasalahan yang berkaitan dengan masalah perumahan sebagai hunian khusus untuk 

masyarakat menengah dan para pelaku bisnis yang ingin memiliki hunian di kota Tangerang. 

 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran dari penyusunan laporan ini adalah tersusunnya pokok – pokok pikiran  

perencaan dan perancangan apartemen di kota Tangerang sesuai dengan kebutuhan hunian 

bagi masyarakat menengah yang dilaksanakan berdasarkan langkah untuk Landasan 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur pada Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Universitas 

Diponegoro. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Secara Subjektif 

1. Untuk memenuhi salah satu  persyaratan dalam  menempuh Tugas Akhir sebagai 

ketentuan kelulusan Sarjana (S-1) di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang.  

2. Sebagai acuan proses perencanaan dan  perancangan Desain Grafis Arsitektur. 

 

1.3.2. Secara Objektif 

1. Dapat menjadi suatu pertimbangan acuan pembuatan Laporan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A)  bagi para mahasiswa arsitektur yang akan 

mengikuti tugas akhir. 

2. Diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak – pihak pelaku bisnis 

properti khususnya yang bergerak dalam bisnis apartemen di kota Tangerang. 
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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 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul  ini adalah metode analisa 

diskriptif dan dokumentatif  yaitu  metode dengan  menguraikan dan  menjelaskan data 

kualitatif, untuk selanjutnya dianalisa guna memperoleh suatu kesimpulan, serta 

mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan laporan ini. Beberapa cara 

pengumpulan data yang dilakukan, antara lain : 

1.5.1 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 

1.5.2 Metode dokumentatif, yaitu melakukan dokumentasi data yang menjadi bahan 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). 

Meperoleh gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan. 

1.5.3 Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding dengan objek serupa yaitu 

golf apartemen yang ada di Jakarta. Dari data-data yang terkumpul, dilakukan 

identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengnai 

karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Apartemen di Kota Tangerang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan Judul 

Apartemen di Kota Tangerang, 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 

pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Membahas mengenai literatur tentang gambaran umum apartemen, tinjauan 

apartemen mulai dari pengertian apartemen, macam-macam apartemen, motivasi 

apartemen, jenis ruang, persyaratan teknis, system pengelolaan, dan studi banding, 

serta tinjauan umum tentang penekanan desain yang menerapkan aspek-aspek dari 

konsep Arsitektur Modern. 
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BAB III DATA 

 Membahas tentang tinjauan lokasi kota Tangerang Raya dan kawasan Tangerang 

city mengenai kondisi fisik dan non fisik, potensi-potensi yang ada serta tentang 

kebijakan tata ruang Kota Tangerang. 

  

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN dan PERANCANGAN 

 Berisi tentang kajian /analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek - aspek, konsep, program ruang, dan persyaratan perencanaan dan 

perancangan arsitektur untuk Apartemen di Kota Tangerang. 

 

BAB V      PROGRAM DASAR PERENCANAAN dan PERENCANGAN  

Bab ini membahas tentang hasil analisa pendekatan dari bab sebelumnya, yang 

kemudian terbentuk program dasar perencanaan dan perancangan berupa program 

ruang dan tapak perencanaan. 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

PERANCANGAN 

Penekanan Desain 

Arsitektur Modern 

 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 kota Tangerang 

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

 

   

LATAR BELAKANG 

AKTUALITAS  

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

 Banyaknya pembangunan kantor  dan perdagangan dan industri di Kota Tangerang yang mendatangkan pelaku 
bisnis baru.  

 Semakin banyaknya pembangunan membuat lahan untuk perumahan semakin sempit, harga tanah menjadi 
semakin mahal. 

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

 
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.  

 
 ORIGINALITAS 

Bagaimana merancang sebuah Apartemen di Tangerang konsep penekanan desain arsitektur modern. 

JUDUL TUGAS AKHIR 

APARTEMEN DI KOTA TANGERANG 

 

HASIL 

Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

Apartemen di Tangerang 

ANALISA 

Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 

fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

PERENCANAAN 

Apartemen di Tangerang 

Pelaku dan aktivitas, hubungan 

ruang, persyaratan ruang, struktur 

bangunan, utilitas bangunan, filosofi 

atau penekanan desain, data tapak. 

TINJAUAN 

TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN 

Tinjauan Kota Tangerang 

Tinjauan Apartemen 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berupa landasan teori, standart perancangan, 

kebijaksanaan perencanaan dan perancangan. 

(browsing internet dan studi literatur) 

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

 


