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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2012 penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.786.638 jiwa dengan tingkat 

kepadatan sebesar 2.188 jiwa/km2. Potensi penduduk yang cukup besar ini menunjukan 

adanya peluang untuk lebih menggerakan pembangunan ekonomi yang cepat dengan 

memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha. 

Sebagai daerah yang berbatasan dengan ibukota negara, pembangunan ekonomi di 

Kabupaten Bekasi selama 20 tahun terakhir berubah dari daerah agraris menjadi pusat 

industry pengolahan (manufacturing) yang berskala asing dan nasional. Hal ini terlihat dari 

kontribusi sector industri yang mendominasi output ekonomi (PDRB) Kabupaten Bekasi 

mencapai 80 persen, sehingga menjadikan PDRB Kabupaten Bekasi tertinggi di Jawa Barat dan 

10 besar dibandingkan dengan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu berbagai 

potensi yang dimiliki serta dinamika pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi sedikit 

banyak dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi nasional. 

Dilansir situs berita Kompas.com, di Bekasi saat ini terdapat lebih dari 1.500 industri, 

domestik dan multinasional, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Thailand, 

Singapura. Perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan karyawan dan manajer dari 

negara asal masing-masing. Bahkan, ada sekitar 10.000 ekspatriat asal Korea Selatan dan 

5.000 asal Jepang. Mereka membutuhkan hunian yang belum secara maksimal terpenuhi. 

Karena, pasok hunian di Bekasi masih terbatas. 

Tingginya tingkat perkembangan gedung gedung pertokoan dan perkantoran, 

membuat kebutuhan akan tempat tinggal semakin tinggi. Sehingga gedung gedung 

perkantoran dan pertokoan yang tadinya dibuat secara horizontal, sekarang dibangun secara 

vertical akibat kurangnya lahan di Bekasi. 

Saat ini pun Bekasi mulai berkembang menjadi kota urban dan sentra industri. 

Semakin tinggi harga tanah di kota Bekasi, membuat para developer – developer mulai 

berlomba – lomba membuat bangunan residensial dengan penawaran penawaran yang 

menarik.  

Kabupaten Bekasi menjadi penunjang bagi Jakarta akan kebutuhan – kebutuhan 

tempat tinggal, seperti kota bogor dan depok. kemudian sudah di berlakukannya APTB 

(Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway). Kemudian, pada pemerintahan presiden Jokowi 
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akan ada rencana dibangunnya MRT di kota Jakarta, pembangunan MRT ini secara tidak 

langsung, akan mempengaruhi aktivitas perekonomian di Bekasi.  

Pembangunan transportasi masal yang besar di Jakarta yang terintegrasi sampai 

dengan Bekasi, akan meningkatkan perekonomian di Bekasi. Sehingga bisnis properti mulai 

banyak berkembang dengan cepat di Bekasi. 

Melihat dari beberapa faktor diatas, guna memajukan perekonomian dan memenuhi 

kebutuhan akan tempat tinggal di Bekasi, maka perlu diadakannya pembangunan apartemen 

di Bekasi. 

 

1.2 Tujuan dan sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Memperoleh suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir 

yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai 

karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki. 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya langkah-langkah perencanaan dan perancangan “Apartemen 

Ekspatriat di Kawasan Industri Cikarang” melalui aspek-aspek panduan perancangan 

(design guide lines aspects) dan alur pikir Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur dan Desain Grafis.  

 

1.3 Manfaat  

1.3.1 Subyektif 

Secara subyektif, manfaat pengajuan sinopsis ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang. Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya, dalam penyusunan LP3A 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas akhir. 

1.3.2 Obyektif 

Secara obyektif dari pengajuan judul sinopsis ini, dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang mengajukan proposal tugas akhir. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan perencanaan dan perancangan apartemen di kota Bekasi ini 

dititikberatkan pada hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, seperti aspek 

fungsional, aspek teknis, aspek kontekstual, aspek kinerja, dan aspek arsitektural. Sedangkan 

data, informasi dan permasalahan di luar bidang arsitektur sejauh masih melatarbelakangi, 

mendasari dan berkaitan dengan faktor – faktor perancanaan fisik dibahas secara umum 

berdasarkan maserplan yang ada serta asumsi rasional dan logis sebagai informasi 

pendukung, antara lain mengenai tinjauan bangunan utama sebuah apartemen yang sudah 

ada sebagai acuan perancangan ide atau pembanding dalan proses perancangan dan 

perencanaan. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif dokumentatif yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data, memberikan gambaran serta permasalahan dan 

keadaan yang ada kemudian dilakukan analisa, untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan 

yang digunakan dalam penyusunan sinopsis. 

Metoda pengmpulan data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut :  

1. Observasi lapangan, dilakukan sebagai pengamatan langsung terhadap 

objek perencanaan. meliputi hal-hal yang berkaitan dengan data fisik dan 

non fisik, secara spasial, lingkup pembahasan mencakup wilayah kota 

Bekasi.  

2. Studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data-data literatur. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sinopsis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang 

lingkup, metode pembahasan dan sistematika pembahasan, alur pemikiran. 
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BAB II TINJAUAN APARTEMEN 

Membahas tinjauan mengenai, pengertian apartemen, macam-macam apartemen, 

sistem pengelolaan apartemen, persyaratan teknis, dan motivasi untuk tingggal di 

dalam apartemen, pengertian ekspatriat, faktor sosial budaya masyarakat asing, 

pengertian apartemen ekspatriat, sasaran penghuni, serta teori arsitektur moderen 

BAB III TINJAUAN KABUPATEN BEKASI DAN  CIKARANG SEBAGAI PENDUKUNG 

KEBERADAAN EKSPATRIAT APARTEMEN 

Membahas tentang gambaran umum Kabupaten Bekasi berupa data fisik dan non 

fisik, potensi dan kebijakan  tata ruang, gambaran khusus Kabupaten Bekasi berupa 

data tentang keadaan alam, karakteristik wilayah, kependudukan serta kebijakan tata 

ruang Kabupaten Bekasi, studi banding. 

BAB iV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan program perencanaan 

dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan kontekstual,  pelaku dan 

aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok ruang,  sirkulasi, 

pendekatan kebutuhan apartemen, optimasi lahan, pendekatan tipe hunian, 

pendekatan besaran ruang, analisa pendekatan konsep perancangan secara kinerja, 

teknis dan arsitektural. 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN KONSEP DASAR PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Membahas tentang konsep dan dasar perancangan yang berisi program dasar 

perencanaan baik aspek fungsional, kontekstual dan arsitektural, program dasar 

perancangan yaitu aspek teknis dan kinerja, rekapitulasi program ruang dan  tapak 

terpilih. 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


