
	

1	Apartemen	di	Tangerang	Selatan	

BAB	I 	
PENDAHULUAN	

	
1.1. Latar	Belakang	

Kota	Tangerang	Selatan	adalah	sebuah	kota	yang	terletak	di	Tatar	Pasundan	Provinsi	
Banten,	Indonesia.	Kota	ini	merupakan	pemekaran	dari	Kabupaten	Tangerang	dan	berbatasan	
langsung	dengan	 ibukota	Republik	 Indonesia,	DKI	 Jakarta.	 Kota	Tangerang	 Selatan	 terletak	
pada	106038'	-	106047’	Bujur	Timur	dan	6013'	-	6022'	Lintang	Selatan,	dan	ketinggian	0	–	25	
meter	di	atas	permukaan	laut.	Luas	area	Kota	Tangerang	Selatan	ialah	147.19	km2.	

Kota	Tangerang	Selatan	memiliki	letak	yang	strategis	berbatasan	langsung	dengan	DKI	
Jakarta,	ditambah	tersedianya	berbagai	fasilitas	umum	baik	di	bidang	transportasi,	kesehatan,	
pendidikan,	perdagangan	dan	jasa	menjadikan	kota	ini	sebagai	salah	satu	tujuan	urbanisasi	
penduduk	sehingga	pertumbuhan	penduduk	terus	meningkat.	

	
Tabel	1.	1.	Jumlah	dan	Laju	Pertumbuhan	Penduduk	Kota	Tangerang	Selatan	

Kecamatan	

Tahun	 Laju	
Pertumbuhan	
Penduduk	
per	Tahun	

(%)	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

Setu	 66.225	 69.898	 72.727	 75.002	 77.881	 3,84	

Serpong	 137.212	 145.430	 151.899	 157.252	 163.915	 4,24	

Pamulang	 286.270	 299.084	 308.272	 314.931	 323.957	 2,87	

Ciputat	 192.205	 201.265	 207.885	 212.824	 219.384	 3,08	

Ciputat	Timur	 178.818	 185.737	 190.415	 193.484	 197.960	 2,31	

Pondok	Aren	 303.093	 319.301	 331.644	 341.416	 353.904	 3,66	

Serpong	Utara	 126.499	 135.211	 142.328	 148.494	 155.998	 5,05	

Jumlah	 1.290.322	 1.355.926	 1.405.170	 1.443.403	 1.492.999	 3,44	

Sumber	:	Badan	Pusat	Statistik	Tangerang	Selatan,	2015	
	

Berdasarkan	 data	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Badan	 Pusat	 Statistik	 Kota	 Tangerang	
Selatan,	terjadi	pengalihan	fungsi	lahan	pertanian	bahkan	kawasan	lindung	menjadi	kawasan	
pusat	 pemukiman	 penduduk	 hingga	 67,54%	 dari	 total	 luas	 wilayah	 kota.	 Sedangkan	
kepadatan	penduduk	mencapai	69.514	 jiwa/km2.	Dengan	kepadatan	penduduk	yang	cukup	
tinggi,	maka	dibutuhkan	tempat	tinggal	yang	layak.	

Tempat	tinggal	merupakan	suatu	kebutuhan	primer	manusia.	Berbagai	upaya	untuk	
memenuhi	 kebutuhan	 utama	 ini	 terwujud	 dengan	 semakin	 banyaknya	 pembangunan	
perumahan,	rumah	susun,	dan	apartemen.	Dengan	melihat	demografi	penduduk	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.	Fenomena	backlog	atau	kekurangan	pasokan	perumahan	ini	akan	
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terus	bertambah	 seiring	dengan	pertumbuhan	penduduk.	Oleh	 karena	 itu,	muncul	 konsep	
baru	dalam	pembangunan	perumahan	menjadi	vertikal.		

Kondisi	 sosial	 dan	 ekonomi	 penduduk	 di	 Kota	 Tangerang	 Selatan	 cukup	 beragam,	
namun	 didominasi	 oleh	 penduduk	 kalangan	 menengah	 keatas.	 Pesatnya	 pembangunan	
apartemen	di	Kota	Tangerang	Selatan	didorong	permintaan	dari	penduduk	yang	memiliki	daya	
beli	tinggi	dan	bergaya	hidup	modern	serta	tumbuhnya	kawasan	bisnis.		

Lapangan	 usaha	 real	 estate	 memiliki	 kontribusi	 besar	 pada	 pertumbuhan	 Produk	
Domestik	Regional	Bruto	(PDRB)	Kota	Tangerang	Selatan.	Berdasarkan	survei,	perkembangan	
real	 estate	 di	 Kota	 Tangerang	 Selatan	 terhambat	 oleh	 ketersediaan	 lahan.	 Lahan	 kosong	
semakin	sulit	didapatkan,	terlebih	lagi	dalam	mendapatkan	lahan	luas	untuk	pembangunan	
perumahan.	BSD	City,	Bintaro,	dan	Alam	Sutera	sebagai	kawasan	central	business	district	di	
Tangerang	Selatan	kini	menawarkan	harga	tanah	mencapai	Rp	20	juta/meter	persegi	sehingga	
keberadaan	hunian	apartemen	termasuk	dalam	daftar	investasi	yang	menjanjikan.	

Berdasarkan	 uraian	 diatas,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 sangat	 diperlukan	
pengembangan	pembangunan	hunian	secara	vertikal	di	Kota	Tangerang	Selatan	diyakini	dapat	
memanfaatkan	 lahan	 yang	 semakin	 terbatas	 dan	 mahal	 dengan	 efektif	 dan	 efisien	 serta	
penggunaan	lahan	dapat	dialihkan	menjadi	ruang	terbuka	hijau.	

1.2. Tujuan	dan	Sasaran	
1.2.1. Tujuan	

Tujuan	 yang	 hendak	 dicapai	 dari	 pembahasan	 Perencanaan	 dan	 Perancangan	
Apartemen	ini	adalah	dapat	memenuhi	kebutuhan	hunian	vertikal	yang	terus	meningkat	di	Kota	
Tangerang	 Selatan,	 khususnya	 pada	 kawasan	 central	 business	 district,	 sebagai	 solusi	
pemanfaatan	lahan	yang	semain	terbatas	dan	mahal	dengan	efektif	dan	efisien.	

1.2.2. Sasaran	
Tersusunnya	 pokok	 –	 pokok	 pikiran	 perencanaan	 dan	 perancangan	 Apartemen	 di	

Tangerang	 Selatan	 dengan	 penekanan	 desain	Green	 Architecture	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
hunian	bagi	masyarakat	menengah	keatas	yang	dilaksanakan	berdasarkan	 langkah	–	 langkah	
untuk	 Landasan	 Perencanaan	 dan	 Perancangan	 Arsitektur	 pada	 Tugas	 Akhir	 di	 Jurusan	
Arsitektur	Fakultas	Teknik	Universitas	Diponegoro.	

1.3. Manfaat	
1.3.1. Subjektif	

a. Untuk	memenuhi	salah	satu	persyaratan	dalam	menempuh	Tugas	Akhir	sebagai	ketentuan	
kelulusan	 Sarjana	 (S-1)	 di	 Jurusan	 Arsitektur	 Fakultas	 Teknik	 Universitas	 Diponegoro	
Semarang.	

b. Sebagai	 acuan	 proses	 penyusunan	 Landasan	 Program	 Perencanaan	 dan	 Perancangan	
Arsitektur	(LP3A)	dan	Studio	Grafis	Tugas	Akhir	

1.3.2. Objektif	
a. Diharapkan	 dapat	 bermanfaat	 sebagai	 tambahan	 pengetahuan	 dan	 wawasan	 dalam	

penyusunan	Landasan	Program	Perencanaan	dan	Perancangan	Arsitektur	(LP3A)	bagi	para	
mahasiswa	arsitektur	yang	akan	mengikuti	Tugas	Akhir.	

b. Diharapkan	dapat	menjadi	 suatu	 pertimbangan	bagi	 pihak	 –	 pihak	 pelaku	 bisnis	 properti	
khususnya	yang	bergerak	dalam	bisnis	apartemen	di	Tangerang	Selatan.	

1.4. Ruang	Lingkup	
Lingkup	pembahasan	dari	sinopsis	Tugas	Akhir	ini	menitikberatkan	pada	berbagai	hal	

yang	 berkaitan	 dengan	 perencanaan	 dan	 perancangan	 bangunan	 Apartemen	 di	 Tangerang	
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Selatan	ditinjau	dari	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	
Adapun	metode	yang	dipakai	dalam	penyusunan	penulisan	ini	antara	lain	:	

a. Metode	 Deskriptif,	 yaitu	 dengan	 melakukan	 pengumpulan	 data	 yang	 dilakukan	
dengan	 cara	 :	 studi	 pustaka/	 studi	 literatur,	 data	 dari	 instansi	 terkait,	 observasi	
lapangan,	dan	browsing	internet.	

b. Metode	 Dokumentatif,	 yaitu	 mendokumentasikan	 data	 yang	 menjadi	 bahan	
penyusunan	penulisan	dengan	mengambil	foto.	

c. Metode	 Komparatif,	 yaitu	 dengan	mengadakan	 studi	 banding	 terhadap	 bangunan	
apartemen	di	suatu	kota	yang	sudah	ada.	
Dari	data	–	data	yang	dikumpulkan,	kemudian	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	
bangunan	Apartemen	di	Tangerang	Selatan.	

1.6. Sistematika	Pembahasan	
Kerangka	 pembahasan	 dalam	 Landasan	 Program	 Perencanaan	 dan	 Perancangan	

Arsitektur	(LP3A)	Tugas	Akhir	ini	adalah	sebagai	berikut	:	
	 BAB	I		 PENDAHULUAN	

Berisikan	latar	belakang,	tujuan	dan	sasaran,	manfaat,	metode	penulisan,	sistematika	
pembahasan,	dan	kerangka	alur	pikir	

	 BAB	II		 TINJAUAN	PUSTAKA	
Membahas	 mengenai	 literatur	 tentang	 tinjauan	 umum	 bangunan	 apartemen,	
tinjauan	teoritis	mengenai	standar	–	standar	perancangan	ruang	dalam	apartemen,	
persyaratan	 teknis,	 sistem	pengelolaan,	 studi	 banding	 apartemen	 yang	 sudah	 ada,	
serta	tinjauan	umum	tentang	penekanan	desain	yang	menerapkan	aspek	–	aspek	dari	
konsep	arsitektur	hijau	(green	architecture).	

	 BAB	III		DATA	
Membahas	tentang	tinjauan	lokasi	Kota	Tangerang	Selatan	berupa	data	–	data	fisik	
dan	nonfisik	seperti	letak	geografis,	luas	wilayah,	kondisi	topografi,	iklim	,	demografi,	
serta	kebijakan	tata	ruang	wilayah	di	Kota	Tangerang	Selatan.	

	 BAB	IV	KESIMPULAN,	BATASAN,	DAN	ANGGAPAN	
Berisikan	kesimpulan,	batasan,	dan	anggapan	sebagai	dasar	pokok	perencanaan	dan	
perancangan	bangunan	apartemen	

	 BAB	V		 KAJIAN	DAN	ANALISIS	
Berisikan	 kajian	 dan	 analisa	 perencanaan	 yang	 pada	 dasarnya	 berkaitan	 dengan	
pendekatan	 aspek	 –	 aspek,	 konsep,	 program	 ruang,	 dan	 persyaratan	 perencanaan	
dan	perancangan	arsitektur	untuk	Apartemen	di	Tangerang	Selatan.	

	 BAB	VI	 HASIL	
Berisikan	 rumusan	 dari	 hasil	 kajian	 /	 analisa	 yang	 dilakukan	 dan	 disusun	 berupa	
Program	Ruang	dan	Konsep	Dasar	Perancangan	serta	Karakter	Tapak	Terpilih	
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1.7. Alur	Pikir	
	
	
	

	

	
	
	

 
 

	

ANALISA 
Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 
fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

HASIL	
Landasan	Program	Perencenaan	dan	Perancangan	Arsitektur	(LP3A)	

APARTEMEN	DI	TANGERANG	SELATAN	
Dengan	Penekanan	Desain	Green	Architecture	

	

F 
E 
E 
D 
B 
A 
C 
K 

 PERANCANGAN 
Penekanan Desain Green 
Architecture 
• Pengguna 
• Aktivitas 
• Kebutuhan ruang 
• Fasilitas 
• Sarana dan prasarana 
• Kapasitas 
• Program ruang 
	

DATA 

TUJUAN	
Memperoleh	 satu	 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	 langkah	 –	 langkah	 pokok	 proses	 (dasar)	 perencanaan	 dan	 perancangan	 Apartemen	 di	 Tangerang	 Selatan	
dengan	penekanan	desain	Green	Architecture	berdasarkan	atas	aspek	–	aspek	panduan	perancangan	(design	guide	 lines	
aspect)	
 

JUDUL	TUGAS	AKHIR	
APARTEMEN	DI	KOTA	TANGERANG	SELATAN	
Dengan	Penekanan	Desain	Green	Architecture	

	
AKTUALITAS		

• Tangerang	Selatan	berada	berbatasan	langsung	dengan	ibukota	DKI	Jakarta	sehingga	kebutuhan	hunian	tinggi	
• Pertumbuhan	jumlah	penduduk	Kota	Tangerang	Selatan	semakin	meningkat	yaitu	dengan	persentase	rata-rata	per	

tahun	4,6%	
• Perkembangan	properti	di	Kota	Tangerang	Selatan	terhambat	oleh	ketersediaan	lahan	
• Berkembangnya	kawasan	central	business	district	di	BSD	City	Tangerang	Selatan	
• Perkembangan	aktivitas	masyarakat	merubah	gaya	hidup	menjadi	konsep	One	Stop	Living	(Kota	Mandiri)	dalam	

suatu	kawasan	terpadu	
URGENSI	

• Dibutuhkan	hunian	vertikal	modern	berupa	apartemen	yang	dapat	menjadi	solusi	atas	keterbatasan	lahan	untuk	
hunian	

	ORIGINALITAS	
• Perencanaan	 dan	 perancangan	 bangunan	 Apartemen	 di	 Tangerang	 Selatan	 yang	 aman,	 nyaman	 dan	memiliki	

sarana	prasarana	lengkap	dengan	penekanan	desain	green	architecture	
	

STUDI BANDING 
	

PERENCANAAN 
Apartemen di Tangerang Selatan 
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	Selatan	
Tinjauan	Apartemen	
TINJAUAN	PUSTAKA	
Berupa	 landasan	 teori,	 standart	 perancangan,	
kebijaksanaan	perencanaan	dan	perancangan.	
(browsing	internet	dan	studi	literatur)	

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 
	

Sumber	:	Analisa	Penulis	

Diagram	1.	1.	Kerangka	Alur	Pikir	


