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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang 

 

Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia setelah 

sandang dan pangan. Hal ini membuat keberadaan tempat tinggal menjadi 

penting di kehidupan manusia. Di dalam buku hierarchy of need  

(Maslow, 1954:10), dituliskan bahwa kebutuhan akan hunian dapat 

didekati sebagai physiological needs, (kebutuhan fisik), safety or security 

needs (kebutuhan akan keamanan) yang merupakan tempat berlindung 

bagi penghuni dari gangguan manusia dan lingkungan yang tidak 

diinginkan, social or afiliation needs (kebutuhan berinteraksi) sebagai 

tempat untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman, dan self 

actualiztion needs (kebutuhan akan ekspresi diri) yaitu rumah bukan 

hanya sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi tempat untuk 

mengaktualisasikan diri. Sehingga kehidupan manusia tidak bisa lepas 

dari tempat tinggal, yang diibaratkan sebagai peraduan terakhir manusia 

dalam aktivitas sehari-hari. 

Seiring dengan berjalan waktu tempat tinggal tidak lagi menjadi 

kebutuhan dasar semata. Bagi kalangan tertentu tempat tinggal mulai 

mengambil peran sebagai pelengkap keinginan. Maslow mengatakan 

kebutuhan ini akan muncul bila seseorang merasa seluruh kebutuhan 

mendasar sudah terpenuhi, kemudian mereka mencari pengaktualisasian 

diri yang lain. Pada hirarki ini, biasanya seseorang akan berhadapan 

dengan ambisi untuk menjadi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. 

Bentuk dari tempat tinggal sendiri kini telah menampilkan wujud 

yang beragam seperti rumah tinggal, townhouse, apartment, Apartemen 

dan lain sebagainya. Aneka bentuk hunian ini merupakan respon positif 

dari keinginan seseorang untuk memiliki alternatif hunian. 

Dalam bidang properti ini misalnya, seseorang akan memiliki 

keinginan untuk memiliki beberapa tempat tinggal sebagai bagian dari 

investasi. Dapat dilihat bahwa fungsi tempat tinggal disini bukan lagi 

sebagai kebutuhan dasar melainkan keinginan seseorang yang memiliki 

kemampuan lebih. Dan kebanyakan memilih berinvestasi di daerah yang 

sedang berkembang, karena selain harga lebih murah dapat diprediksi 

akan mengalami keuntungan di masa mendatang. Dalam hal ini mereka 

dapat digolongkan sebagai masyarakat golongan atas. 
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Bandung merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta dan 

saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota yang sudah maju di 

bidang industri, maupun perdagangan. Gaya hidup yang serba cepat dan 

praktis mempengaruhi permintaan jenis ruang hunian yang minimalis 

namun fungsinya tetap maksimal.  

Selama kurun waktu 4 tahun (2007-2011) jumlah penduduk kota 

Bandung bertambah 200 ribu penduduk. Dari jumlah tersebut didominasi 

oleh kaum urban. Dengan jumlah tersebut bisa dikatakan pada akhirnya 

kebutuhan akan hunian sebagai kebutuhan dasar manusia pun 

membengkak. 

Pembangunan apartemen dan rumah susun sangat berkembang 

pada dekade terakhir ini, terutama di kota kota besar seperti Bandung. 

Namun Preferensi masyarakat Indonesia pada hunian jenis rumah tapak 

(landed house) masih belum berubah. Banyak masyarakat lebih memilih 

untuk membeli rumah dari pada apartemen. Terbukti dari situs situs 

pencarian rumah masih mendominasi. 

Di wilayah Jadebotabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan 

Surabaya, transaksi apartemen sangat terbatas. Penjualan apartemen 

tertinggi hanya terjadi di Surabaya yakni sebanyak 14,3 persen. Sisanya 

di bawah 2 persen. Bahkan Yogyakarta tidak mencatatkan adanya 

transaksi sama sekali. 

Kelebihan dan kekurangan dalam membeli rumah dan apartemen 

baik untuk hunian maupun investasi sebenarnya adalah relatif dan sama-

sama berimbang diantara keduanya. 

Kelebihan membeli rumah adalah rumah tempat tinggal yang 

paling umum, Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap rumah 

merupakan tempat dimana seharusnya sebuah keluarga tinggal dan 

menetap serta bersosialisasi dengan lingkungan dan tetangga sekitar. 

Memiliki lahan untuk bisa dijadikan sebagai taman, ruang bermain anak, 

tempat untuk bersantai dan lain sebagainya.  

Kekurangan membeli rumah adalah biaya pengeluaran ekstra 

untuk perawatan bangunan, pajak tanah, pajak bangunan, biaya 

kebersihan, telepon, listrik dan lain sebagainya. 

Dari rencana pembangunan tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah 

permintaan hunian yang sesuai gaya hidup kota Bandung akan bertambah. 

Hal ini mempengaruhi jumlah pembangunan pada wilayah pusat yang 

baru. Maka, pembangunan permukiman vertical dirasa dibutuhkan. 
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Keuntungan tinggal di apartemen adalah lokasi apartemen 

biasanya berada di tempat-tempat yang strategis di pusat-pusat kota 

sehingga dari segi akses akan jauh lebih cepat dan mudah. Apartemen 

memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan rumah. Di lokasi 

apartemen biasanya juga disediakan fasilitas-fasilitas yang dapat di akses 

dengan mudah oleh penghuninya. Semua fasilitas yang berhubungan 

dengan kebersihan dan pemeliharaan gedung akan menjadi tanggung 

jawab pihak pengelola. Tingkat keamanan juga lebih baik karena adanya 

penjagaan 24 jam dan CCTV yang memantau, sehingga penghuni dapat 

lebih tenang ketika harus meninggalkan unitnya. 

Kekurangan tinggal di apartemen adalah lahan yang sempit tidak 

seperti rumah, apartemen tidak di desain untuk memiliki halaman. 

Adapun landscape yang ada biasanya hanya berupa balkon diluar 

ruangan. Tinggal di apartemen tidak sebebas tinggal di rumah, karena ada 

peraturan dari pengelola yang harus dipatuhi, seperti  larangan 

membawa binatang peliharaan. Tingkat sosialisasi penghuni apartemen 

sangat sedikit. Jarangnya bertemu dengan penghuni yang bersebelahan 

dan ruangan yang tertutup memperkecil hubungan sosialisai antar 

tetangga. Ditambah dengan tingkat kesibukan yang tinggi dari masing-

masing penghuni, membuat keakraban dan sikap tolong menolong dalam 

hunian ini berkurang. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kota bandung 

memerlukan hunian vertikal yang layaknya seperti tinggal di rumah. 

Apartemen yang dapat memilkki kelebihan yang dimiliki hunian jenis 

rumah tapak (landed house). 

2. Perumusan Masalah 

Dalam Perencanaan proyek apartemen ini terdapat beberapa 

permasalahan diantara lain:  

1. Lahan yang sempit tidak seperti rumah, desain unit yang terlihat 

statis, tidak di desain untuk memiliki halaman, yang ada hanya 

berupa balkon diluar ruangan. 

2. Resiko gedung bertingkat, tempatnya yang berada di gedung 

membuat resiko menjadi lebih besar dibandingkan dengan 

rumah. Resiko tersebut seperti resiko gempa ataupun kebakaran. 

http://kumpulan.info/hobby/binatang.html
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3. Tinggal di apartemen tidak sebebas tinggal di rumah, karena ada 

peraturan dari pengelola yang harus dipatuhi. dapat bebas 

menanam banyak tanaman karena tidak adanya lahan. juga harus 

bertimbang rasa ketika akan mendengarkan musik atau kegiatan 

lainnya agar tidak mengganggu penghuni lainnya. Luas 

apartemen yang tidak terlalu besar mungkin tidak disukai bagi 

yang telah terbiasa tinggal di rumah dengan ukuran luas. 

4. Tingkat sosialisasi penghuni apartemen sangat sedikit. 

Jarangnya bertemu dengan penghuni yang bersebelahan dan 

ruangan yang tertutup memperkecil hubungan sosialisai antar 

tetangga. Ditambah dengan tingkat kesibukan yang tinggi dari 

masing-masing penghuni, membuat keakraban dan sikap tolong 

menolong dalam hunian ini berkurang. 

 

Perancangan apartemen yang menyediakan hunian vertical dan 

fasilitas untuk kebutuhan primer maupun sekunder masyarakat. Selain 

memenuhi kebutuhan apartemen juga memenuhi kelebihan jenis rumah 

tapak (landed house) yang tidak dimiliki apartemen pada umumnya. Pada 

perancangan kali ini meliputi: 

1. Perancangan unit yang memiliki hubungan ruang yang dinamis. 

2. Perancangn setiap unit yang ada memiliki kesan ruang yang luas 

  

3. Maksud dan Tujuan Perancangan 

 

Maksud yang ingin dicapai pada perancangan kali ini yaitu 

memperoleh, mengungkapkan dan merumuskan segala potensi dan 

masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan sebuah 

hunian secara vertikal sebagai solusi hunian layak bagi masyarakat, 

khususnya pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat kelas 

menengah ke atas yang tinggal di kota Bandung melalui pendekatan, studi 

literatur dan observasi lapangan. Serta mensukseskan program 

pemerintah khususnya dalam penataan wilayah permukiman di wilayah 

kepadatan penduduk tinggi sesuai regulasi yang telah di buat sesuai 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Bandung. 

Tujuan dari perancangan  adalah: 
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1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan 

dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat 

2. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak 

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur 

3. Memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan 

persebaran penduduk yang rasional 

4. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, 

budaya, dan bidang-bidang lainnya. 

Secara garis besar tujuan utama diadakannya permukiman 

adalah menciptakan suatu tempat tinggal yang layak di lingkungan yang 

sehat untuk manusia serta mendapatkan suatu program perencanaan dan 

perancangan hunian vertikal masal yang ideal sesuai target yakni kepada 

golongan masyarakat menengah, sehingga pada akhirnya akan 

difungsikan secara optimal. Hal ini dengan pertimbangan bahwa 

perancangan bangunan permukiman layak bagi masyarakat di kota 

Bandung. 

 

4. Metode Perancangan 

 

Arsitektur Perilaku, dimana subjek (manusia) dan lingkungan 

masing-masing berperan utama dalam pembentukan perilaku pada 

lingkungan, maupun lingkungan ketika menentukan perilaku manusia. 

Konsep tapak yang diambil adalah penekanan selain terhadap 

ruang terbangun, juga terhadap aspek-aspek ruang luar berupa ruang 

terbuka hijau, dimana pada tempat tersebut banyak terjadi berbagai 

aktivitas baik secara individu maupun berkelompok. Ruang-ruang luar 

menjadi prioritas dalam perancangan karena pada area tersebut 

diharapkan akan terjadi interaksi sosial diantara pengguna sehingga 

terciptalah kerukunan dan suasana nyaman dalam berhuni. 

Sedangkan pada area tapak terbangun merupakan ruang yang 

paling banyak digunakan oleh pengguna sehingga perlakuan pada 

bangunan perlu diperhatikan dengan baik. Pada konsep perancangan area 

terbangun ini mementingkan keterbukaan terhadap lingkungan sekitar, 

sehingga ruang yang tercipta menjadi luas dengan kesan menyatu dengan 

lingkungan luar. Area terbangun meliputi bangunan, dan ruang terbuka 

non hijau berupa jalur pedestrian dan plazza. 
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Dalam perancangan hunian vertikal ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan masyarakat 

secara umum, maupun bermanfaat bagi praktisi bidang arsitektur dalam 

hal perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kerangka Berfikir 

 

Kerangka berfikir dari perencanaan hingga perancangan adalah 

sebagai berikut:  
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6.  Sistemetika Penulisan 

 

Pada penyusunan laporan tugas akhir ini terbagi menjadi 

beberapa bab dan sub-bab yang, diantaranya: 

Bab I Pendahuluan: Menguraikan tentang Latar Belakang 

pemilihan proyek, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Batasan dan 

Ruang Lingkup, Metode Perencanaan dan Perancangan, serta Skematik 

Pemikiran dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Perencanaan: Berisi teori-teori tentang yang 

meliputi pengertian, jenis, kegiatan dan pelaku serta persyaratan ruang, 

untuk mendukung perencanaan dan perancangan. 

Diagram 1.1  Kerangka Barpikir 
(Sumber : Data Pribadi) 
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Bab III Tinjauan Lokasi Perencanaan dan Perancangan: 

Berisi tentang deskripsi dari proyek yang akan dirancang. Mulai dari 

deskripsi umum proyek, dan kebutuhan ruang dalam perencanaan, serta 

elaborasi tema yang diusung pada perancangan. 

Bab IV Analisis Perencanaan dan Perancangan: Berisi 

analisis perencanaan yang dianalisa berdasarkan seluruh data yang ada 

berkaitan dengan aspek-aspek perancangan bangunan 

Bab V Konsep Perencanaan dan Perancangan: Merupakan 

konsep perencanaan berdasarkan seluruh data yang ada berkaitan dengan 

aspek-aspek perancangan bangunan. Meliputi konsep perencanaan ruang 

luar dan dalam, eksplorasi perancangan, program ruang, hingga vegetasi, 

serta sistem lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


