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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian judul 

SUPERBLOCK  kranji Bekasi Barat  dari judul ini dapat di artikan: 

SUPERBLOCK : Istilah superblock ini terjadi pada kota-kota di 

Amerika Serikat yang sebagian besar ditata oleh 

jaringan jalan yang berbentuk “pola grid” (papan 

catur), dimana petak-petak lahan yang terbentuk 

disebut dengan “blok” sehingga kumpulan beberapa 

blok yang menyatu dan berintegrasi disebut dengan 

superblok. Sehingga superblock didefinisikan 

sebagai suatu kompleks yang berfungsi banyak, 

seperti misalnya sebagai hunian, pusat perkantoran, 

pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan 

dan sebagainya yang menjadi satu kesatuan yang 

terkait dan saling membutuhkan sehingga 

masyarakat sebagai pemakai jasa mendapatkan 

kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan, atau 

disebutkan juga bahwa superblock merupakan suatu 

“bagian” dari kota secara keseluruhan dimana 

bagian tersebut berbentuk seperti kota juga (sebuah 

kota didalam kota).  

BEKASI BARAT :  Suatu nama yang berbentuk kotamadya terletak 

    propinsi  Jawa Barat 

“ Superblock “ berarti : suatu kompleks yang berfungsi banyak, 

seperti misalnya sebagai hunian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, 

pusat rekreasi, sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa mendapatkan 

kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan, atau disebutkan juga 

bahwa superblok merupakan suatu “bagian” dari kota secara keseluruhan 

dimana bagian tersebut berbentuk seperti kota juga (sebuah kota didalam 
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kota).  

1.2 .    Latar Belakang  

1.2.1   Perkembangan Superblock 

Istilah superblock ini terjadi pada kota-kota di Amerika Serikat 

yang sebagian besar ditata oleh jaringan jalan yang berbentuk “pola grid” 

(papan catur), dimana petak-petak lahan yang terbentuk disebut dengan 

“blok” sehingga kumpulan beberapa blok yang menyatu dan berintegrasi 

disebut dengan superblock. Sehingga superblock atau disebutkan juga 

bahwa Superblock merupakan suatu “bagian” dari kota secara keseluruhan 

dimana bagian tersebut berbentuk seperti kota juga (sebuah kota didalam 

kota).  

Konsep superblock lahir di Amerika Serikat dalam pembangunan 

sub-division daerah-daerah perumahan seperti dilakukan di Catham 

Village (Pittsburgh dan Baldwin Village (Los Angeles), pada tahun 1941 

dengan tujuan untuk mendapatkan sistem baru dalam pengelompokkan 

rumah-rumah yang bebas dari gangguan lalu lintas kendaraan bermotor.  

Perkembangan konsep superblock tersebut di atas merupakan 

perkembangan dari Radburn (New Jersey) berupa superblock secara serial 

(superblok series) yang kemudian dikenal dengan sistem “cul-de-sac”. 

Superblock bisa juga diartikan sebagai beberapa blok dalam satu kesatuan 

perencanaan (superblokisme) dengan jalan membuka kapling block-block 

tersebut kepada sistem ruang terbuka kota, misalnya untuk kepentingan 

pedestrian yang semakin dibutuhkan oleh warga kota. 

1.2.2 Perkembangan Kota Bekasi 

1.2.2.1 Sejarah kota bekasi masa awal dan pra-Republik 

Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 

40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. 

kedatangan Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah Inti dari unjuk 

rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut :  
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1. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

2. Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar 

kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.  

 Akhirnya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah 

Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 

kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka 

tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi 

dengan motto “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”. Pada tahun 1960 

kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H 

Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. 

Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali 

dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan 

Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi 

Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi 

Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya 

menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi 

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan 

walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 

1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 

1991 (1988 - 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR 

hingga tahun (1991 – 1997)  

Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak 

dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup 

tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status 

Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang 

“Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat 

Walikotamadya Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama 

satu tahun (1997-1998). Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung 

mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
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Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003). 

Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Walikota dan Wakil 

Walikota Bekasi yaitu : Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad 

(perode 2003 - 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Peta kota bekasi 

Sumber: (http://www.siidkotabekasi.com. 2010) 

1.3.Rumusan Permasalahan 

Bagaimana merancang sebuah kawasan yang berada di bekasi barat 

yang merupakan magnet bisnis yang berfungsi banyak, seperti misalnya 

sebagai hunian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, 

pusat pendidikan dan sebagainya yang menjadi satu kesatuan yang terkait 

dan saling membutuhkan sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa 

mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan, atau 

disebutkan juga bahwa superblok merupakan suatu “bagian” dari kota 

secara keseluruhan dimana bagian tersebut berbentuk seperti kota juga 

(sebuah kota didalam kota).dengan didukung kota bekasi barat yang 

memiliki kekayaan di bidang arsitektur.makna penting bagi masyarakat 

dalam konteks kegunaan, sosial budaya, ekonomi dan politik 

1.Tidak ada nya lahan terbuka hijau 
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2.Padat pemukiman 

1.4 Persoalan 

a) Bagaimana menciptakan modern tropis pada superblock di Kranji 

sebagai fasilitas sentral bisnis dan hunian  

b) Bagaimana mendesain sebuah kawasan superblock dengan estetika 

yang menarik dan memberikan ciri pada bangunan sehingga dapat 

dijadikan point of interest. Bisnis di Kranji Bekasi barat 

1.5  Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

Menyusun dan mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan 

superblock, khusus pada citra dan bentuk bangunan agar tercipta sebuah 

visualisasi bangunan yang menarik sehingga dapat menjadi Point of 

interest tersendiri bagi lingkungan sekitarnya.Dimana tujuan tersebut 

meliputi : 

1. memberikan wadah pengenalan tentang perkembangan dunia arsitektur 

kepada masyarakat luas. 

2. berfungsi sebagai hunian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat 

rekreasi, pusat pendidikan dan sebagainya yang menjadi satu kesatuan 

yang terkait dan saling membutuhkan sehingga masyarakat sebagai 

pemakai jasa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam 

pelayanan, atau disebutkan juga bahwa superblock merupakan suatu 

“bagian” dari kota secara keseluruhan dimana bagian tersebut 

berbentuk seperti kota juga (sebuah kota didalam kota). 

3. memberikan wadah pengenalan kepada mahasiswa arsitektur maupun 

lapisan masyarakat tentang perkembangan dunia bisnis dan hunian 

superblock 

4. menjadikan Pusat bisnis di kota Bekasi  

5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep arsitektur ramah lingkungan 

pada bangunan sesuai dengan fungsi bangunan dan kegiatan 

pengguna didalam bangunan tersebut.  
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6. menjadikan superblock sebagai wadah dalam menemukan baru dalam 

suatu area pusat kota yang berada di dalam kota dan juga mengawasi 

pembangunan kota Bekasi Barat dalam menuju kota megapolis  

1.5.2 Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai adalah perumusan landasan 

konseptual berupa design guideline sebagai suatu gagasan dalam penataan 

ruang pedestrian, baguna, ruang terbuka hijau  pada Kawasan Perdagangan 

Bekasi Barat dengan menggunakan pendekatan perancangan kawasan 

dengan konsep superblock.Selanjutnya landasan ini akan dibuat dalam 

bentuk dasar program perencanaan dan Perancangan arsitektur (DP3A) 

1.6  Manfaat  

1.6.1 Manfaat Subyektif  

1. Penyusunan makalah ini merupakan salah satu persyaratan dalam 

menempuh Tugas Akhir sebagai ketentuan kelulusan Sarjana Strata 

(S1) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 

Universitas Muhammadiyah  

2. Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam kegiatan studio 

grafis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tugas Akhir.  

1.6.2 Secara obyektif  

1. Usulan tentang penataan ruang pedestrian dalam kawasan 

perdagangan superblock Kranji Bekasi Barat ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu masukan yang berarti bagi masyarakat Bekasi 

Barat Khusus nya di kranji Pemerintah Daerah Bekasi barat  

khususnya dalam usaha mengatasi suatu kawasan mengalami 

kemerosotan lingkungan, serta bisnis 

2. Dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi 

mahasiswa yang akan mengikuti ujian tugas akhir serta dapat 

menjadi masukan dan pengalaman dalam mengenali potensi dan 

masalah yang nantinya dapat memperoleh alternatif pemecahan 

yang optimal baik secara kontekstual dan arsitektural dalam 

merencanakan dan merancang suatu bangunan.  
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3. Juga manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan  

1.7 Lingkup pemabahasan 

1.7.1 Ruang Lingkup Substansial  

Pedestrian sebagai pergerakan utama, dan bagian dari lingkage 

kawasan diharapkan mampu membentuk mental mapping pengguna, 

image dan karakter kawasan superblock Bekasi Barat.  

Dalam hal ini pembatasan masalah sangatlah penting masalah 

utama dan obyek yang di teliti bisa tercapai dan agar pembahasan tidak 

meluas maka penulisan membatasi permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu 

1.Merelokasi penduduk dan  

2.Membuka lapangan terbuka hijau yg berada di bekasi barat (kranji) dan  

3.Pusat bisnis di bekasi barat. 

4.Pusat pendidikan 

1.8  Keluaran 

a) Mendapatkan konsep analisa tentang site dan bangunan 

b) Mendapatkan konsep design sebagai guaideline superblock di bekasi 

barat 

c) Mendapatkan konsep tata masa dan tata ruang  

1.9  Metodelogi pembahasan Metode Penulisan  

Metode yang digunakan dalam pembahasan DP3A ini adalah 

bersifat deskriptif dan komparatif dengan menguraikan data-data pokok 

kawasan untuk disusun dan mengambil perbandingan dari data yang telah 

ada dengan kemiripan masalah, sebagai masukan dalam upaya menata 

kembali kawasan melalui kajian analitis dari studi literatur. Langkah-

langkah yang dilakukan berkaitan dengan penelusuran metode di atas 

adalah sebagai berikut :  

 Survei data primer (kawasan) yang berisi fenomena dalam bentuk 

permasalahan dan potensi kawasan melalui pengamatan langsung 

(observasi)  
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 Studi Literatur  

Dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berkaitan 

dengan data penunjang yang berupa data-data statistik dan kebijakan-

kebijakan, peta, teori konsep maupun standar-standar perencanaan yang 

digunakan untuk menganalisis data 

1.9.1. Pengumpulan data 

a. Data Primer 

 Observasi  

 Yaitu mengadakan studi lapangan melalui pengamatan langsung 

untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, sarana prasarana 

yang tersedia serta faktor penunjang dan potensi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Bagan Metode Pembahasan 

Sumber : Penulis, 2011                                                    

b. Data Sekunder 

 Studi literatur 

 Yaitu mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang terkait 

dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

Literatur 

Interview observasi Studi kompirasi 

Kompilasi Data : 

1) Data umum Pusat 

Studi 

2) Data teori superblock 
3) Data site 
 

Analisa Sintesis konsep 
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 Interview 

 Yaitu Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber 

dan dosen pembimbing secara langsung. 

 Studi komparasi 

 Yaitu mengadakan studi banding pada sebuah obyek yang 

memiliki kesamaan fungsi untuk mendapatkan referensi dan 

penalaran/gambaran terhadap desain perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : amplop banguan penataan bagunan 

Diagram 1.2 bagan pola pikir 

Sumber : Penulis, 2011 

I.9.2 Analisis 

Merupakan penguraian dan penjelasan terhadap permasalahan 

berdasarkan data-data yang diperoleh, diolah dan dianalisa berdasarkan  

landasan teori-teori yang terkait dengan permasalahan kemudian ditarik 

kesimpulan. 
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1.9.3 Sintesis 

 Menerapkan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk 

kerangka yang terarah dan terpadu yang berupa deskripsi konsep 

perancangan sebagai pemecahan permasalahan. 

1.10  Sistematika Pembahasan 

Bab I : Pendahuluan 

  Pada tahap pertama mengungkap tentang latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran menekankan pada 

issue tentang superblock di Bekasi barat  

Bab II : Tinjauan Pustaka 

  Tahap kedua berisi tentang tinjauan umum dan tinjauan 

khusus untuk proses Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur berupa tinjauan tentang Superblock di 

Bekasi barat 

Bab III : Tinjauan Kota Bekasi Barat  

Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan superblock 

di Bekasi Barat yang memuat konsep, gambaran umum,aspek 

pemilihan,sistem lingkungan dan kondisi site serta 

pendekatan ekspresi arsitektural yang dapat mendukung 

perencanaan dan perancangan superblock 

Bab IV : Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan  

    Perancangan  

   Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan 

fisik bangunan superblock yang meliputi konsep kebutuhan 

ruang, konsep besaran ruang, konsep persyaratan ruang, 

konsep organisasi ruang, dan zonafikasi ruang, konsep sistem 

konstruksi, konsep bentuk bangunan serta analisa site sebagai 

landasan penyusunan desain. 

DAFTAR PUSTAKA 


