TUGAS AKHIR
DASAR PEMROGRAMAN PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN ARSITEKTUR
(DP3A)

PENATAAN PERMUKIMAN PEMULUNG DI SEKITAR TPAS
MOJOSONGO
PENEKANAN PADA DESAIN LOW COST HOUSING

Diajukan sebagai Pelengkap dan Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Teknik Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
Eko Andriyanto.
D 300 020 007

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

i

1

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 PENGERTIAN JUDUL
Penataan 1

:Suatu tindakan untuk mengatur dan menata sesuatu agar
lebih baik.

Permukiman :Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan. 2
Pemulung

:Seseorang yang pekerjaannya adalah mengumpulkan
sampah 3

Mojosongo

:Nama salah satu kelurahan di Kotamadya Dati II
Surakarta.

Desain

:Proses perencanaan dan perancangan.

Low Cost

:Biaya rendah. 4

Housing

:Kumpulan beberapa rumah, rumah untuk tempat tinggal . 5
Penataan permukiman pemulung di Mojosongo merupakan suatu

tindakan untuk menata dan mengatur perumahan permukiman agar lebih
baik yang menggunakan bahan bangunan, konstruksi dan biaya yang
rendah.

1

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989.
2
Ibid
3
Ibid
4
Ibid
5
Ibid

2

I.2. LATAR BELAKANG
Era globalisasi saat ini membawa dampak yang sangat kompleks
keberadaannya, antara lain perbaikan ekonomi dan juga perubahan–
perubahan kehidupan masyarakat perkotaan. Pertumbuhan ekonomi dan
perkembangan

pembangunan

di

Indonesia

terlihat

semakin

menggembirakan, yang mana akan mempengaruhi perkembangan kota,
termasuk juga dalam usaha penataan bangunan/kawasan kota.
Dengan

pertumbuhan

ekonomi

yang

semakin

maju

menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat
dan terjadinya permasalahan dalam bidang pembangunan perumahan di
daerah perkotaan yang semakin pesat dan harus dipikirkan pemecahan dan
permasalahan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk. Terbukti
dengan banyaknya studi perencanaan seperti: Rencana Detail Tata Ruang
Hijau Kota (RDTRHK), Rencana Umum Tata Ruang Hijau Kota
(RUTRHK), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), atau bahkan
yang paling mendasar yaitu Rencana Induk Kota (RIK). Semua rencana
tersebut bertujuan untuk mewujudkan penataan ke arah tertib ruang kota.
Perencanaan tersebut dimaksudkan untuk lingkup, kedalaman dan juga
kawasan tertentu.
Akan tetapi saat ini di mana terjadi perpindahan penduduk dari
desa ke kota, dibandingkan dengan waktu yang lampau dimana belum
banyak perumahan menjadi masalah yang harus dipikirkan cukup serius
oleh pemerintah. Perkembangan daerah perkotaan yang sangat pesat
menyebabkan dampak yang kurang baik bagi penduduk, misalnya:


Lingkungan perumahan yang kurang memenuhi persyaratan dan
mahalnya tanah untuk lahan hunian.



Kurangnya

kemampuan

masyarakat

terutama

mereka

yang

berpenghasilan rendah dan sedang untuk membiayai pembangunan
rumah maupun untuk lingkungan yang layak. (Kusnoputranto,
1983).
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Sehingga penduduk atau pendatang tinggal di permukiman yang
tumbuh di sekitar kantung kumuh sepanjang bantaran banjir, kantung
kumuh yang berada di belakang bangunan umum dalam suatu kawasan
fungsional, sela-sela pusat kota dan membangun rumah-rumah secara
horisontal. Hal inilah yang menyebabkan permukiman menjadi padat dan
tak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi lingkungan kumuh.
Untuk meningkatkan dan mengembalikan kualitas lingkungan
tersebut menjadi sehat dan memenuhi persyaratan, maka diperlukan
penataan kembali dan penyediaan sarana-prasarana seperti : air bersih,
drainase, pengelolaan sampah serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
Dari penjelasan di atas, masalah perumahan dan permukiman
muncul berkaitan erat dengan beberapa hal berikut :


Munculnya ketimpangan akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tanpa disertai dengan pemerataan dan tingginya pertumbuhan
penduduk.



Tingginya arus urbanisasi ke perkotaan, sementara kota belum
mampu menyediakan lapangan kerja dan fasilitas.



Keterbatasan dana bagi penduduk terutama golongan pemulung yang
tidak mampu mengadakan permukiman sendiri yang layak, sehat,
teratur dan memadahi.
Keberadaan permukiman kumuh jelas merendahkan derajat dan

martabat penghuninya maupun bangsa. Kita sebagai bangsa yang besar
akan merasa malu, kalau ada orang asing yang melihat kekumuhan di kota
kita. Sebab, dari kualitas permukiman di suatu tempat, orang akan dapat
mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan serta budaya dari suatu
masyarakat.
Jadi, meremajakan lingkungan dari kekumuhan itu penting untuk
mengangkat harkat dan martabat penghuninya dan diharapkan partisipasi
masyarakat untuk turut menyukseskan program tersebut, sebab kunci
kesuksesan

program

tersebut

terletak

permukiman kumuh tersebut untuk ditata.

pada

kesediaan

penghuni
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Tingkat pembangunan perumahan di Indonesia masih jauh dari
kebutuhan, baik dilihat dari segi jumlah maupun mutunya. Hal ini
disebabkan pertambahan penduduk yang pesat dan kemampuan ekonomi
sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih rendah dibandingkan
dengan biaya pembangunan perumahan.

I.3. TINJAUAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Permukiman
Permukiman diartikan sebagai tempat tinggal terakhir dalam
mengakhiri hidup pengembaraannya untuk kemudian membentuk suatu
lingkungan menetap yang permanen, mengatur tata kehidupan sendiri dan
menjadi bagian dalam masyarakat keseluruhan.
Permukiman menurut uraian Soedarsono, staf ahli Menteri
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dalam tulisannya “ Landasan
Peraturan Perundangan Bidang Perumahan dan Permukiman “ tahun 1989
menyodorkan suatu konsep sebagai berikut :
1. Permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan sarana
umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan, kepentingan
dan kesadaran serta pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan.
2. Permukiman memberikan ruang gerak, sumber tenaga dan pelayanan
bagi peningkatan mutu kehidupan suatu kecerdasan warga penghuni,
yang berfungsi sebagai ajang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi.
3. Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia untuk
kepentingannya, yang merupakan hasil kegiatan manusia, dengan
tujuan untuk bertahan hidup sebagai manusia agar hidup lebih mudah
dan lebih baik, memberi rasa aman dan bahagia, dan mengandung
kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya.

5

2. Pengertian Perumahan dan permukiman
Pengertian perumahan dan permukiman kumuh adalah lingkungan
hunian dan usaha yang tidak layak huni, yang keadaannya tidak memenuhi
persyaratan teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan,
persyaratan ekologis dan persyaratan administrasi. Dari permasalahan
kawasan dan lingkungan kota, khususnya yang terjadi pada pusat kota
menciptakan kantong-kantong kawasan dan lingkungan kumuh yang dapat
digambarkan sbb: 6
1. Lingkungan yang kumuh dan permukiman liar.
2. Kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas
3. Kerusakan kawasan tepi air dan bantaran sungai
4. Kekacauan ruang-ruang, lingkungan pedestrian, isi dan arti
komunitas
5. Krisis kemampuan kota menyediakan prasarana dan sarana
pendukung masyarakat.
6. Ketidaksinambungan ekologi kota
7. Ketidakseragaman morfologi dan tipologi kota
Permukiman kumuh timbul karena urbanisasi global, dan
terbentuknya lingkungan kumuh di perkotaan disebabkan oleh kebutuhan
orang-orang tersebut untuk tinggal di tempat yang dekat dengan tempat
kerja, dekat dengan famili dan dekat dengan fasilitas umum kota. Mereka
tinggal di tempat-tempat strategis, dan biasanya karena mementingkan halhal tersebut legalitas tanah tidak diperhatikan, dan akhirnya permukiman
itu menjadi kumuh dan liar.
Teori urban desain pada perencanaan dan perancangan kawasan
permukiman pemulung di Mojosongo digunakan untuk menjadi pedoman
dalam penataan suatu kawasan, sehingga kawasan dapat dimasuki dan
dirasakan suasananya serta memiliki karakter-karakter yang dapat dikenali
secara internal.

6

Pemerintah Kota Surakarta (2002), Konsep Penataan Permukiman Kumuh di Surakarta, Surakarta.
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I.4. ASPEK-ASPEK DALAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
1. Aspek Lokasi
Untuk menetapkan lokasi daerah permukiman yang baik perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 7


Bukan daerah gempa, banjir, angin ribut.



Mudah dicapai tanpa hambatan yang berarti



Tanahnya baik, sehingga konstruksi bangunan dapat direncanakan
semurah mungkin



Mudah mengerjakan, dalam arti tidak banyak pekerjaan cut and fill
(tanah relatif datar)



Mudah mendapatkan sumber air bersih, listrik, pembuangan air
limbah/kotor/hujan, dan lain-lain.



Lokasi jauh dari pabrik-pabrik yang mendatangkan polusi



Lokasi tidak terganggu oleh kebisingan



Lokasi biasanya dipilih yang udaranya masih sehat



Lokasi biasanya dipilih yang mudah untuk mendapatkan air minum,
listrik, sekolah, pasar, puskesmas, kebutuhan keluarga.



Lokasi mudah dicapai dari tempat kerja para penghuni.

2. Aspek Kesehatan
Sehubungan dengan pembangunan permukiman, The Comittee on
The Hygiene of Housing of The American Public Health Association
menyarankan persyaratan pokok suatu rumah sehat sebagai berikut : 8


Dapat memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit dan
pencemaran yang meliputi tersedianya penyediaan air bersih yang
memenuhi persyaratan, adanya fasilitas pembuangan air kotor,
tersedianya fasilitas untuk menyimpan makanan, terhindar dari

7
8

Drs. Prayogo Mirhad, Pengadaan Perumahan dan Aspek Lingkungannya, makalah dalam
Diskusi Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Seluruh Indonesia di Bandung, 29 Maret 1983
Dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Aspek Kesehatan Masyarakat Dari Permukiman di Wilayah
Perkotaan, makalah seminar Habitat Nasional I, Ikatan Arsitek Indonesia, Jakarta, 24-26 Maret
1983.
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serangga atau hama-hama lain yang mungkin dapat berperan dalam
penyebaran penyakit, dan sebagainya.


Dapat memberikan perlindungan/pencegahan terhadap kecelakaan
dalam rumah,

yang

meliputi

menghindarkan

bahaya

konstruksi

kebakaran,

yang

pencegahan

kuat,

dapat

kemungkinan

kecelakaan jatuh atau kecelakaan mekanis lainnya, dan sebagainya.

3. Aspek Ekonomi
Aspek ini meliputi pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi
calon penghuninya dalam membeli atau menyewa rumah sehingga
pembangunan rumah sesuai dengan kelompok sasaran yang dituju.

4. Aspek Teknologi
Aspek ini meliputi pertimbangan terhadap pengadaan material
sebagai aplikasi

fisik bangunan dan penerapan pada struktur dan

konstruksi bangunan yang akan digunakan nantinya, sehingga mampu
memberikan kenyamanan bagi para penghuninya kelak.
5. Pembangunan Berwawasan Kesehatan 9
Sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan lingkungan
perumahan dan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan
masyarakat yang menghuninya. Selain secara fisik perumahan harus
memenuhi syarat rumah sehat (kesehatan), perilaku hidup sehat dari
masyarakat sangat penting dan strategis untuk terus didorong dan
ditumbuhkembangkan

dalam

penyelenggaraan

perumahan

dan

permukiman. Disamping itu aktualisasi pembangunan yang berwawasan
kesehatan sangat diperlukan dalam upaya penanganan permukiman
kumuh, dan pencegahan terjadinya lingkungan yang tidak sehat serta
menghambat
Aktualisasi
9

Ibid

penciptaan
tersebut

lingkungan

tetap

dalam

permukiman
kerangka

yang

pelaksanaan

responsif.
program
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lingkungan sehat sebagai bagian dari program pembangunan yang
berwawasan kesehatan, yang bertujuan khususnya untuk mewujudkan
mutu lingkungan hidup yang sehat mendukung tumbuh kembangnya anak
dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan
memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman
bahaya yang berasal dari lingkungan, sehingga dapat tercapai derajat
kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat yang optimal.
6. Klasifikasi Lingkungan Permukiman Kumuh 10
Untuk

klasifikasi

lingkungan

permukiman

kumuh

dapat

dikelompokkan sebagai berikut :
A. Lingkungan peremajaan permukiman kumuh yang berada pada lokasi
yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota dan dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Alternatif pembangunan
rumah murah sederhana (low cost housing) lebih cocok untuk jenis
permukiman kumuh ini, yaitu permukiman kumuh yang berada di
lokasi yang tidak strategis dan secara komersial tidak mempunyai
potensi untuk dikembangkan. Peremajaan disini tidak akan dapat
membiayai

sendiri

karena

biayanya

terlalu

mahal,

sehingga

memerlukan adanya subsidi.
B. Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya kurang strategis
dalam mendukung fungsi kota dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat kota, yang walaupun menurut rencana kota dapat dibangun
bangunan komersial namun secar komersiil kurang memiliki potensi.
Kalau diremajakan, keberadaannya kurang menguntungkan atau
keuntungan yang diperoleh sangatlah kecil nilainya.
Pengembangan secara vertikal lebih sesuai untuk lokasi dengan jenis
permukiman seperti ini, yaitu permukiman kumuh dengan lokasi yang
sangat strategis dan mempunyai potensi komersial. Daerah ini
10

Soejono, Peremajaan Permukiman Kumuh, Seminar Mengundang Peran Serta Swasta Dalam
Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh
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biasanya sangat padat, karena tidak tersedianya kapling-kapling lahan
matang yang memadai. Selain itu, harga lahan di lokasi ini biasanya
relatif mahal, sehingga pembangunan rumah ke arah vertikal, karena di
lahan yang sama bisa dibangun rumah 2-3 kali lebih banyak.
C. Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya tidak strategis dan
menurut rencana kota hanya boleh dibangun untuk perumahan dan
permukiman. Lingkungan semacam ini tidak dapat membiayai dirinya
sendiri, sehingga memerlukan adanya pemberian subsidi dari pihak
lain.
D. Lingkungan permukiman kumuh yang

berada pada lokasi yang

menurut rencana kota tidak diperuntukkan bagi pembangunan
perumahan.
E. Lingkungan permukiman kumuh yang

berada pada lokasi yang

berbahaya, yang menurut rencana kota disediakan untuk jalur
pengaman seperti bantaran sungai dan jalur di kanan kiri rel kereta api.
Dalam menangani masalah permukiman kumuh tersebut, maka
diperlukan adanya alternatif penanganan dan pemecahan yang berbeda
dengan yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu dengan memberi ganti
rugi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut pindah dari suatu tempat
kumuh ke tempat lain yang lebiih sesuai.
7. Peremajaan Lingkungan Kumuh 11
Program peremajaan lingkungan permukiman adalah suatu
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat
berpenghasilan rendah, yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan
kualitas yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat
kumuh.

11

Ibid
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8. Perencanaan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun
Kepadatan bangunan rumah sederhana yang tidak bersusun dalam
suatu lingkungan perumahan rata-rata 40 unit/Ha. Maksimum luas persil
perencanaan yang tertutup bangunan ± 40 % dari seluruh luas lingkungan
perumahan. Khusus untuk pembangunan lingkungan perumahan dengan
jumlah kurang dari 40 rumah, maka daerah yang boleh didirikan rumah
dapat diperluas menjadi maksimum 70 %. Perencanaan lingkungan
perumahan harus mempertimbangkan penggabungan antara hunian,
prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial umum.

9. Open Space sebagai Ruang publik
Open space (ruang terbuka) sebagai public space merupakan
sebuah ruang yang dipergunakan bagi masyarakat umum untuk
bersosialisasi, berarti masyarakat telah menerima keberadaannya untuk
saling berinteraksi dengan bebas, santai, tidak merasa terganggu.
10. Ruang Luar yang Mencakup
Vegetasi
Dalam perencanaan dan perancangan bangunan secara ekologis, vegetasi
ini sedapat mungkin dipertahankan agar tidak terjadi perubahan ekosistem
pada area perencanaan.
Vegetasi merupakan komponen landscape yang bersifat organik, yaitu
tumbuh-tumbuhan dan tanaman hidup. Elemen vegetasi di dalam landscape
memiliki kegunaan-kegunaan, antara lain :
1). Sebagai elemen struktural :
(a). Menciptakan ruang dengan membentuk dinding, lantai, dan
langit-langit.
(b). Mengatur dan mengarahkan pandangan tertentu.
(c). Mengatur pergerakan pedestrian maupun kendaraan.
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2). Sebagai elemen environmental :
(a). Dapat mengatur kualitas air
(b). Mencegah terjadinya erosi
(c). Mengatur iklim
3). Sebagai elemen visual : menjadi pusat perhatian dan komponen
penghubung antar pusat perhatian.
4). Kegunaan arsitektural :
(a). Diutamakan pada organisasi lingkungan dan penciptaan ruang.
(b). Sebagai pembatas antar ruang
(c). Pembentuk sifat ruang yang berbeda

11. Program peremajaan lingkungan permukiman kumuh
Peremajaan adalah suatu upaya peningkatan kembali kondisi dan
fungsi kawasan kota yang karena beberapa sebab telah menurun
produktivitas serta kemanfaatannya 12.
Peremajaan adalah suatu upaya peningkatan kembali kondisi dan
fungsi kawasan kota yang karena beberapa sebab telah menurun
produktivitas serta kemanfaatannya 13.
Kawasan permukiman kumuh dapat diidentifikasikan menjadi 4
kelompok, yaitu:


Permukiman di lokasi strategis untuk kepentingan komersial
namun cocok untuk fasilitas umum (Kategori A)



Permukiman kumuh di lokasi kurang strategis untuk kepentingan
komersial namun cocok untuk fasilitas umum (Kategori B)



Permukiman kumuh di lokasi tidak strategis dan dalam rencana
kota memang diperuntukkan bagi perumahan (Kategori C)



Permukiman kumuh disekitar pasar dan kawasan perdagangan
yang sudah sangat padat dan untuk hunian sementara (Kategori D)

12

Departemen Pekerjaan Umum, Penjelasan Program Pembangunan Perumahan Permukiman
Perkotaan dan Pedesaan, Jakarta, 1996.
13
Departemen Pekerjaan Umum, Penjelasan Program Pembangunan Perumahan Permukiman
Perkotaan dan Pedesaan, Jakarta, 1996.
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Permukiman kumuh di Surakarta letaknya menyebar di seluruh
wilayah. Sesuai data yang diperoleh, maka didapat titik-titik kumuh yang
ada di kota Surakarta sebagai berikut :

Gambar I - 1
Peta Titik Kumuh di Surakarta
(sumber. dokumen pribadi, 2007)

Sesuai dengan keadaan status tanahnya, maka konsep penataan
permukiman kumuh dibagi menjadi 2, yaitu permukiman kumuh di atas
tanah negara dan permukiman kumuh di tanah hak milik. Sedangkan
alternatif pemecahannya disesuaikan dengan 4 kategori yang ada:

a. Kategori A

:Di sekitar fasilitas bisnis dan
komersial,

permukiman

kumuh

dengan

cara

diremajakan

pembangunan low cost housing
b. Kategori B

:Di

sekitar

fasilitas

umum

dibangun permukiman baru secara
vertikal.
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c. Kategori C

:Penataan

perumahan

dan

permukiman sebagai tempat hunian
yang teratur, nyaman dan indah.
Penataan

dilakukan

secara

horisontal.
d. Kategori D

:Penataan lingkungan permukiman
secara horisontal di sekitar pasar
yang tertata rapi dan indah.

I.5. TEORI
1. Mendinginnya suhu malam hari pada rumah sederhana
Menurut Surjamanto Wonorahardjo biaya rendah yang dihadapi
pada rumah sederhana pada malam hari adalah suhu yang dingin yang di
rasakan oleh penghuni pada rumah sederhana tersebut, dan biaya yang
rendah untuk meningkatkan pencapaian terdapat masalah yang timbul di
dalamnnya pada malam hari yaitu rumah menjadi terlalu dingin untuk
melakukan kegiatan atau aktifitas malam.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi malam yang dingin pada
perumahan sederhana yaitu pergerakan udara, kelembaban yang tinggi,
temperatur udara yang menurun.

2. Mendinginnya suhu malam hari
Penguapan memberi pengaruh kecil di dalam malam yang dingin
pada mekanisme yang sedang bekerja pada pemindahan gas atau panas
yang lebih efektif di dalam rumah sederhana yang tidak mendapat hawa,
tidak adanya udara yang keluar masuk di luar dan di dalam rumah. Dalam
hal ini menyadari bahwa panas terjadi hanya di bagian luar rumah.

14

Gbr. I.2. Pengaruh suhu terhadap rumah di siang hari dan malam hari

3. Pengamatan rumah sederhana pada malam hari yang dingin
Pengamatan yang dilakukan pada rumah sederhana pada malam
yang dingin dalam kondisi yang sedemikian, pada malam hari melakukan
pelepasan panas dengan temperatur yang dominan.

Gbr. I.3. pengaruh sirkulasi udara di siang hari dan malam hari

4. Satu bagian lahan di New Zealand
Suatu komunitas yang menjadikan lahan untuk didefinisikan
dengan kebersihan yang dikelilingi para pekerja yang terdapat desain
bangunan yang bagus, desainernya secara cepat merencanakan dalam
keseluruhannya bangunan dengan teknologi, langkah perencanaan yang
dilakukan itu tidak mungkin untuk memecahkan penghuni liar. Masalah
rumah yang banyak didirikan secara serempak oleh para pekerja untuk
meningkatkan taraf hidup sampai peningkatan pada peluang kerja, di
tempat mereka bekerja dari bangunan utama batasan luar tempat kerja
dapat meningkatkan pajak pemerintah.

15

Gbr. I.4. Satu bagian di New Zealand

Bagian luar bangunan juga mempunyai simbol yang penting,
bagian yang terpenting itu adalah : batasan luar bangunan pada satu lantai
atas mempunyai atap yang digunakan untuk menutupi taman, taman dan
energi adalah ekspresi yang keluar di dalam mendapatkan hasil dan
kerjasama di dalam suatu komunitas.
Desain ini untuk bagian 500 keluarga, lahan yang digunakan
kurang lebih 17.000 m² adalah tempat bekerja yang mana dihitung dari
bagian pekerja 550-700 orang di dalam suatu komunitas. Pekerja disini
lokasi di tutup untuk rumah pekerja, mereka akan di bantu mengurangi
waktu dan ruang di dalam masyarakat.
Lokasi kediaman lebih besar dengan area terbuka atau lokasi di
dalam kota baru di ilustrasikan pada gambar di bawah:

Gbr. I 5. Rencana Tata Kota

Gbr. I.6. Kawasan
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Semua terdiri dari 30 bangunan rumah yang diusulkan untuk
akomodasi

masuk

dalam

populasi

kota

baru.

Daerah

industri

membutuhkan ruang yang luas adalah tempat di dalam daerah industri
yang di tengahnya merupakan area pelabuhan yang berkembang.
Di dalam denah ini mencapai 55 m² dan di bagi menjadi 4 bagian
unit rumah akan di bangun seperti bangunan tradisional Philipina yang
terdiri dari 4 ruang keluarga.

Gbr.I.7. Model Rumah di New Zealand

Gbr. I. 8. Model Rumah di New Zealand

Konstruksi yang digunakan adalah kayu, kayu bisa digunakan di
dalam ruangan apabila kayu itu kering akan lebih baik untuk bangunan,
kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah yaitu kayu yang
digunakan sebagai dinding untuk menopang dari bahaya. Atap dan dinding
menggunakan bahan dari kayu, semen dan pasir, yang menggunakan
teknik tradisional dengan menggunakan bahan yang dibatasi semen,
serabut dan kayu kelapa dan serabut kelapa yang di balut dengan semen.
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Gbr. I.9. Model Rumah di New Zealand

Gbr. I.10. Detail

Gbr. I.11. Gambaran toilet

I.6. PERMUKIMAN KUMUH DI SURAKARTA
Lingkungan permukiman kumuh di Surakarta berdasarkan sumber
Bappeda ternyata cukup luas, yaitu ± 38.117 Ha (hampir 1 % dari
keseluruhan luas wilayah administratifnya sebesar 4.404 Ha).
Secara umum kondisi fisik lingkungan permukiman kumuh di
Surakarta menempati area yang menyebar. Luas masing-masing lokasi
permukiman kumuh di Kotamadya Surakarta disajikan pada tabel berikut :
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TABEL I - 1
Luas Area dan Jumlah Penghuni Permukiman Kumuh di Kotamadya Surakarta

1.
2.
3.
4.
5.

Jenis penggunaan
Laweyan
Serengan
Pasar Kliwon
Jebres
Banjarsari

Luas ( Ha )
1,400
0,930
2,631
13,033
20,123

Penghuni ( Jiwa )
1.043
915
1.636
3.756
7.955

Sumber : BAPPEDA Kotamadya Dati II Surakarta

Jadi untuk penanganan permukiman kumuh di Surakarta, agar
tidak semakin meningkat jumlahnya, semakin padat dan semakin buruk
kualitasnya, maka perlu adanya penanganan khusus.

I.7. KAWASAN PERMUKIMAN PEMULUNG DI MOJOSONGO
Surakarta terletak di RW XI di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan
Jebres. Luas lahan Putri Cempa sekitar ± 17 Ha, dengan 11 Ha sebagai
tempat pembuangan dan 2 Ha sebagai tempat pengolahan limbah tinja. Di
sekitar Mojosongo banyak masyarakat yang bermukim dan membentuk
suatu permukiman pemulung.
Kawasan permukiman RW XI Kelurahan Mojosongo ini terletak di
Surakarta bagian utara dengan kondisi topografi yang berkontur, lahan
yang masih cukup luas dan dengan jumlah penduduk yang tidak cukup
tinggi seperti di pusat kota, sehingga banyak permukiman penduduk yang
menyebar. Hal ini dapat kita lihat di permukiman sekitar tempat
pembuangan sampah, dengan keadaan fisik rumah yang rata-rata bersifat
semi permanen dengan konstruksi bambu, pola kehidupan agraris yang
masih cukup melekat pada masyarakatnya, tampak dengan cukup
banyaknya masyarakat yang memelihara hewan ternak, dan dengan lahan
yang masih cukup luas, sehingga terbentuklah pola permukiman horizontal
dengan jarak antar persil rumah yang cukup jelas.
Dengan melihat fenomena tersebut, kawasan permukiman tersebut
tergolong sebagai permukiman kumuh yang memerlukan suatu perbaikan
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lingkungan dan keadaan rumah yang cukup dapat mewadahi kegiatan
keseharian mereka dan menciptakan suatu lingkungan yang sehat.
Permukiman kumuh di Mojosongo ini pada peta titik kumuh Surakarta,
wilayah ini termasuk dalam kategori C, dengan lahan yang cukup luas
karena terletak di pinggir kota, sehingga masih sangat dimungkinkan
adanya penataan secara horizontal, terlebih dengan adanya kebijakan
pemerintah kota, yaitu dengan penataan perumahan dan permukiman
sebagai tempat hunian yang teratur, nyaman dan indah.

I.8. PERENCANAAN LOW COST HOUSING
Perencanaan dan perancangan rumah sederhana merupakan salah
satu program pemerintah peremajaan permukiman dalam menangani kasus
permukiman kumuh di pinggiran kota dengan lahan yang masih cukup
memungkinkan untuk peremajaan secara horizontal. Dengan melihat
kenyataan yang ada, masyarakat yang bermukim di kantong-kantong
permukiman kumuh (slums area) yang mayoritas merupakan golongan
pemulung (low income), maka perencanaan rumah sederhana setidaknya
mampu mengakomodir aspirasi masyarakat yang dapat mewadahi pola
kegiatan mereka serta sesuai dengan pendapatan mereka

I.9. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN
Dalam merencanakan penataan permukiman dengan low cost
housing ada hal-hal yang meliputi aspek non fisik yang harus
dipertimbangkan, yaitu:


Bagaimana merencanakan dan merancang low cost housing di
Mojosongo sebagai wadah hunian masyarakat yang tinggal di
permukiman kumuh dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan
teknologi yang memberikan gairah bagi penghuni untuk tinggal di
dalamnya.
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Bagaimana

merencanakan

mengakomodasi

pola

low

perilaku

cost
dan

housing
kegiatan

yang
serta

dapat

kebiasaan

masyarakat.


Bagaimana menata permukiman

yang di dalamnya dilengkapi

fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang bahkan meningkatkan taraf
kehidupan masyarakatnya.
Beberapa persoalan hal yang perlu diperhatikan dalam merancang
bentukan fisiknya, yang meliputi:


Bagaimana merencanakan tata lingkungan dan tapak yang sesuai
dengan pola tata ruang kota dan dapat berintegrasi sosial dengan
lingkungannya.



Bagaimana merencanakan tata ruang tinggal yang memenuhi
kebutuhan penghuni sesuai dengan potensi ekonomi mereka dan dapat
mendukung hubungan sosial antar penghuni.



Bagaimana merencanakan sarana prasarana dan fasilitas yang dapat
menunjang kehidupan penghuninya.



Bagaimana mengolah site dan mendesain low cost housing beserta
sarana prasaranya meliputi pola tata massa bangunan (building
massing), sirkulasi dan tata letak vegetasinya yang menguntungkan
dari segi penghawaan, pencahayaan, dan kenyamanan visual, sehingga
menciptakan pola penataan permukiman yang nyaman dan lancar.

I.10. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN


Merencanakan sebuah konsep perencanaan dan perancangan penataan
permukiman yang sehat dan mewadahi dengan mengaplikasikan low
cost housing yang bisa diterima masyarakat yang tinggal di kawasan
permukiman Mojosongo, baik dari aspek sosial, ekonomi dan
teknologi serta menyediakan fasilitas yang diperlukan sehingga dapat
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memenuhi kebutuhan pengguna yaitu sebagai tempat tinggal yang
layak dan juga dapat mewadahi segala kegiatan mereka lainnya.


Merencanakan low cost housing yang dapat mengakomodasi
kebutuhan mereka akan peningkatan perekonomian mereka.



Merencanakan penataan permukiman dengan low cost housing yang
dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya.

b. SASARAN


Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan lokasi tata
lingkungan

dan

tapak

dengan

penataan

permukiman

dan

mengaplikasikan low cost housing.


Mengolah dan menetapkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang
dibutuhkan dalam penataan permukiman.



Menetapkan pola tata permukiman dengan mempertimbangkan
kebutuhan ruang, serta sifat dan karakter kegiatan berdasarkan studi
pola perilaku masyarakatnya.



Merancang permukiman yang memenuhi persyaratan dari segi
kenyamanan, fleksibilitas, kapasitas dan efektivitas.



Mengolah massa bangunan dalam hal ini adalah low cost housing,
sehingga memiliki sirkulasi yang tepat, penghawaan dan pencahayaan
yang baik sehingga pengguna merasa nyaman tinggal di dalamnya.



Menentukan

utilitas

bangunan

termasuk

sistem

penghawaan,

pencahayaan, mekanikal elektrikal, sanitasi dan pengolahan limbah.

I.11. LINGKUP PEMBAHASAN


Pembahasan lebih ditekankan pada aspek disiplin ilmu arsitektur yang
mencakup sirkulasi, fungsi, besaran ruang, orientasi, keamanan, citra,
yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat



Pembahasan arah perencanaan dan perancangan berpedoman pada
studi-studi dari data yang diperoleh dan mempertimbangkan studi yang
ada berupa objek sejenis yang telah ada.
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Hal-hal

diluar

ilmu

arsitektur

dalam

perencanaan

penataan

permukiman dengan mengaplikasikan low cost housing ini namun
mendasari tujuan yang ingin dicapai seperti karakteristik low cost
housing, kebutuhan low cost housing, dan sistem pada low cost
housing, akan menjadi pertimbangan awal untuk memahami kondisi
dan kebutuhan masyarakat khususnya warga yang tergolong pemulung
dan

untuk

selanjutnya

menjadi

pertimbangan

dalam

proses

perencanaan.


Pembahasan tentang pengguna low cost housing lebih difokuskan
sebagai social housing 14.



Perilaku manusia yang menjadi dasar analisa adalah fenomena perilaku
dari calon pengguna bangunan, dalam hal ini masyarakat pemulung di
kawasan permukiman Mojosongo.



Pembahasan terutama pada masalah-masalah tentang urusan dari segi
sosial, ekonomi dan teknologi dimana program, proses, macam dan
sifat kegiatan disesuaikan dengan standart dan pedoman yang berlaku.

I.12. METODE PENCARIAN DATA
Metode pencarian data yang digunakan dalam melakukan konsep
perencanaan dan perancangan penataan permukiman di Mojosongo dengan
mengaplikasikan low cost housing adalah :


Observasi yaitu mengamati kondisi eksisting lingkunan di Mojosongo
dan lingkungan yang ada di sekitarnya, mengamati kondisi sosial
ekonomi, kebiasaan dan potensi yang dimiliki warga yang ditargetkan
menjadi calon penghuni low cost housing.



Wawancara dengan ketua RT dan beberapa masyarakat yaitu untuk
mengetahui kebiasaan dan perilaku dari penduduk setempat.



Studi literatur antara lain teori-teori dan artikel yang berhubungan
dengan masalah dan penataan permukiman di Indonesia, teori dan
artikel yang berhubungan dengan low cost housing.

14

bangunan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial
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Dokumen pemerintah antara lain RUTRK Surakarta mencakup
tinjauan fisik kota, kondisi sosial, budaya dan ekonomi, kondisi
kependudukan dan permukiman di Surakarta.
Dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian disusun konsep

perencanaan

dan

perancangan

penataan

permukiman

dengan

mengaplikasikan low cost housing yang sesuai dengan kondisi masyarakat
setempat.

I.13. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
1.

BAB I

Menjabarkan mengenai pengertian judul, latar belakang, permasalahan,
tujuan dan sasaran, metode pencarian data, metode pembahasan,
sistematika pembahasan dan pola pikir pembahasan.
2.

BAB II

Menjabarkan tentang kebijakan pengembang, kriteria perencanaan
perumahan dan perancangan kawasanserta gambaran sumber pembiayaan.
3.

BAB III

Menjabarkan tentang kondisi kota Surakarta, kondisi Mojosongo, sistem
utilitas dan fasilitas di Mojosongo.
4.

BAB IV

Menjabarkan penyusunan konsep dasar perencanaan dan perancangan
penataan permukiman di kawasan Mojosongo berdasarkan analisa-analisa
tahap sebelumnya sebagai dasar untuk dituangkan ke dalam desain
fisiknya.

