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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. PENGERTIAN JUDUL 

Untuk dapat memahami pengertian dari judul di atas maka perlu diuraikan 

masing-masing kata yang menyusun judul tersebut. 

a. Rumah Susun 

1). Merupakan rumah flat/ rumah petak bertingkat 

2). Bangunan gedung bertingkat yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fugsional dalam arah horizontal maupun vertical yang 

terbagi dalam satu-satuan masing-masing jelas batasannya, ukuran dan 

luasnya, dan satuan/unit yang masing-masing dimanfaatkan secara terpisah 

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, 

benda bersama dan tanah bersama. (Pemerintah Republik Indonesia. UU No. 

16/1985 Tentang Rumah Susun, 1985, Bab 1 pasal 1) 

3). Bangaunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat kediaman 

oleh beberapa keluarga serta mempunyai tingkat minimum dua lantai 

dengan beberapa unit hunian. (WJS. Poerwodarminta, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1976) 

b. Sewa 

Pemakaian/peminjaman sesuatu dengan membayar uang sewa dan dalam 

jangka waktu tertentu. (WJS. Poerwodarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1976) 

c. Kawasan Industri 

Daerah tertentu yang memiliki bagian-bagiannya terdapat hubungan dengan 

industri. (WJS. Poerwodarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976) 

d. Kabupaten Karanganyar 

Sebuah kabupaten diwilayah Propinsi Jawa Tengah 

Jadi maksud dari pengertian judul secara keseluruhan adalah bangunan/ 

sekelompok bangunan berbentuk flat bertingkat, yang disewakan untuk memenuhi 

kebutuhan pemukiman bagi pekerja di kawasan industri Kabupaten Karanganyar. 
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1.2. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini perkembangan pembangunan di kota-kota besar semakin maju 

pesat, akibatnya pertumbuhan bergerak ke arah horizontal. Persoalan ini memicu 

para pemerhati kota kembali mencari sebuah solusi untuk menciptakan sebuah 

kota masa depan. Penurunan kualitas lingkungan saat ini salah satunya 

diakibatkan dari terkikisnya lahan hijau oleh pembangunan perkotaan yang tidak 

memperhatikan dampak lingkungan, pembangunan saat ini lebih berorientasi pada 

fungsi-fungsi yang bersifat komersial. Pertumbuhan penduduk yang bertambah 

dengan cepat berbanding lurus dengan kebutuhan lahan untuk perumahan di 

wilayah-wilayah perkotaan. Proses pertumbuhan yang cepat di kota-kota ini 

disebabkan oleh tarikan kegiatan dan fungsi kota sebagi pusat perintahan, pusat 

perdagangan, pusat industri dan fungsi-fungsi lainnya seperti perbankan, 

pendidikan dan sebagainya. 

Di samping itu, wilayah kota sendiri terjadi penyempitan lahan dimana 

lahan pemukiman penduduk akan semakin mengecil akibat dari pembagian lahan 

karena jumlah keluarga bertambah, dengan demikian daya dukung lahan di kota 

semakin kecil untuk menampung pertambahan penduduk, baik oleh pertumbuhan 

penduduk di kota itu sendiri maupun karena adanya urbanisasi. Para urban ini 

biasanya berasal dari masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi (terkait 

perkerjaan) maka kebanyakan perkampungan kota terdiri dari masyarakat dari 

kalangan ekonomi lemah. Dengan keterbatasan ini sehingga tidak memiliki 

kemampuan untuk membangun rumah tinggal sebagai tempat hunian yang layak 

yang pada akhirnya menciptakan berbagai solusi untuk mensiasatinya. Salah 

satunya terciptanya perkampungan urban, baik itu berupa rumah sendiri maupun 

rumah kontrak. Komplek pemukiman ini biasanya serba padat, letaknya tidak 

teratur, fasilitasnya pendukungnya tidak tersedia dengan baik, bangunan dan 

persyaratanya tidak memenuhi standar kelayakan. 

Pada kondisi seperti ini maka mutu lingkungan di kebanyakan 

perkampungan kota menjadi rendah. Fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi 

kehidupan yang layak kuarang tersedia dan penduduk pun tidak mampu 
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mengusahakan perbaikan lingkungannya sendiri karena terdesak kemampuan 

ekonomi yang rendah. 

Sementara bagian kota yang lain, sejalan dengan laju pertumbuhan kota 

memicu pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kota yang ditandai terbentuknya 

kawasan perdagangan, kawasan industri, dan kawasan komersial yang memiliki 

nilai lahan tinggi. Pertumbuhan pada sektor ini mengakibatkan terjadinya 

perluasan fungsi kota, dimana kawasan permukiman (fungsi lain yang bersifat 

non-komersial) yang berada pada lahan strategis dan memiliki nilai tinggi 

cenderung beralih fungsi menjadi kawasan dengan fungsi komersial yang bernilai 

jual tinggi. 

Perkampungan kota biasanya terletak di pusat kota yang strategis, 

mengingat kebutuhan akan kedekatan dengan pusat aktifitas. Hal ini menarik 

minat pemilik modal sehingga nilai lahan semakin meningkat. Karena kebutuhan 

dan alasan ekonomi memaksa penduduk permukiman yang berada di lahan 

strategis menjual lahannya untuk berpindah ke daerah pinggiran kota. Yang 

kemudian akan memicu tumbuhnya perkampungan baru yang biasanya padat dan 

kumuh. Keadaan ini dikawatirkan memicu munculnya ciri dualisme kota yang 

terlihat secara fisik, yang mampu mendesak yang pemilik lahan pemukiman 

dijadikan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan oleh pemilik modal besar. Dan 

inilah gejala yang mengarah pada marginalisasi ruang kota. 

Gejala marginalisasi terhadap kota merupakan indikasi untuk hal ini, 

seperti persaingan kapital dalam memperebutkan lahan strategi perkotaan sebagai 

tempat usaha. Laju pertumbuhan modal/kapital dan perekonomian menginfasi di 

sebagian kota-kota besar di negara-negara berkembang, sehingga membuat 

struktur dan kewilayahan ruang kota berubah secara dramatis. Perubahan ini 

ditandai dengan pertumbuhan vertikal, kepadatan yang semakin tinggi, meluasnya 

ruang wilayah kota, pembangunan gedung-gedung bertingkat dan hal-hal yang 

memicu tingginya nilai lahan. Disisi lain kebutuhan akan perumahan terus 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, baik karena faktor 

kelahiran maupun faktor urbanisasi. Kebutuhan akan hunian menjadi beban 

persoalan, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Keadaan ini, akan 
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menimbulkan persaingan dengan kelompok masyarakat yang memiliki 

kemampuan finansial lebih untuk membeli tanah/lahan, sehingga membuat 

masyarakat yang tidak mampu bersaing semakin terpinggirkan keberadaanya. 

Penyediaan kebutuhan hunian dengan menghadirkan komplek-komplek 

perumahan telah diupayakan pemerintah dan swasta untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan manusia, sekaligus usaha meningkatkan mutu lingkungan hidup. 

Namun program pembangunan perumahan yang telah dijalankan oleh pemerintah 

selama ini ternyata masih jauh untuk dapat memenuhi kecakupan akan kebutuhan 

perumahan yang terus meningat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Dan 

sepertinya kebijaksanaan pemerintah untuk perumahan masih mengakomodir 

kalangan menengan keatas (diangap sebagai investasi lahan).  

Untuk itu dibutuhkan suatu kebijaksaan yang mampu menghadirkan 

penciptaan pemukiman bagi kalangan ekonomi lemah yang berorientasi pada 

lingkungan dan penyediaan fasilitas pendukung yang  baik. Salah satu upaya 

pemerintah yaitu dengan pembangunan rumah – rumah susun. 

Di Indonesia, sejarah rumah susun telah dimulai sejak tahun 1980, berawal 

dengan didirikannya rumah susun di Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah 

Abang Jakarta, letaknya benar-benar di pusat kota. Pembangunan rumah susun ini 

kemudian menyebar ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia seperti kota 

Surabaya, kota Bandung, kota Semarang, kota Yogyakarta, kota Surakarta dan 

kota-kota lainnya. Ide dasar membangun rumah susun ini adalah merombak 

kampung-kampung kota yang sangat padat penduduknya yang dinilai sudah tidak 

memenuhi syarat lagi untuk dihuni, sementara lahan yang ada sangat terbatas. 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah, terbagi dalam 17 kecamatan, yakni : Jaten, Colomadu, Gondangrejo, 

Kebakkramat, Tasikmadu, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandang, 

Jumantoro, Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Mateseh, Tawangmangu, Kerjo dan 

Jenawi. (Karanganyar Dalam Angka 2005) 

Jumlah penduduk di kabupaten Karanganyar berdasarkan registrasi tahun 

2005 sebanyak 840.687 jiwa, terdapat bertumbuhan penduduk sebesar 1,21 % 

dibandingkan pada tahun 2004. 
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Masih menurut data dari Dinas Kependudukan, tercatat mata pencaharian 

yang digeluti penduduk Kabupaten Karanganyar di antaranya pada sektor 

pertanian sebanyak 223.452 orang (32,02%), kemudian sebagai buruh industri 

sebanyak 97.151 orang (13,92%), buruh bangunan 47.288 orang (6,78%), 

pedagang sebanyak 40.002 orang (5,73%), dan selebihnya adalah sebagai 

pengusaha di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa – jasa dan 

lain-lain. Pencari kerja di wilayah ini tercatat terus bertambah, hal ini dikarenakan 

bermunculnya lapangan kerja baru berupa pabrik-pabrik dan industri besar. 

Perkembangan sektor ekonomi yang begitu pesat berdampak terhadap 

pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian. Di daerah yang dekat dengan 

kawasan industri biasanya memiliki kebutuhan hunian yang cukup tinggi, hal ini 

dikarenakan terdapatnya daya tarik ekonomi suatu kawasan. Di samping 

menyerap tenaga kerja lokal, kawasan industri juga mendorong terjadinya migrasi 

penduduk untuk mencari pekerjaan, di antaranya ada yang berpindah secara 

permanen maupun  sementara (sewa rumah). Di antara beberapa kecamatan di 

Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat Kecamatan Jaten dan Kecamatan 

Karanganyar memiliki jumlah rumah yang terbanyak dan bahkan Kecamatan 

Jaten menempati peringkat pertama penyedia rumah sewa. (kontrakan) 

Kecamatan Jaten merupakan satu wilayah di Kabupaten Karanganyar yang 

pertama kali ditetap ke dalam kawasan industri. Pemilihan Kecamatan Jaten 

sebagai Kawasan Industri didasari oleh beberapa kriteria yang terpenuhi sebagi 

sebuah kawasan industri, sehingga menjadikan pertumbuhan sosial – ekonomi di 

wilayah ini terus berkembang pesat. Menurut RTRW Kabupaten Karanganyar 

(Bappeda Kabupaten Karanganyar, 2006) diperkirakan pada Tahun 2010 terdapat 

kebutuhan akan hunian mencapai 222.912 rumah (rasio = 4.0 %) dan kebutuhan 

rumah sewa mencapai 820 rumah (rasio = 4.8 %). 

Pada tahun 2007 industri di Kabupaten Karanganyar berkembang secara 

pesat, hal ini salah satu dampak dari perubahan kota Surakarta yang 

kecenderungan berkembang sebagai kota niaga/perdagangan seperti kebanyakan 

kota-kota besar, sehingga mau tidak mau industri tergeser ke pinggir-pinggir kota. 

Di samping alasan tersebut ketersediaan tenaga kerja/buruh dengan pendidikan 
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yang tidak terlalu tinggi dengan upah yang murah merupakan salah satu 

pertimbangan. 

Di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar (tenaga kerja > 100 

orang) sebanyak 67 unit dan industri sedang (tenaga kerja = 21-99 orang) 

sebanyak 71 unit. Dari 138 industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja lebih 

dari 43.434 orang. Industri-industri tersebut di antaranya bergerak pada produk 

tekstil yaitu 52 unit (37,68%), industri makanan 30 unit (21,73%) dan industri 

plastik/kimia 16 unit (11,59%). 

Kondisi politik dan perekonomian yang berangsur-angsur membaik di 

Negara Indonesia, menyebabkan sektor industri akan berkembang pada masa 

mendatang. Hal ini disikapi pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan 

menyediakan kawasan-kawasan industri baru sesuai dengan perencanan tata ruang 

kota. Salah satu kawasan industri yang sesuai dengan tata ruang Kabupaten 

Karanganyar yaitu di kawasan industri Kecamatan Jaten,  wilayah ini dipilih 

karena memiliki infrastruktur yang menunjang terbektuknya kawasan industri, 

diantaranya terdapatnya jalan besar (jalan propinsi) yang dapat diakses dari luar 

kota dan tidak berada di kawasan perkampungan padat. 

Dilihat dari penyerapan jumlah tenaga kerja di Kecamatan Jaten yang 

mencapai 25.558 orang dimana 28 % merupakan pekerja luar daerah, dapat dilihat  

kebutuhan rumah kontrakan cukup besar, Sehingga pemerintah diharapkan dapat 

mewadahi kebutuhan dalam kebijakan tentang rumah susun yang penggunanya 

adalah para pekerja pabrik yang merupakan golongan ekonomi lemah (UU No. 

16/1985 Tentang Rumah Susun, bab 1 pasal 3). 
 

1.3. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1.3.1. Permasalahan 

Bagaimana menentukan konsep rumah susun yang efektif dengan 

fasilitasnya yang sesuai kondisi sosial-ekonomi para pekerja/karyawan pabrik. 
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1.3.2. Persoalan 

1.3.2.1. Non-Teknis 

a. Bagaimana merencanakan  rumah susun yang sesuai dengan kondisi ekonomi 

pekerja/karyawan pabrik sehingga mampu memberikan perbaikan pada taraf 

hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat penghuni.  

b. Bagaimana mengakomodasi interaksi sosial warga terhadap lingkungan baru 

 

1.3.2.2. Teknis 

a. Bagaimana merencanakan sistem fasilitas hunian dan fasilitas penunjang 

(fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas keagamaan, serta utilitas 

lingkungan) sesuai dengan potensi dan persyaratan yang ditetapkan. 

(Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 Tentang Persyaratan 

Teknis Pembangunan Rumah Susun). 

b. Bagaimana menyusun pengolahan lokasi, tapak/site dan tata lingkungannya 

yang sesuai dengan kriteria perencanaan antara lain : tata ruang lingkungan, 

menentukan akses masuk dan pencapaian menuju lokasi, sistem sirkulasi 

dalam komplek rumah susun dan lingkungan di sekitarnya. 

c. Bagaimana menentukan desain, tata letak dan pola susun masing-masing 

unit/massa bangunan dan penyediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan 

kriteria kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan mendukung proses interaksi 

serta meningkatkan peran sosial warganya. 

d. Bagaimamna menyusun desain tata lingkungan yang mampu menyelesaikan 

masalah kepadatan massa, kerawanan banjir, bahaya gempa bumi. 

 

1.4. TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1. Tujuan 

Konsep perencanaan dan perancangan rumah susun  sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmu arsitektur yang selaras dengan fungsi sosial – ekonomi serta 

terdapatnya fasilitas pendukungnya sehingga dapat meningkatkan peran ekonomi 

penghunian. 
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1.4.2. Sasaran 

a. Tersedianya fasilitas yang baik  bagi aktifitas penghuninya 

b. Terciptanya sebuah bangunan dengan kaidah-kaidah ilmu Arsitektur 

c. Keselarasan lingkungan binaan dengan lingkungan di sekitarnya. 

d. Meningkatnya taraf hidup penghuninya. 

 

1.5. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1.5.1. Batasan 

a. Daerah sasaran meliputi kawasan industri Kabupaten Karanganyar. 

b. Pemikiran tentang kebutuhan yang diperhatikan dari kondisi yang ada selama 

ini dan diproyeksikan untuk masa hingga 20 tahun mendatang. 

c. Pembangunan berdasarkan pendekatan sosial, ekonomi, budaya dan potensi 

masyarakat di lingkungan perencanaan. 

d. Diasumsikan anggaran untuk pembiayaan proyek terpenuhi. 

e. Lokasi tapak dan lahan terpilih dianggap siap dibangun. 

 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan hanya meliputi masalah perencanaan dan perancangan rumah 

susun dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur untuk mendapatkan suatu pola 

kegiatan yang mendukung pola fisiknya, sedangkan disiplin ilmu lainnya hanya 

sebatas mendukung. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada sasaran dan sesuai 

dengan kerangka pikir dan metode yang dipergunakan. 

 

1.6. METODE PEMBAHASAN 

Metode keseluruhan menggunakan metode analisa dan sintesa yaitu 

pembahasan dari studi literatur, observasi dan wawancara di dalam 

mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. 

Menganalisa keseluruhan permasalahan ke arah konsep perencanaan dan 

perancangan rumah susun dengan cara: 
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a. Pengumpulan Data 

1). Studi observasi, berupa pengamatan langsung di lapangan dengan 

melakukan wawancara sesuai keperluan untuk mendapatkan data  fisik. 

2). Studi literatur, berupa pengumpulan data dari buku, majalah atau arsip dan 

dokumen dari instansi yang berkaitan dengan obyek permasalahan. 

b. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi permasalahan berdasarkan pada studi observasi dan studi 

literatur dari data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diambil pemecahan 

permasalahannya. 

c. Pemecahan Permasalahan 

Dalam pemecahan permasalahan digunakan analisa kuantitatif dan 

kualitatif agar mendapatkan hasil yang optimal dari data yang ada sehingga 

memperoleh: 

1). Bahan dalam penyusunan skenario perencanaan dan perancangan yang 

meliputi: 

a). Penentuan jenis fasiltias yang perlu disediakan 

b). Penentuan perlunya perencanaan dan perancangan rumah susun sewa 

di kawasan industri Kabupaten Karanganyar 

2). Bahan penyusunan konsep perencanaan dan perancangan fisik  meliputi: 

a). Penentuan lokasi/site yang didukung oleh kelengkapan fasilitas 

infrastuktur kota. 

b). Penentuan program ruang bangunan. 

c). Penentuan tampilan fisik bangunan yang terdiri atas konsep orientasi 

bangunan dan bentuk masa, konsep bagunan, konsep perlengkapan dan 

utilitas bangunan. 

 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB   I : Pendahuluan 

  Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup                             

pembahasan, sistematika pembahasan.  
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BAB   II : Tinjauan Umum 

  Tinjuan umum mengenai rumah susun, kajian teori rumah 

susun, standar teknis dan persyaratan rumah susun, sistem 

pembangunan, pola pembiayaan dan sistem kepemilikan rumah 

susun serta tinjauan komparasi terhadap data – data yang 

diperoleh. 

BAB    III : Tinjauan Khusus  

  Tinjauan khusus tentang pendekatan dan konsep perencanaan 

dan perancangan pendekatan lokasi, perencanaan tapak, 

pendekatan konsep  tampilan bangunan, organisasi kegiatan, 

hubungan ruang dan kenyamanan. 

BAB   IV : Analisa  

   Merupakan kesimpulan tentang bahasan Bab I, II dan III, yang 

berisikan tentang analisis dan konsep-konsep dasar perencanaan 

dan perancangan rumah susun di Kabupaten Karanganyar, yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar acuan untuk mendapatkan 

hasil desain. 

 

 

 

 

 




