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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang disusun oleh penulis adalah “Rumah Vertikal Ekologis di 

Surakarta dengan Fasilitas  Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Agar dapat lebih memahami judul 

tersebut, maka pengertian dan definisi dari masing-masing komponen kata 

yang digunakan dalam menyusun judul tersebut adalah sebagai berikut: 

Rumah Vertikal : Suatu hunian yang terdiri dari lebih dari dua lantai yang 

disusun secara vertikal sebagai akibat dari 

memaksimalkan pemanfaatan ruang. 

Ekologis : Adalah segala bentuk desain yang meminimalkan 

dampak destruktif terhadap lingkungan dengan 

mengintegrasikan diri dengan proses yang berkaitan 

denganmakhluk hidup. 

Surakarta : Kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia 

yang berpenduduk 563.659 jiwa (2013) dan kepadatan 

penduduk 12.799/km2. Kota dengan luas 44 km2 ini 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Boyolali di sebelah Utara, Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

Timur dan Barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

Selatan.(BPS Surakarta, 2013) 

Fasilitas : Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 

mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam 

rangka mencapai suatu tujuan. (Zakiah Drajat, 1990)  

Pemberdayaan : Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat 

awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya 
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memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 

kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. 

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi 

berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai 

kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia 

merupakan terjemahan dari empowerment dalam 

bahasa inggris.   

Ekonomi : Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh 

manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan 

sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh 

berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat. (Samuelson, 1996) 

Sosial : Sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan 

ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga 

negara dan pemerintahannya. (Lewis, 1997) 

Budaya : Lehman, Himstreet, dan Batty mendefinisikan budaya 

sebagai kumpulan beberapa pengalaman hidup yang 

ada pada sekelompok masyarakat tertentu. Pengalaman 

hidup yang dimaksud bisa berupa kepercayaan, 

perilaku, dan gaya hidup suatu masyarakat 

Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah 

: Masyarakat yang bepenghasilan rendah (MBR) adalah 

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli 

sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk  

memperoleh rumah yang layak  huni. 

Jadi, pengertian dari judul “Rumah Vertikal Ekologis di Surakarta dengan 

Fasilitas  Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah” adalah suatu hunian vertikal berupa rumah susun 

sewa di Surakarta dengan menerapkan desain yang ekologis sebagai  sarana 

pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat berpenghasilan rendah. 

Masyarakat berpenghasilan rendah sebagai target pengguna dari rumah susun 

tersebut diharapkan akan mendapatkan haknya atas hunian yang layak, namun 
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juga meningkatnya kualitas kehidupan mereka baik dari segi ekonomi, sosial 

dan budaya. Mereka pada akhirnya tidak lagi menempati kawasan-kawasan 

ilegal seperti di bantaran sungai atau rel kereta api. 

 

1.2. Latar Belakang  

Jumlah penduduk kota Surakarta berdasarkan data Statistik tahun 2013 

adalah sebanyak 552.650 jiwa,terdiri dari 273.038 laki-laki dan 279.612 jiwa 

perempuan. Penduduk ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan 

Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, 

dan Kecamatan Banjasari.  Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk 

terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu 175.379 jiwa (31,73 persen), 

sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 

53.135 jiwa (9,61 persen).  

 

Tabel 1. 1. Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan  

penduduk kota Surakarta tahun 2013 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 
Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 
n (jiwa) 

(1) (2) (3) (4) 

Laweyan 101.324 8,64 11.727 

Serengan 54.334 3,19 17.033 

Pasar Kliwon 85.609 4,82 17.761 

Jebres 143.995 12,58 11.446 

Banjarsari 178.397 14,81 12.046 

TOTAL 563.659 44,04 12.799 

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kota Surakarta,Tahun 2013,diolah) 

 

Pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkisar 

0,565% per tahun. Tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 12.799 

jiwa/km2, yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan 

Jawa Tengah hanya 992 jiwa/km2). Jika dibandingkan dengan kota lain di 

Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke 8 

terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah yang ke 13 terkecil, dan populasi 



 

 

4 

 

terbanyak ke 22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia. 

Kecamatan terpadat di Solo adalah Pasar Kliwon, yang luasnya hanya 

sepersepuluh luas keseluruhan Solo, sedangkan Laweyan merupakan 

kecamatan dengan kepadatan terendah. Laju pertumbuhan penduduk Solo 

selama tahun 2000-2013 adalah 0,25%, jauh di bawah laju pertumbuhan 

penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46%.  Jika wilayah penyangga Surakarta juga 

digabungkan secara keseluruhan (Solo Raya: Surakarta, Kartasura, Colomadu, 

Ngemplak, Baki, Grogol, Palur), maka luasnya adalah 130 km² dan 

berpenduduk lebih dari 800.000 jiwa. 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan jumlah 

penduduk Kota Surakarta dari tahun ke tahun bila dibandingkan dengan luas 

wilayah kota Surakarta. Dengan semakin padatnya penduduk sebuah kota, 

maka semakin terasa bahwa peruntukan tanah bagi permukiman semakin 

berkurang. Permukiman dan perkembangan penduduk adalah dua faktor yang 

tidak bisa saling terlepas, ditambah lagi faktor keterbatasan lahan kota telah 

menyebabkan permukiman menjadi suatu yang sangat mahal bagi masyarakat. 

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang 

sehat dan mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan 

pola tata ruang, tata daerah, dan tata guna lahan yang optimal, maka perlu 

dikembangkan perumahan dan permukiman dalam bentuk vertikal.  

 

Ada berbagai tipe hunian vertikal seperti apartemen, condominium, rumah 

susun, kampung deret dan kampung vertikal. Masing-masing tipe hunian 

memiiki target pengguna dan karakteristik tersendiri. Dari berbagai jenis 

hunian vertikal, rumah susun memiliki beberapa kelebihan yaitu kapasitas yang 

banyak, cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan lebih mudah 

dikontrol baik pengguna maupun bangunan itu sendiri. Rumah susun juga 

memiliki nilai kekurangan yaitu nilai investasi yang cukup besar dibandingkan 

meremajakan kampung menjadi kampung deret atau kampung vertikal. 
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Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan 

masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, 

terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, 

sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah susun 

merupakan upaya pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

perkotaan akan hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan 

rumah susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota 

sehingga menjadi lebih lega dan dalam hal ini juga membantu peremajaan kota, 

sehingga semakin hari daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi 

daerah yang rapih, bersih, dan teratur. 

 

Khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang masih belum 

memungkinkan mengakses rumah susun milik atau rumah susun sewa dengan 

harga pasar, terlebih bagi mereka yang karena keterbatasannya harus tinggal di 

kawasan kumuh baik legal maupun ilegal yaitu di bantaran sungai, bataran rel 

kereta, kolong jembatan, waduk, kolong jalan tol dan hamparan ilegal lainnya, 

maka rumah vertikal berupa rumah susun sederhana sewa masih menjadi 

pilihan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, disamping masih perlu terus dilakukan pencegahan 

terjadinya permukiman kumuh baru.  

 

Pada umumnya rumah susun hanya diangap sebagai solusi dari kebutuhan 

akan tempat tinggal di perkotaan. Dengan melihat latar belakang dan keadaan 

masyarakat yang tinggal dirumah susun sudah selayaknya mereka perlu pula 

untuk diberdayakan. Rumah susun selain dibangun untuk menyediakan hunian 

layak dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dimaksudkan agar 

terjadi perbaikan fisik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlangsung secara 

optimal. Perbaikan tersebut didukung dengan berbagai inovasi dan 

pengembangan ide yang salah satunya bisa diekspresikan melalui perancangan 

hunian vertikal secara menyeluruh agar para penghuni rumah susun tidak 

mendapat kesulitan dalam melangsungkan kehidupan dan penghidupannya.  
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Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat 

fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas 

mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan 

mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh 

karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain 

berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan.Sudah 

menjadi isu global, dimana kondisi bumi sedang mengalami fase yang 

menghawatirkan. Suhu permukaan bumi meningkat dan menimbulkan efek 

yang signifikan yaitu perubahan iklim yang drastis, dan pemanasan global. 

Salah satu penyumbang terbesar bagi pemanasan global dan bentuk lain dari 

perusakan lingkungan adalah industri konstruksi bangunan baik mulai dari 

proses pembangunan sampai pada pasca pembangunan. Hal ini terlihat dari 

diagram pada Gambar 1.1 yang menyatakan bahwa penggunaan energi terbesar 

terdapat pada arsitektur.   

 

Gambar 1.1. Diagram Beban Penggunan Energi 

(Sumber : Mazria 2012, 50) 

Sebuah fakta lain menunjukkan bahwa bangunan mengkonsumsi 40% dari 

total energi di seluruh dunia, 16% air besih, 25% kayu hutan (UNCHS, 1993) 

Bangunan juga bertanggung jawab atas emisi gas CO2 yang dikeluarkan 

sebesar 50% sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas udara maupun 

atmosfer bumi yang mengakibatkan global warming (Petrocian, 2001). 

Rancangan arsitektur atau bangunan juga mengubah tatanan alam menjadi 



 

 

7 

 

tatanan buatan manusia dengan sistem dan siklus rancangan manusia yang 

tidak akan pernah identik dengan sistem dan siklus alam. 

 

 Dengan demikian, seiring dengan perkembangan Kota Surakarta dimana 

keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah menjadi masalah dalam 

penyediaan hunian layak bagi masyarakat terutama mereka yang 

berpenghasilan rendah, maka salah satu solusinya adalah pembangunan hunian 

vertikal atau lebih dikenal dengan rumah susun yang di integrasikan dengan 

apek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Tidak hanya itu dalam rangka 

mewujudkan pembangunan haruslah memperhatikan keselaraan dengan alam 

melalui pendekatan Desainr Ekologis, sehingga daya dukung lingkungan dapat 

terpelihara dengan baik hingga generasi mendatang.  Diharapkan dengan 

adanya integrasi tersebut akan tercipta Rumah Susun yang mampu 

mengakomodasikan kebutuhan bagi penghuni akan hunian yang layak (bersih, 

sehat, dan sesuai standar permukiman yang ada), terjangkau, dan juga mampu 

meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan budaya masyarakat namun tetap 

berwawaskan lingkungan. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas bahwa 

dengan keadaan kota Surakarta yang semakin padat, menurunnya kualitas 

lingkungan dan melihat kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan 

hunian maka timbulah beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah 

dalam pembahasan ini adalah:  

a. Bagaimanakah cara rumah susun mewadahi kegiatan penghuni yang 

tergolong masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat 

meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan budaya? 

b. Bagaimanakah rancangan rumah susun yang ekologis dapat meningkatkan 

kualitas ekonomi, sosial dan budaya mayarakat?  

c. Dimanakah lokasi rumah susun yang paling strategis dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat? 
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1.4. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang diharapkan rumah susun yang akan didesain ini adalah :  

a. Menghasilkan desain rumah susun yang dapat mewadahi penghuni 

meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 

berpenghasilan rendah yang menempati rumah susun tersebut. 

b. Terpadunya desain yang ekologis dengan fungsi pemberdayaan ekonomi, 

sosial dan budaya 

c. Ditemukannya posisi yang paling strategis dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. 

1.5. Metodologi Pembahasan  

 Kajian Teoritis 

Studi literature, yaitu dengan mengambil dari beberapa sumber 

yang bisa digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan 

pemecahan yang mempunyai dasar.  

 Data 

1) Primer 

a) Wawancara, yaitu dengan mendengarkan beberapa keterangan 

dari orang yang berhubungan dengan perencanaan rumah 

susun. Orang-orang yang dimintai keterangan adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bapak Toto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

Surakarta 

(2) Bapak Budi selaku ketua RT Rumah Susun Begalon, 

Surakarta 

(3) Ibu Siti selaku istri  dari Ketua Paguyuban Rumah Susun 

Semanggi, Surakarta 

(4) Beberapa penghuni rumah susun 

b) Survey lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana 

keadaan asli dari rumah susun yang ada di Surakarta yaitu 

rumah susun Begalon dan Pasar Kliwon. Mengamati wilayah 
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yang akan dijadikan lokasi rumah susun dan fasilitas yang 

ada disekitarnya.  

c) Studi gedung-gedung rumah susun yang sudah ada untuk 

mengemukakan unsur-unsur yang bersifat interpretasi, 

penalaran, dan visual sekaligus sebagai studi banding. 

Gedung-gedung yang di survey adalah Rumah Susun 

Begalon dan Rumah Susun Semanggi. 

2) Sekunder 

        Observasi literatur, yaitu eksplorasi literatur dari berbagai 

sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi atau standar acuan 

dapat berupa buku dan hasil penelitian. 

 Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik yang 

diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain Rumah Susun di Surakarta.  

 Analisa Sintesa 

Yaitu membandingkan antara teori dan kenyataan dengan 

berpedoman pada literature tertentu untuk mencapai bentuk yang 

maksimal.  

 Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

Berupa sebuah buku laporan Dasar-dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur berisikan tahapan proses perencanaan dan 

juga berisikan gagasan ide yang akan di gambar pada pada Studio Tugas 

Akhir. 

 Studio Tugas Akhir 

Studio Tugas Akhir adalah  proses pengerjaan gambar arsitektur 

(architecture basic design) dari hasil laporan DP3A. Studio Tugas 

Akhir merupakan hasil dari gagasan ide dan proses perencanaan pada 

tahap DP3A.  
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1.6. Sistematika Penulisan  

Hasil-hasil dari pengamatan disusun menjadi sebuah laporan DP3A dan 

disajikan dalam tahapan-tahapannya dalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisikan tentang deskripsi, latar belakang, perumusan masalah, maksud, 

tujuan dan sasaran, batasan masalah, keluaran / desain yang dihasilkan, 

metodologi pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Mengemukakan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan 

DP3A terkait dengan perencanaan dan perancangan berisikan pengertian 

rumah susun, standar teknis rumah susun, studi kasus rumah susun. 

BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN  

Berisi tentang lokasi wilayah perencanaan, kondisi eksisting, aspek fisik, 

aspek non fisik, aspek peraturan pemerintah tentang bangunan dan gagasan 

perencanaan. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisikan ide dan gagasan yang dapat  mengarahkan proses perancangan 

berupa permasalahan, data literatur dan proses analisa seputar perencanaan 

rumah susun. 

  


