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PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN 

SEMANGGI DENGAN KONSEP URBAN SUSTAINABLE SETTLEMENT 

 

Abstrak 

Permasalahan kawasan permukiman kumuh juga merupakan agenda prioritas 

Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam Nawacita. Program penanganan 

kawasan permukiman kumuh Nasional telah disosialisasikan dengan target menuju 

Indonesia bebas kumuh 2019, melalui  program 100-0-100. Namun dalam 

praktiknya sampai saat ini masih banyak kawasan permukiman kumuh yang belom 

terselesaikan. Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian PUPR dalam 

National Slum Upgrading Program (NUSP)  Kota Surakarta masuk dalam 30 lokasi 

prioritas penanganan permukiman kumuh yang ditentukan dari indikator 

Kementrian PUPR, terdapat 28 titik persebaran permukiman kumuh dengan luas 

kumuh total 359.53 Ha dan 18.625 rumah tidak layak huni. Prioritas penangan Kota 

Surakarta berada pada Kawasan Semanggi dengan luas daerah kumuh 76,03 Ha. 

Tahap pertama penataan Kawasan Semanggi dilaksanakan di RW 23 melalui 

proyek pemugaran dan peremajaan. RW 23 merupakan kawasan permukiman 

kumuh legal dan ilegal, mendirikan hunian permanen dan non permanen ilegal di 

lokasi sempadan sungai yang menjadi wilayah kerja BBWS (Balai Besar Wilayah 

Sungai) Bengawan Solo. Dinamika permukiman perkotaan merupakan masa depan 

berkelanjutan, oleh karena itu menjadikan permukiman perkotaan berkelanjutan 

urgent untuk diterapkan (Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR 2013).  

Kata kunci: Permukiman Kumuh, Kelurahan Semanggi, Berkelanjutan. 

Abstract 

The problem of slum areas is also a priority agenda of President Joko Widodo listed 

in Nawacita. The National Slum Settlement Management Program has been 

socialized with a target to reach 2019 slum-free Indonesia, through the 100-0-100 

program. But in practice until now there are still many slum areas that have not 

been resolved. According to the Directorate General of Human Settlements of the 

Ministry of PUPR in the Surakarta City National Slum Upgrading Program 

(NUSP), it is included in 30 priority locations for handling slum settlements 

determined from the Ministry of PUPR indicators, there are 28 distribution points 

of slum settlements with a total slum area of 359.53 hectares and 18,625 non-

habitable houses. The handling priority of Surakarta City is in the Semanggi area 

with a slum area of 76.03 Ha. The first phase of structuring the Semanggi area was 

carried out in RW 23 through a renovation and rejuvenation project. RW 23 is a 

legal and illegal slum area, establishing permanent and non-permanent dwellings in 

the river border location which is the Bengawan Solo River Basin (BBWS) working 

area. The dynamics of urban settlements is a sustainable future, therefore making 

sustainable urban settlements urgent to be applied (DG Cipta Ministry of Public 

Works and Public Works 2013).  

Keywords: Slum Settlement, Semanggi Village, Sustainable



1 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang

Menurut Kementrian PUPR permasalahan permukiman kumuh perkotaan 

merupakan sebuah isu nasional yang utamanya disebabkan karena dua hal, yaitu 

urbanisasi dan ketidakterjangkauan hunian perkotan. Data satuan kerja 

Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian PUPR mencatat bahwa 

terdapat lebih dari 30.000 luasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar 

diseluruh Indonesia. Kebijakan penanganan permukiman kumuh sudah disusun 

melalui program-program harusnya dapat terintegrasi dengan baik untuk tiap 

daerah, akan tetapi pada praktinya banyak masyarakat tiap daerah yang kurang 

paham dan peduli dengan program penanganan permukiman kumuh yang 

disosialisaikan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan belum tercapainya 

target Indonesia bebas kumuh 2019 dalam meningkatkan kualitas permukiman 

kumuh sesuai program 100-0-100 agenda Presiden Joko Widodo yang tercantum 

dalam Trisakti dan Nawacita. 

 Kota Surakarta merupakan wilayah otonom yang berada di bawah Provinsi 

Jawa Tengah sekaligus merupakan Kota terbesar ketiga di Jawa Tengah dengah 

jumlah penduduk 503.421 jiwa. Berdasarkan Rencana Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surakarta, salah satu 

permasalahan pembangunan perkotaan adalah munculnya arus urbanisasi yang 

tinggi diakibatkan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan desa. Hal ini 

ditujukkan dengan kondisi sosial demografis pada kawasan permukiman kumuh 

seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni, 

dan minimnya fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Menurut Direktorat Jendral 

Cipta Karya Kementrian PUPR dalam National Slum Upgrading Program (NUSP)  

Kota Surakarta masuk dalam 30 lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh 

yang ditentukan dari indikator Kementrian PUPR terdapat 28 titik 

persebaranpermukiman kumuh dengan luas kumuh total 359.53 Ha dan 18.625 

rumah tidak layak huni. 
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Berdasarkan hasil prioritas kawasan penanganan permukiman kumuh, 

empat di antaranya permukiman kumuh bantaran sungai dan kawasan prioritas satu 

berada di Kelurahan Semanggi. Kawasan prioritas penanganan 1-5 ditetapkan 

sebagai penanganan tahap 1. Kelurahan Semanggi berada pada nomor satu untuk 

penanganan permukiman kumuh dengan luas 76,03 Ha kumuh. Hal tersebut perlu 

adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan 

permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi. Menurut Kementrian PUPR kawasan 

semanggi berada pada urutan pertama mengenai permasalahan permukiman kumuh 

diantara kawasan prioritas yang lain. Tahap pertama penataan Kawasan Semanggi 

dilaksanakan di RW 23 melalui proyek pemugaran dan peremajaan. RW 23 

merupakan kawasan permukiman kumuh legal dan ilegal, mendirikan hunian 

permanen dan non permanen ilegal di lokasi sempadan sungai yang menjadi 

wilayah kerja BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo. Peremajaan 

kawasan difokuskan pada daerah ilegal, 63 warga terkena dampak dipindahkan ke 

rusun sub komunal RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) hingga waktu yang 

belum dipastikan lalu dimukimkan kembali. Namun, sampai saat ini pembangunan 

proyek peremajaan belum juga dimulai. 

Sebelum diadakan peremajaan, RW 23 adalah permukiman padat yang berada 

di atas drainase dan dekat pintu air sehingga mengakibatkan permukiman rawan 

kebakaran dan banjir. Berdasarkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana) tahun 2011 Kecamatan Semanggi masuk ranking ke-26 nasional daerah 

rawan kebakaran dan tingkat kerawanan banjir sangat tinggi. Hal ini menjadikan 

kawasan perlu penanganan lingkungan yang aman, sehat, serasi, dan teratur 

(Environtmental protection). Warga RW 23 sebagian besar merupakan pendatang 

dampak dari urbanisasi. Semakin lamanya warga bermukim, warga sudah sangat 

adaptif dengan lingkungan RW 23. Warga juga aktif dengan kegiatan yang 

diadakan di lingkungan tersebut. Dengan kondisi sosial yang baik, masyarakat 

memiliki modal sosial untuk membangun permukiman yang lebih baik (Social 

development). Kondisi ekonomi masyarakat RW 23 merupakan masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan mata pencaharian ada yang menjadi pemulung, 

pembuat shuttlecock, pedagang, buruh bangunan dan serabutan. Dengan mata 
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pencaharian tersebut perlu adanya pengembangan ekonomi untuk meningkatkan 

taraf hidup (Economic growth). Berdasarkan tinjauan umum kondisi RW 23 Kel. 

Semanggi dapat ditarik dapat ditarik masalah dari beberapa aspek seperti gambar 

berikut:  

Dinamika permukiman perkotaan merupakan masa depan berkelanjutan, oleh 

karena itu menjadikan permukiman perkotaan berkelanjutan urgent untuk 

diterapkan. Menurut Prayitno (2016) konteks permukiman perkotaan berkelanjutan 

maka diperlukan permukiamn upgrading and greening yaitu program peningkatan 

kualitas permukiman bantaran sungai diperkotaan melalui revitalisasi sungai dan 

permukiman sekitarnya untuk meningkatkan kualitas permukiman yang saat ini 

sedang mengalami penurunan kualitas dan saat ini menjadi kekumuhan . Kerangka 

perumusan kriteria dan indikator permukiman berkelanjutan meliputi tiga hal yang 

saling bersinergi yaitu, sosial mencakup modal manusia dan modal sosial, ekonomi 

mencakup akses terhadap pembiayaan dan pembangunan UMKM serta fisik 

lingkungan mencakup rumah, aksesibilitas, ruang publik, pelayanan dasar dan 

lingkungan hidup (Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, 2013). Ketiga hal 

tersebut ditentukan oleh tata pemerintahan yang mencakup kebijakan dan instrumen 

hukum, kapasitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat. 

 

Gambar 1. Diagram Konsep 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana penanganan permukiman kumuh dengan konsep “Urban sustainable 

settlement” yang mengedepankan 3 aspek yaitu: 1) social development; 2) 

economic growth; 3) environtmental protection.  
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1.3. Tujuan 

Beberapa tujuan dari tugas akhir studio konsep perancangan arsitektur sebagai 

berikut:  

1. Mengembangkan potensi permukiman guna meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakat. 

2. Merancang perencanaan kawasan permukiman berupa hunian dan  fasilitas 

penunjang. 

3. Menata kawasan permukiman kumuh guna meningkat kualitas lingkungan 

hidup. 

2. METODE 

2.1. Langkah Penelitian 

Beberapa metode yang digunakan dalam pencarian data maupun analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi: Pengamatan langsung ke lapangan yang pada perencanaan dan 

perancangan kali ini adalah RW 23 Kelurahan Semanggi dengan tujuan 

untuk mendapatkan gambaran umum lokasi berupa kondisi eksisting 

maupun data fisik dan non fisik permukiman. 

2. Studi Literatur: Pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian pustaka 

yang berasal dari buku, jurnal, website, dan majalah yang berkaitan dengan 

tema perencanaan dan perancangan. 

3. Studi Komparasi (Studi Banding): Aktivitas meninjau objek atau preseden 

yang berkaitan dengan tema perencanaan dan perancangan supaya 

mendapatkan gambaran mengenai tema tersebut. 

4. Analisis Data: Data-data hasil obsevasi lapangan, studi literatur, dan studi 

komparasi dianalisis dengan penjabaran kondisi eksisting permukiman 

terkait potensi dan kualitas permukiman dan kondisi masyarakat. 

5. Penerapan Konsep Desain: Pemilihan konsep melalui hasil analisis yang 

sesuai dan dapat diaplikasikan dengan kondisi eksisting permukiman RW 

23 Kelurahan Semanggi. 
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2.2. Parameter Desain 

Menurut Prayoga (2013) konsep sustainable development yaitu pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya di masa mendatang. Pembangunan Berkelanjutan 

mencakup tiga aspek yang saling menunjang yakni pembangunan sosial, ekonomi, 

dan pelestarian lingkungan hidup (KTT Bumi, 1992).  

 

Gambar 2. Tiga Aspek Sustainability 

Parameter konsep urban sustainable settlement merupakan hasil 

penggabungan dari indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 11 

dan indikator  kawasan berkelanjutan menurut para ahli. Hasil parameter konsep 

urban sustainable settlement sebagai berikut: 

Tabel 1. Parameter Urban Sustainable Settlement 

Aspek Indikator Parameter 

Lingkungan Ruang Terbuka Hijau Penyediaan RTH pada kawasan permukiman 

Efisiensi Energi Penggunaan material ramah lingkungan dan 

energi alternatif. 

Mobilitas masyarakat Penataan kawasan permukiman kumuh 

Pengelolaan limbah Daur ulang limbah untuk pemeliharaan 

lingkungan  

Penanggulangan Bencana Penyediaan infrastruktur yang memadai pada  

kawasan permukiman 

Infrastruktur Lingkungan Pengembangan infrastruktur pada permukiman 

Sosial Pendidikan Penyediaan ruang belajar untuk masyarakat 

Kesehatan Penyediaan sarana posyandu dan rumah sehat 

Ruang Publik atau Komunal Ruang terbuka untuk aktifitas warga dan balai 

warga sebagai tempat berkumpul masyarakat 

Perumahan Pengembangan rumah layak huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah 
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Aspek Indikator Parameter 

Ekonomi Tingkat Pengangguran dan 

Pekerjaan 

Pengadaan ruang serbaguna untuk ruang 

produksi dan pemasaran warga. 

Perkembangan Ekonomi Pengembangan potensi permukiman melalui 

ekonomi kreatif untuk meningkatkan taraf 

ekonomi masyarakat 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Tinjauan Lokasi RW 23 Kelurahan Semanggi 

 

Gambar 3. Hasil Pemekaran Kelurahan Semanggi 

Program pemerintah mengenai penataan permukiman kumuh kawasan 

Semanggi yang dulu berada pada Kelurahan Semanggi RW 23 sekarang melalui 

hasil pemekaran menjadi Kelurahan Mojo RW 1.  Kelurahan Mojo RW 1 memiliki 

luas wilayah 3,72 Ha terbagi menjadi 7 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah 

pendduk 1.393 jiwa atau 417 KK. Kondisi eksisting permukiman RW 1 Kelurahan 

Mojo seperti berikut: 

• Daerah Permukiman Kumuh Ilegal (Slum Squatter) 

 

Gambar 4. Kondisi Permukiman Kumuh Ilegal Sesudah Dibongkar 
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Daerah permukiman kumuh ilegal RW 1 Kelurahan Mojo terdiri dari 65 hunian 

permanen dan semi permanen dengan jumlah penduduk 284 jiwa atau 75 KK, 

terdapat 5 hunian rumah yang ditempati lebih dari 1 KK. Kondisi ekonomi warga 

sebagian besar buruh/pekerja harian. Penataan daerah permukiman kumuh ilegal 

oleh Kementrian PUPR saat ini sudah mencapai tahap pembongkaran bangunan 

eksisting. Warga terdampak peremajaan saat ini dipindahkan ke hunian subkomul 

RISHA ± 300 m dari permukiman tersebut. 

• Daerah Permukiman Kumuh Legal (Slum) 

 

Gambar 5. Kondisi Permukiman Kumuh Legal 

Daerah permukiman kumuh legal RW 1 Kelurahan Mojo dengan jumlah penduduk 

1.109 jiwa atau 342 KK. Kondisi ketidakteraturan bangunan dan infrastruktur yang 

kurang memadai menjadikan permukiman harus segera ditangani karena 

permukiman tersebut juga menjadi daerah rawan banjir. Untuk meminimalis banjir 

dari luapan sungai Bengawan Solo pemerintah telah membangun tanggul sepanjang 

permukiman tersebut. Dengan kepadatan permukiman tersebut menjadikan 

kurangnya lahan terbuka interaksi sosial warga maupun ruang terbuka hijau untuk 

aktifitas warga. Kondisi ekonomi warga sebagian adalah masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan pekerjaan buruh atau pekerja harian. Dari kondisi 

permukiman maupun ekonomi tersebut sebagian waga harus terpaksa tinggal di 

rumah yang tidak layak huni. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan, terdapat 52 rumah tidak layak huni. 
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• Kondisi Jalan Lingkungan 

 

Gambar 6. Kondisi Jalan Lingkungan RW 1 Kelurahan Mojo 

RW 1 Kelurahan Mojo merupakan permukiman perbatasan antara Kota Surakarta 

dan Kabupaten Sukoharjo yang terhubung melalui jalan Kyai Mojo. Kondisi jalan 

tersebut baik menggunakan material aspal dengan lebar jalan 6 m. Sedangkan jalan 

utama permukiman RW 1 dengan lebar jalan 4-5 m menggunakan material aspal 

mengalami sedikit kerusakan pada daerah dekat tanggul dan jalan sekunder atau 

gang kecil pada permukiman menggunakan material paving dengan lebar jalan 1,5-

3 m. 

• Kondisi Sanitasi 

 

Gambar 7. Sebaran Pemasangan Master Meter 

Pada tahun 2014 terdapat program IUWASH PLUS (Indonesia Urban Water 

Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua) dari Amerika yang 
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mendanai dalam pembuataan MCK dan IPAl komunal. Sebelum pembangunan 

MCK dan IPAL komunal untuk buang air besar, mandi dan mencuci baju, warg 

menggunakan air sungai Bengawan Solo yang berjarak 100 meter dari permukiman. 

Pengelolaan MCK dan IPAL komunal dibentuklah kelompok swadaya masyarakat 

Dadagsari untuk pengelola. KSM tersebut bertindak untuk perbaikan, perawatan 

maupun penagihan iuran untuk perawatan MCK dan IPAL komunal. Selain itu 

master meter untuk penyediaan air bersih  dipasang di RT 5, RT 3, dan RT 1, bahkan 

banyak warga warga RT lain yang mengajukan sambungan baru. 

• Kondisi Drainase 

 

Gambar 8. Kondisi Drainase RW 1 Kelurahan Mojo 

Kondisi drainase pada jalan utama permukiman sudah mengalami perbaikan oleh 

Pemerintah Surakarta. Namun pada daerah perbatasan permukiman kumuh ilegal 

belum terjadi perbaikan, sering terjadi genangan air pada daerah tersebut. 

Sedangkan pada jalan sekunder permukiman sebagian sudah mengalami perbaikan 

dan sebagian masih menggunakan selokan. 
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• Kondisi Pengolahan Sampah 

 

Gambar 9. Kondis Pengelolan Sampah RW 1 Kelurahan Mojo 

Pengelolaan sampah pada RW 1 Kelurahan Mojo saat ini dengan cara 

pengangkutan sampah tiap rumah dengan gerobak sampah. Kondisi persampahan 

permukiman paling banyak pada daerah pembongkaran terdampak peremajaan, 

masyarakat meletakkan dan membuang sampah pada daerah tersebut lalu 

membakarnya. Kepedulian masyarakat masih rendah akan pengelolaan sampah 

yang baik karena masih banyak sampah yang berserakan pada area rumah dan area 

terdampak peremajaan. 

• Kondisi Proteksi Kebakaran 

 

Gambar 10.  Proteksi Kebakaran RW 1 Kelurahan Semanggi 

Pada permukiman belum terdapat sarana proteksi kebakaran. kondisi permukiman 

cukup padat dan jalan lingkungan tidak terlalu lebar, yang dapat dilalui mobil 
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damkar hanya pada jalan utama permukiman saja. Dalam mengatasi kebakaran 

masyarakat membentuk Satlakar untuk menangani persoalan kebakaran. 

3.2. Konsep Urban Sustainable Settlement 

a. Economic Growth 

 

Gambar 11. Potensi Sekitar Kawasan  Permukiman RW 1 Kelurahan Mojo 

Menurut Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 

Kelurahan Mojo masuk dalam arah pengembangan wilayah Kota Surakarta sesuai 

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) kawasan I wilayah Kecamatan Pasar Kliwon.  

SPK kawasan I memiliki potensi sebagai pelayanan pariwisata budaya, olahraga, 

industri kreatif, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan potensi dan fungsi dalam 

RTRW, RW 1 Kelurahan Mojo masuk pada kawasan permukiman padat, 

perdagangan dan jasa. Potensi tersebut memiliki kluster atau komplek yang 

menjadikan setiap potensi memiliki fungsi khusus. Konsep makro dalam strategi 

meningkatkan kualitas permukiman kumuh RW 1 Kelurahan Mojo adalah dengan 

menciptakan identitas baru permukiman yang sesuai dengan fungsi RTRW. Konsep 

tersebut adalah dengan menerapkan metode urban farming pada permukiman yang 
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memanfaatkan program pemerintah melalui pelatihan hidroponik yang pernah 

diadakan. 

 

Gambar 12. Penerapan Urban Farming 

Sebagian besar masyarakat permukiman merupakan masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan pekerjaan sebagai buruh serabutan kain dan 

pembuatan shuttlecock. Hal tersebut perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

perekonomian warga. Usulan fasilitas perekonomian pada permukiman adalah 

gedung serbaguna yang dapat mengakomodasi aktivitas buruh kain, pembuatan 

shuttlecock, dan pekerjaan warga yang lain. Dalam gedung serbaguna tersebut 

dilengkapi koperasi dan area jualan  yang dapat menampung hasil produksi warga. 

Selain itu melalui konsep makro dalam implementasi kampung sayur untuk 

menunjang ekonomi warga, perlu adanya pengelolaan secara mandiri untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk pengelolaan mandiri terkait tanaman 

diperlukan pembibitan dan pemupukan tanaman. Usulan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi warga adalah tempat pembibitan, tempat pengolahan 

sampah dan pupuk. Dari usulan tersebut ditetapkan lokasi sebagai berikut: 
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Gambar 13. Lokasi Usulan Fasilitas Perekonomian 

• Gedung Serbaguna 

 
Gambar 14. Konsep Gedung Serbaguna 

Keterangan: 

1. Eksisting tapak usulan gedung serbaguna merupakan lahan kosong yang 

ditumbuhi pohon. 

2. Bentuk dasar bangunan adalah persegi yang mengitari pohon sehingga pohon 

eksisting masih bisa tumbuh dan hidup. 

3. Pada area depan bangunan difungsikan sebagai koperasi dan area jualan untuk 

pemasaran produk warga. 

4. Untuk area produksi atau ruang multifungsi dibuat seperti selasar yang 

mengelilingi pohon. Ruang tersebut dapat digunakan sesuai keinginan 

pengguna dan dapat dibuat terbuka maupun tertutup. 
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Gambar 15. Perspekktif Ekterior dan Interior Gedung Serbaguna 

• Tempat Pengolahan Sampah dan Pupuk 

 

Gambar 16. Konsep Tempat Pengolahan Sampah dan Pupuk 

Keterangan: 

1. Bentuk dasar bangunan yaitu persegi panjang yang dipisah menjadi 2 dan 

membentuk ruang dibagian tengah. Pemisahan tersebut ditujukan untuk alur 

pemisahan sampah organik dan anorganik. 

2. Bentuk dasar bangunan dipersempit untuk memberikan ruang pada area 

depan belakang.  

3. Pada area tengah yang terbentuk karena pemisahan area penerimaan sampah 

dijadikan sebagai area pengomposan sehingga area tersebut dibuat lebih 

turun. 

 

Gambar 17. Perspektif Ekterior Balai Warga, Tempat Pengolahan Pupuk dan Sampah 
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b. Social Development 

 

Gambar 18. Gambar 13. Lokasi Usulan Fasilitas Sosial 

Penataan area permukiman kumuh ilegal dengan menerapkan ukuran kapling yang 

telah ditetapkan melalui program land consolidation yang mencakup hunian rumah 

terdampak dan ruang terbuka hijau. 

• Hunian Program Land Consolidation 

 
Gambar 19. Konsep Hunian Program Land Consolidation 

Keterangan: 

1. Tipe hunian land consolidation berupa hunian dengan modul ruang yang 

sudah ditentukan.  

2. Tahap 25%, lantai 1 digunakan untuk kamar mandi, dapur dan ruang makan 

untuk memudahkan sistem sanitasi. 
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3. Tahap 50%, lantai 2 digunakan sebagai ruang utama yaitu kamar tidur dan 

ruang keluarga. 

4. Tahap 75%, penambahan ruang untuk kebutuhan masa depan atau dapat 

digunakan untuk kamar tambahan maupun ruang tamu. 

5. Tahap 100%, penambahan pada lantai 1 dapat digunakan gudang, tempat 

jualan, dan penambahan kamar tidur. 

6. Pada area terbuka dapat digunakan untuk area menjemur dan area parkir. Area 

terbuka tersebut dapat dimanfaatkan untuk bersama sehingga tidak terjadi 

kecemburaan antar warga. 

7. Hunian merupakan rumah tipikal sampai tahap 50%, penambahan ruang 

dapat diakomodasi oleh penghuni menurut kebutuhan masing-masing. 

 

Gambar 20. Perspekktif Ekterior dan Interior Hunian Program Land Consolidation  

• Hunian Pengembangan Rumah Tidak Layak Huni 

 
Gambar 21. Konsep Hunian Pengembangan RTLH 

Keterangan: 

1. Kondisi eksisting bangunan permukiman tidak teratur dan padat.  
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2. Konsep untuk pengembangan rumah tidak layak huni (RTLH) pada bagian 

depan dibuat terbuka untuk halaman. 

3. Pada lantai 1 digunakan untuk ruang yang bersifat semi privat seperti kamar 

mandi, dapur, dan ruang makan. 

4. Sedangkan lantai 2 merupakan area privat yang digunakan untuk ruang tidur 

dan area keluarga. 

5. Pada area terbuka merupakan area untuk memaksimalkan penghawaan alami 

supaya dapat masuk, karena kondisi eksisting bangunan terlalu padat dan 

mengakibatkan penghwaan kurang maksimal. 

6. Area terbuka dapat digunakan untuk ruang jualan bagi penghuninya atau 

dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka bersama. Hal ini supaya warga yang 

tidak mendapatkan pengembangan hunian rumahnya juga dapat merasakan 

hasil program pengembangan tersebut supaya tidak terjadi kecemburuan 

sosial.  

 

Gambar 22. Perspekktif Ekterior dan Interior Pengembangan RTLH 

Fasilitas sosial pada permukiman hanya terdapat posyandu, MCK komunal 

dan masjid. Hal ini perlu adanya peningkatan fasilitas sosial pada permukiman 

untuk menunjang kebutuhan dan aktifitas warga. Pengembangan fasilitas 

permukiman yang diambil terdiri fungsi lahan berupa: (1) lahan kosong (2) 

bangunan mangkrak; (3) bangunan yang tidak terawat dan tidak terpakai; (4) lahan 

kosong program konsolidasi tanah. Berikut lokasi dan persebaran pengembangan 

fasilitas bermukiman antara lain: 
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• Posyandu dan Microlibrary 

 
Gambar 23. Konsep Posyandu dan Microlibrary 

Keterangan: 

1. Tapak eksisting bangunan posyandu yang mangkrak memiliki luas 80 m² 

dengan panjang 10 m dan lebar 8 m. 

2. Bentuk dasar bangunan persegi panjang dengan menyesuaikan tapak. 

3. Pada lantai dasar difungsikan untuk posyandu dengan memberikan ruang 

terbuka pada bagian depan yang dapat digunakan untuk tempat parkir maupun 

aktivitas warga. 

4. Pada lantai 2 difungsikan sebagai microlibrary untuk fasilitas belajar warga. 

5. Sirkulasi dibedakan antara sirkulasi poyandu dan microlibrary. 

6. Pada area microlibrary terdapat area menanam yang bertujuan untuk edukasi 

agrikultur dan untuk memperkuat identitas permukiman dalam konsep 

kampung sayur. Bentuk dan tampilan bangunan dibuat menarik supaya 

meningkatkan minat belajar anak. 

 

Gambar 24. Perspekktif Ekterior dan Interior Posyandu, Microlibrary 

 



19 

 

• Balai Warga 

 

Gambar 25. Konsep Balai Warga 

Keterangan: 

1. Pada lantai 2 difungsikan sebagai balai warga dan pos ronda 

2. Sirkulasi menuju lantai 2 menggunakan tangga yang ditempatkan didepan 

tengah. Selain untuk sirkulasi, tangga tersebut difungsikan untuk menutupi 

area pengomposan. 

3. Balai warga dibuat terbuka agar memiliki kesan lebih rileks dan mampu 

meningkatkan interaksi sosial. 

c. Environment Protection 

1. Pengembangan Infrastruktur 

 

Gambar 26. Pengembangan Infrastruktur 

2. Implementasi Konsep Sustainable Pada Bangunan 

• Sustainable Land-Use 

Penerapan pada pamanfaatan lahan untuk hunian rumah tinggal adalah mengunakan 

konsep panggung dan rumah tumbuh. Untuk fasilitas sosial-ekonomi 

memanfaatkan bangunan yang sudah tidak terpakai dan mangkrak. Serta, 

penggabungan beberapa fungsi banguanan yang dijadikan satu. Halini ditujukan 
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supaya tidak membutuhkan lahan terbuka untuk perencanaan fasilitas sosial-

ekonomi tersebut. 

• Sustainable Energy 

Konsep efisiensi penggunaan energi yaitu memaksimalkan pencahyaan dan 

penghawaan alami dengan  cara menciptakan sistem cross ventilation di setiap 

ruang. Konsep rumah panggung juga dapat mengalirkan udara ke dalam bangunan 

melalui lantai. Serta, ruang yang tercipta oleh sistem panggung menjadi jalur aingin 

yang dapat mengurangi kelembaban dari tanah. Pada fasad bangunan ditambahkan 

tanaman untuk mengurangi suhu disekitar bangunan. Banyak bukaan pada 

bangunan juga difungsikan untuk memaksimalkan pencahayaan. Melalui 

pemanfaatan penghawaan dan pencahayaan alami juga dapat meningkatkan kulitas 

kesehatan bangunan. 

• Sustainable Material 

Pemilihan dan penggunaan material pada bangunan perlu mempertimbangkan 

keamanan dan kenyamanan penghuni. Berdasarkan konsep sustainable 

architecture pemilihan material sebisa mungkin yang bersifat renewable (material 

yang dapat diperbaharui), secara keseluruhan material tidak harus bersifat 

renewable. Namun penggunaan material lainnya harus ekonomis dan kuat. 

4. PENUTUP 

Penataan kawasan permukiman kumuh di RW 23 Kelurahan Semanggi melalui 

konsep yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, 

lingkungan dan habitat untuk populasi yang ada, tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang untuk mengalami hal yang sama. Konsep bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya di masa mendatang. 
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