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BAB V 

KAJIAN TEORI PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN 
SEMANGGI SEBAGAI MIX-USED URBAN DISTRICT DI SURAKARTA 

 

5.1 Kajian Teori Tema dan Penekanan Desain 

Pada perencanaan dan perancangan pilot projek Penataan 

Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta ini 

menggunakan tema desain Arsitektur Tektonika, yang akan diimplementasikan 

baik secara makro maupun mikro pada tapak terpilih. Arsitektur Tektonika 

berhubungan erat dengan konsep yang berkaitan dengan material, struktur 

dan konstruksi, namun tektonika lebih menekankan pada aspek estetika yang 

dihasilkan oleh suatu sistem struktur atau ekspresi dari suatu konstruksi yang 

mempunyai aspek simbolik yang representatif agar mampu melahirkan 

identitas arsitektur yang kaya akan budaya. 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema dan Penekanan 

Desain 

a. Tema Desain Arsitektur Tektonika 

Pengertian secara etimologi dari tema desain Arsitektur 

Tektonika yakni: 

 Pengertian tektonika menurut Frampton (1995:4) tektonika berasal 

dari kata tekton dan sering ditulis sebagai kata tektonamai dalam 

bahasa Yunani yang secara harafiah berarti pertukangan kayu atau 

pembangun. Dalam bahasa Sansekerta dapat disamakan dengan 
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kata taksan yang juga berarti seni pertukangan kayu yang 

menggunakan kapak. Istilah yang sama juga ditemukan dalam puisi 

Vedic yang juga berarti pertukangan kayu. Menurut Eko Prawoto 

(1999:4) tektonika merupakan aspek arsitektur yang berkaitan 

dengan bagaimana mengolah dan mempertemukan bahan 

bangunan serta mengartikulasikan penyelesaian sambungan 

dalam kaitan dengan gaya konstruksi. Persoalan tektonika lebih 

dari sekedar penyelesaian teknis statika bangunan. Sekalipun 

wujud akhirnya mungkin sama yaitu bangunan tidak ambruk namun 

artikulasi tentang mekanisme yang sebenarnya terjadi dalam 

penyaluran dan pengalihan beban dan gaya, serta pengolahan 

bahan akan menentukan kualitas arsitekturnya secara 

keseluruhan. 

Jadi dalam pengertian secara etimologi, Arsitektur Tektonika 

merupakan sebuah penyelesaiaan struktur dan konstruksi yang 

benar (stabil) dan jujur menjadi sumber keindahan suatu ruang 

yang diciptakan melalui karya arsitektural yang dalam, kaya akan 

makna, budaya dan berpuisi. 

Pemahaman tektonika mencakup penyelesaian logika struktur 

suatu ruang, penanganan sambungan konstruksi, kepandaian 

pengolahan dan pertemuan bahan material sehingga mampu 
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memunculkan ekspresi bangunan. Tahap perancangan dengan 

menggunakan konsep tektonika arsitektur yaitu: 

 Peka menentukan citra ruang dari fungsi dan aktivitas yang akan 

diwadahi. 

 Tepat menggunakan metoda konstruksi untuk mencapai kestabilan 

dan kekuatan. 

 Peka melihat dan mengolah karakter material yang dipilih. 

 Harmonis meleburkan citra ruang, penyelesaian konstruksi, 

pengolahan material dengan benar, jujur dan wajar sehingga 

memunculkan keindahan. 

Tektonika dituliskan Y.B Mangunwijaya (1988:262) yang beliau 

bangun dari hikmah pemikiran Yunani. Segala bangunan berhakikat 

dua prinsip : (1) ada unsur yang dipikul atau ditopang dan (2) unsur 

lain yang memikul atau menopang. Bila antara yang dipikul dan 

memikulnya ada keseimbangan, artinya serba stabil, maka hakikat 

bangunan sudah tertemulah dan justru itulah yang harus diespresikan, 

yakni tektoon. Tektoon menunjuk pada segala yang stabil, yang tidak 

roboh, yang dapat diandalkannya. 

Pengertian tektoon tidak terbatas sempit pada - yang 

berhubungan dengan kekokohan statika bangunan. Esensinya ialah 

pengejawantahan logika yang tajam menganalisa unur-unsur bagian 

dalam hubungannya dengan yang lain, sehingga bangunan berdiri 
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secara benar sesuai dengan hukum alam dan begitu memperoleh 

pada kehidupannya. Buah arsitektur yang berkualitas selalu punya 

daya citra yang khas, memiliki kekuatan terhadap persepsi maupun 

cita rasa psikologis orang yang menghadapinya. (Mangunwijaya, 

1988:284). 

Oleh karena itu, bila kita berarsitektur, artinya berbahasa dengan 

ruang dan gatra, dengan garis dan bidang, dengan bahan material dan 

suasana tempat, sudah sewajarnyalah kita berarsitektur secara 

budayawan; dengan nurani dan tanggung jawab penggunaan bahasa 

arsitektural yang baik. Bahkan kalau mungkin, walaupun tentu saja 

tidak setiap orang mampu: dengan puisi (Mangunwijaya, 1988:20). 

Menurut Porphyrios, ada 3 hal pokok yang menjadi urusan utama 

dalam bertektonika (Arthana, 2002), yakni: 

1. Sifat-sifat Bahan 

Perhatian terhadap bahan terutama terhadap sifat terbatas 

dan sifat formal dari bahan konstruksi, berupa kayu, batu-bata, 

baja, batu dan sebagainya. Sifat terbatas bahan yang dimaksud 

menyangkut tentang kemampuan bahan tersebut untuk 

dipergunakan sebagai bahan konstruksi. Sedangkan sifat formal 

yang dimaksudkan menyangkut tentang kemampuan bahan 

tersebut menahan gaya atau beban yang ditimpakan (Kuat tekan 
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atau kuat tarik). Dengan memperhatikan sifat-sifat bahan ini akan 

sangat berpengaruh terhadap kemunculan penempatannya. 

2. Metode dan Teknik Penggabungan Bahan 

Metode menunjuk pada acara yang digunakan, sedangkan 

teknik penggabungan menunjuk pada proses penyusunan bahan. 

Posisi metode dan teknik penggabungan bahan menduduki tempat 

terpenting dalam tektonika, sebab tektonika pada dasarnya adalah 

sebuah cara dalam penyelesaian konstruksi. Metode menunjuk 

cara penyambungan dan teknik menunjuk pada strategi atau 

proses kerja yang digunakan. 

3. Statika Visual Bentuk 

Statika visual bentuk yang dimaksud adalah prinsip-prinsip 

statika (Ilmu Gaya) yang dapat ditampilkan oleh bentukan, melalui 

kegiatan berkonstruksi. Unsur ini menunjuk pada tampilan yang 

dihasikan melalui proses konstruksi, dimana bentuk yang hadir 

tampil dengan wajah yang menggambarkan hubungan material 

secara ontologi, menyatu, seimbang dan ekspresif. 

Hubungan antara bentuk  dengan teknik berkonstruksi dalam 

menghasilkan bentuk, dibedakan menjadi 5 kategori (Arthana, 2002), 

yang terdiri dari: 
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1. Glorification Technique 

Di sini kemajuan teknologi ditampilkan secara ekpose apa 

adanya ke dalam wujud arsitektur, sehingga hadir sebuah bentuk 

atau sosok yang ekspresif dengan kemegahan struktur teknologi. 

2. Technique as an Image 

Berbeda dengan Glorification Technique dimana bentuk 

dihasilkan dari ekspresi yang menyatu dari teknologi, maka 

sebaliknya Technique as an Image melakukan pendekatan melalui 

bentuk imajinasi desain dan kemudian dicarikan teknologi yang 

sesuai walaupun terkadang dikerjakan dengan sistem kerajinan 

tangan. Teknik pelaksanaan disesuaikan dengan desain yang 

dibuat dan diikuti oleh pemakaian teknologi yang mendukung 

desain. 

3. Falsification of Technique 

Teknik menghasilkan bentuk dengan mengubah penampilan 

melalui penambahan dekorasi, namun tetap terlihat kekuatan 

konstruksi teknik yang dipergunakan, seperti penampilan pilar-pilar 

pada zaman Yunani. 

4. Technique of Subjected 

Merupakan salah satu teknik dalam menghadirkan teknologi 

yang struktur dan konstruksinya disembunyikan oleh tema dari 

tampilan fasad yang diinginkan. Teknologi struktur hanya menjadi 
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dasar pembentuk wujud arsitektur yang kemudian dilapisi atau 

diselesaikan dengan tema tampilan artistik yang diinginkan. 

5. Technique Tamed 

Merupakan teknik penyelesaian konstruksi dengan menutupi 

struktur konstruksi pada bagian luar bangunan. 

b. Konsep Zero Run-Off Dalam Skala Mikro Kawasan 

Alih fungsi lahan yang semakin meningkat menyebabkan 

semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan berkurangnya 

area resapan air khususnya di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan 

oleh pesatnya peningkatan jumlah penduduk terus meningkat yang 

sebanding dengan meningkatnya kebutuhan ruang dan sumberdaya. 

Berkurangnya area resapan air akan mempercepat terjadinya aliran 

permukaan (run-off) dan memicu terjadinya banjir (Kodoatie, 2002). 

Banjir berasal dari aliran limpasan yang mengalir melalui sungai atau 

menjadi genangan. Limpasan air yang mengalir pada permukaan 

tanah disebabkan oleh tingkat infiltrasi air telah terlampaui, dengan 

kata lain tanah telah jenuh sehingga air mengalir menjadi limpasan 

permukaan. Konsep periode ulang tahun tertentu akan dihitung 

dengan probabilitas 5%. Besarnya periode ulang menunjunkkan 

interval tahun rata-rata berlangsungnya kejadian serupa dalam kurun 

waktu yang sangat panjang (Asdak, 2002). 
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Beberapa konsep untuk menanggulangi bencana banjir pada 

Kawasan Semanggi adalah Konsep Zero Run-Off. Berdasarkan 

Pergub DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Rekomendasi Peil Lantai Bangunan pasal 1 ayat 16, yang dimaksud 

dengan zero delta Q (Run-Off) adalah kebijakan prinsip keharusan 

agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya 

debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. 

Artinya debit air akibat pembangunan (run-off tambahan akibat 

pembangunan) harus ditahan sehingga tambahan debit (ΔQ)-nya 

adalah nol. Hal ini diupayakan dengan membuat 3 komponen utama, 

yakni: 

1. Sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) atau Rain Water Tank 

(RWT). 

2. Kolam Resapan atau Kolam Konservasi. 

3. Sumur Resapan. 

Kolam konservasi adalah kolam-kolam yang ada ditengah 

daerah perkotaan, permukiman, pertanian dan daerah Perkebunan 

(Maryono, 2005). 

Kolam pengumpul air hujan (PAH) merupakan kolam atau wadah 

yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atas 

bangunan yang disalurkan melalui talang. Terdapat 2 Manfaat dari 
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kolam tampungan air hujan yang digabungkan dengan penampungan 

air hujan, yakni: 

1. Menampung air larian. 

2. Menyimpan air untuk musim kemarau dan bisa dimanfaatkan. 

Sumur resapan adalah salah satu prasarana untuk menampung 

dan meresapkan air hujan. Sumur resapan merupakan sumur kosong 

dengan kapasitas tampung sebelum air meresap ke dalam tanah. 
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Zero run-off merupakan salah-satu konsep dalam upaya 

mengendalikan banjir yang diakibatkan oleh air hujan dan run-off. 

Konsep zero run-off sudah pernah diterapkan di DKI Jakarta dalam 

upaya mengendalikan banjir di daerah hilir DKI Jakarta. Untuk DAS 

Belik, kriteria sumur resapan yang direncanakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Setiap luas bangunan 50 m2 memiliki 1 sumur resapan dengan 

kedalaman 3 m dan dengan diameter 90 cm. Sumur resapan ini di 

disain untuk curah hujan 30 ml/jam dengan asumsi, ketika curah 

hujan kurang dari 30 ml/jam, maka air akan sepenuhnya masuk dan 

meresap ke dalam tanah sehingga tersimpan menjadi air tanah. 

2. Sumur resapan dilengkapi dengan filter untuk mencegah 

pencemaran air tanah. Filter bisa berupa tanaman-tanaman 

organik. 

3. Biopori baik untuk peresapan air atau mempercepat infiltrasi air, 

namun kurang cocok untuk mengendalikan banjir. Hal yang lebih 

efisien yaitu dengan membangun embung, waduk, atau situ. 

Pembangunan embung sudah pernah dilaksanakan dalam upaya 

mengendalikan banjir di Kota Yogyakarta. 

4. Pembuatan kolam retensi di halaman yang masih terdapat tanah. 

Kolam retensi bisa berupa taman atau ledoan untuk jalur masuknya 

air ke dalam tanah. 
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5. Membuat area resapan dengan agroforestri sederhana, dimana 

setiap rumah memiliki taman yang ditanami tanaman bertingkat 

sehingga akan membantu dalam upaya menahan laju aliran air 

permukaan. 

Setiap 50 m2 bangunan memiliki 1 sumur resapan. Sumur 

resapan bisa dilengkapi dengan filter yang berfungsi sebagai 

penyaring bahan pencemar yang berpotensi mencemari air tanah. 

Salah satu filter yaitu tanaman-tanaman yang bisa menyerap bahan 

pencemar dan batuan-batuan yang bisa menahan sampah dan bahan 

pencemar. Kedalaman sumur 3m (Kedalaman muka air tanah) dan 

efektivitas sumur resapan dengan diameter sumur 19 cm. 

5.1.2 Studi Preseden 

a. Wisma Kuwera, Yogyakarta 

Wisma Kuwera adalah rumah tinggal Y.B Mangunwijaya (Romo 

Mangun) yang terletak di Gang Kuwera, Gejayan Yogyakarta. Rumah 

berada dalam kawasan perkampungan yang dominan bangunan 

kampung walaupun banyak bangunan tinggi pertokoan di pinggir jalan 

Gejayan. Jalan depan rumah saja hanya bisa dilewati satu mobil. 

Wisma Kuwera adalah rumah yang ditempati Romo Mangun sampai 

akhir beliau wafat di tahun 1999. Selain sebagai rumah juga 

merupakan kantor yayasan pendidikan yang didirikan Romo Mangun 

yaitu Dinamika Edukasi Dasar (DED). DED fokus pada pendidikan 
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dasar kaum kecil, lemah, miskin dan tersingkir (KLMT) hingga 

sekarang mengasuh SD Mangunan dan Wisma Arita di Kalasan 

Yogyakarta. 

 

 

 

Konsep rumah panggung dan dominasi pemakaian material 

kayu, papan, asbes semen, dan bambu berpegang dari sistem 

konstruksi ringan. Di mana pemakaian dinding batu bata dan 

perkuatan beton dilakukan di rumah bagian bawah, sedang bagian 

atas didominasi kolom kayu dan dinding papan. 

Konstruksi atap menggunakan atap segitiga majemuk sebagai 

aplikasi atap dingin, sehingga ruang dibawah atap bisa digunakan 

sebagai ruangan dan panas diselesaikan dengan lapisan sabut dan 

plafond bambu tutul di bawahnya. Agar panas cepat keluar, di bawah 

atap selalu diberi bukaan berupa jendela sebesar-besarnya. Bukaan 

tersebut mengikuti bentuk kuda-kuda. Atap dari bahan asbes semen 

Gambar 5. 1 Perspektif Depan Wisma Kuwera (Kiri) dan Tampak Depan Wisma 
Kuwera (Kanan) 

Sumber: Jurnal Penerapan Tektonika Arsitektur YB. Mangunwijaya Dalam 

Perancangan Rumah Tinggal Emha Ainun Nadjib (Lintang Rembulan, 2013) 
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yang dicetak dan dipotong persegi ukuran 30x30cm. atap ringan ini 

menggunakan sistem jepit dengan seng yang dipakukan langsung 

pada reng. 

 

 

Kejujuran ekspos struktur konstruksi dan sambungan sangat 

diperlihatkan sebagai penguat kebenaran struktur bangunan. 

Konstruksi ringan hadir melalui struktur kolom dan balok kayu yang 

terkomposisi harmoni antara kolom utuh dengan balok dari papan 

kayu jepit. Susunan melintang dan membujur balok papan jepit ini 

memunculkan ruang-ruang sesuai kebenaran struktur. 

Material struktur didominasi kayu kecuali ruangan yang 

membutuhkan batas dan perkuatan lebih menggunakan kolom semen 

dan dinding batu bata. Olahan material kayu didominasi bentuk 

geometris kaku dan tegas. Sisa kayu juga diguakan untuk meja altar 

kapel, sesuatu yang remeh atau sisa dipakaikan untuk sesuatu yang 

Gambar 5. 2 Detail Sambungan Konstruksi Wisma Kuwera  
Sumber: Jurnal Penerapan Tektonika Arsitektur YB. Mangunwijaya Dalam 

Perancangan Rumah Tinggal Emha Ainun Nadjib (Lintang Rembulan, 2013) 
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agung, belajar tentang kesetaraan bahan. Bangunan didominasi 

dinding terbuka berupa pintu, jendela putar atau geser, pintu jendela 

juga dinding berupa rak kaca yang transparan sehingga cahaya dan 

udara bisa leluasa masuk sepanjang hari. Oleh sebab itu bangunan 

juga terdiri dari gugus-gugus terpisah yang berbeda ketinggian 

sehingga aspek fisika bangunan bisa optimal. 

 

 

Dinding semen cetak dengan guratan bambu yang dijadikan 

bekisting sebagai olahan material lokal. Cetakan memiliki ukuran 

tertentu yang kemudian dikomposisikan di dinding. Dinding dan atap 

dilapisi bambu tutul geprek yang dipakukan pada kayu topang 

sehingga memiliki tekstur dinding yang khas dan mampu 

mendinginkan panas. Pintu, jendela dan bukaan semua dibuat sendiri 

menyesuaikan kebutuhan ruang. Material berupa kayu glugu, kaca 

bening, dan nako. terdapat juga jendela nako yang diisi papan kayu 

Gambar 5. 3 Penggunaan Material Dominasi Kayu Wisma Kuwera  
Sumber: Jurnal Penerapan Tektonika Arsitektur YB. Mangunwijaya Dalam 

Perancangan Rumah Tinggal Emha Ainun Nadjib (Lintang Rembulan, 2013) 
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sisa.  Kebanyakan bukaan menggunakan as putar di tengah bukan di 

samping agar penghawaan lebih banyak masuk. Olahan material yang 

dipadupadankan dengan harmoni, dari kayu menuju bambu, kayu 

menuju kaca/nako, kayu glugu dengan kayu bangkirai, juga kayu 

dengan besi. Konsep kesetaraan material membuat kepekaan akan 

karakter material muncul dalam penggunaan. 

b. Gereja Maria Assumpta, Klaten 

 

Gereja Santa Maria Assumpta, Klaten merupakan gereja paroki 

yang didirikan pada tahun 1968 oleh Romo Yusuf Bilyarta 

Mangunwijaya, Pr. Bangunan ini menggantikan gedung lama 

sebelumnya untuk meningkatkan kualitas gereja dan daya tampung 

gereja sebelumnya. Gerje ini menerapkan konsep “Katolik yang Jawa” 

sebagai bentuk inkulturasi dalam gereja terhadap lingkungannya. 

 

Gambar 5. 4 Tampak Depan Gereja Maria Assumpta (Kiri) dan Suasana Dalam 
Gereja Maria Assumpta (Kanan) 

Sumber: https://google.com 

https://google.com/
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 Kode penanda pada bentuk bangunan dan lay-out ruang 

Bentuk bangunan yang keseluruhan adalah persegi panjang 

yang terbagi menjadi dua buah bujursangkar dengan salah satu sisi 

terpotong, seperti huruf “L”. Alur sirkulasi dimulai dari halaman 

depan gereja, dilanjutkan ke dalam menuju inner-court yang 

dikelilingi oleh selasar. Lay-out ruang berpola simetris yang 

memiliki as diagonal dengan altar pada satu sisinya pada bujur 

sangkar pertama, sedangkan bujur sangkar kedua terbagi dua 

dengan as membelah sisi yang berhadapan. Bentuk simetris ini 

memiliki makna kestabilan, sifat dapat diandalkan, ketenangan dan 

kekokohan yang merupakan sifat perlindungan yang dicari oleh 

manusia dalam agama. Bentuk simetris juga terdapat pada atap 

bangunan.  Atap gereja berbentuk pelana atau tenda yang terdiri 

dari beberapa atap mengikuti masing-masing ruang dibawahnya.  

Atap ini didukung oleh tiang-tiang utama (soko guru) dengan bentuk 

dan dimensi yang berbeda.  Bentuk ujung atap yang mengerucut 

ke atas pada Gambar 1 menyimbolkan citra gunungan, dalam 

tradisi Jawa berarti penghayatan kepada „Yang Tinggi‟ atau „Yang 

Berada di Atas‟. Gunungan juga dipakai pada awal dan akhir 

pertunjukan wayang kulit, yang mewakili alam semesta.  Selain itu 

secara metafora, bentuk atap dengan ujung mencuat ini dapat juga 

diartikan sebagai posisi tangan yang tertangkup ketika berdoa.  
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Sedangkan pada pertemuan ceiling terdapat bentuk kubus-kubus 

yang saling bersilangan yang tampak seperti posisi jari-jari tangan 

yang tertangkup. 

 Kode penanda pada ornamen dan elemen estetis 

Pada dinding bawah atap terdapat ornamen berwarna biru, 

yang berbentuk seperti pohon-pohon dengan ilustrasi-ilustrasi kecil 

yang menggambarkan kehidupan di dunia beserta isinya (manusia, 

binatang, tumbuhan, air, api, dan udara) yang ujung atasnya 

mengarah ke atas (atap).  Pohon ini menandakan relasi antara 

manusia, alam semesta, dan Tuhannya.  Dalam agama Katolik 

terdapat perumpamaan tentang Tuhan sebagai batang pokok 

pohon dan manusia sebagai ranting pohonnya.  Sedangkan dalam 

keyakinan Jawa, ornamen ini menggambarkan falsafah ‘mamayu 

hayuning bawono’ yang berarti relasi antara manusia, alam 

semesta, dan Tuhan harus dijaga sedemikian rupa agar tercipta 

keharmonisan yang akan memperindah dunia. Ilustrasi-ilustrasi 

sejenis yang menggambarkan keadaan alam beserta isinya 

terdapat juga pada kolom-kolom penyangga bangunan gereja. 

Demikian juga terdapat ilustrasi bapak-ibu-anak (keluarga) yang 

disinari oleh matahari pada salah satu tiang penyangga atap, 

ilustrasi ini menggambarkan kerukunan yang membawa kecerahan 

dan kemakmuran dalam hidup atau dalam bahasa Jawa ‘rukun 
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agawe santoso’.  Hal ini sesuai dengan ajaran gereja mengenai 

hukum keluarga dan cintakasih.  Simbol matahari merupakan 

simbol Sol Christi dalam ajaran Katolik, yaitu Cahaya Kristus 

pembawa kehidupan.  Di bagian bawah ilustrasi keluarga tersebut 

terdapat simbol air dan ikan yang melambangkan hubungan antara 

manusia dengan alam sekitarnya yang saling menunjang secara 

harmonis. 

 Kode penanda pada system penghawaan dan pencahayaan 

Sistem penghawaan pada bangunan adalah sistem 

penghawaan alami, dimana pada beberapa sisi bangunan tidak 

dibuat dinding, melainkan dibiarkan terbuka.  Konsep bangunan 

yang terbuka ini sesuai dengan konsep rumah orang Jawa yang 

pada dasarnya bersahabat dan membuka diri terhadap alam tropis 

(bersifat makrokosmos). Untuk memisahkan area luar dengan 

dalam, dibuat tembok berlubang-lubang pada beberapa tempat, 

yang berbatasan langsung dengan taman dalam dan kolam. Pada 

dinding dan langit-langit gereja, Romo Mangun membuat celah-

celah untuk membiarkan cahaya matahari masuk untuk lebih 

memperkuat kesan sakral serta membantu penghayatan spiritual 

umat yang datang berdoa disini.  Celah-celah untuk masuknya 

cahaya ini ini merupakan prinsip diafan, yang artinya cahaya 

menembus selaku rahmat Tuhan yang menembus kefanaan hidup 
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manusia dan meneranginya dengan Cahaya Ilahi. Dari sekian 

banyak celah-celah, terdapat tiga celah yang cukup besar untuk 

melambangkan kehadiran Allah Tritunggal menurut kepercayaan 

agama Katolik.  Lambang dari Allah Tritunggal ini juga dapat terlihat 

dari bentuk kolom di sisi kanan dan kiri bangunan yang melengkung 

ke samping membentuk segitiga, cerminan tritunggal Bapa, Putra, 

dan Roh Kudus. 

 Kode penanda pada penggunaan material 

Dari segi penggunaan material, Romo Mangun banyak 

menggunakan material batu alam dan keramik tanah liat. Dinding 

diplester dengan tekstur bergaris kasar dan dicat putih sederhana.  

Pemilihan material ini memberi makna kesederhanaan dan 

keheningan dari segi warna dan sifat materialnya, juga 

mencerminkan kedekatan dengan alam. 

c. The Kriegbaum Logistic Center 

The Kriegbaum Logistic Center terletak di barat daya Jerman. 

Atap Hijau yang luas di Bondorf ini dirancang oleh Stötzer + Neher 

Landscape Architects terutama sebagai atap alami untuk 

penyimpanan air lanjut. Proyek ini menunjukkan lebih dari 2 dekade 

menggunakan Atap Hijau sebagai alat pengelolaan air hujan. Seluruh 

kompleks yang berisi dua gudang besar dan area parkir yang 

berdekatan tidak memiliki (nol) run-off ke sistem saluran pembuangan. 
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Semua air hujan dipertahankan, dirawat dan diresapkan ke dalam 

tanah pada tapak.  

 

Instalasi atap hijau seluas 14ha ini menjadi tantangan tersendiri 

karena harus selesai dalam waktu 10 minggu. Ini hanya bisa dicapai 

dengan memiliki 4 truk artistik blower yang ada di tempat kerja terus-

menerus untuk menerapkan 10.000 meter kubik media tanam di atap 

(sampai 500 meter kubik per hari). Dengan derek hidrolik 150 ton, 

semua komponen lainnya (hampir 100 muatan truk / 3 per hari) dibawa 

ke area atap. Proyek tersebut menyelamatkan pemilik bangunan 

sekitar 2 juta Euro untuk meningkatkan instalasi pengolahan air dan 

sistem pembuangan limbah. 

 

 

Gambar 5. 5 The Kriegbaum Logistic Center 
Sumber: https://google.com 

https://google.com/
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5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema dan Penekanan Desain 

Kemungkinan penerapan teori tema Arsitektur Tektonika dan 

penekanan desain Arsitektur Neo-Vernakular sekaligus konsep Zero Run-Off 

untuk mikro kawasan yang berkelanjutan pada pilot projek Penataan 

Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta terletak pada 

pemilihan material lokal Kota Surakarta yang kental akan Budaya Jawa 

terkhusus Kawasan Semanggi yang mudah didapatkan dan familiar bagi 

masyarakat kampung sendiri. Penggunaan struktur yang tepat guna, efisien 

dan bisa melebur sebagai citra ruang yang khas dari fungsi dan aktivitas 

perkampungan yang seimbang dan stabil lewat pengejawantahan logika yang 

tajam menganalisa unsur-unsur bagian dalam hubungan bangunan dan manusia 

yang hidup dalam naungan berkualitas yang mempunyai memiliki kekuatan 

terhadap persepsi maupun cita rasa psikologis dari warga kampung 

Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi ini. Penyelesaian konstruksi 

yang benar (stabil) dan jujur menjadi sumber estetika keindahan yang 

diciptakan melalui karya arsitektural yang mempunyai aspek simbolik yang 

representatif, kaya akan makna, budaya dan berpuisi. Pembuatan embung atau 

kolam retensi pada setiap RW, sumur resapan dan penampung air hujan 

pada setiap bangunan perkampungan vertikal per-RT serta pembuatan lubang-

lubang biopori pada area perkerasan dalam perencanaan dan perancangan 

kawasan RW 2. 
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Tabel 5. 1 Kemungkinan Penerapan Teori Tema dan Penekanan Desain 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

Kemungkinan Penerapan Teori Tema dan Penekanan Desain 

A R S I T E K T U R   T E K T O N I K A 

1. Pengolahan bahan yang diselesaikan lewat konstruksi yang jujur. 

2. 
Pemilihan bahan material bangunan yang cocok dengan budaya 
setempat. 

3. 
Penyelesaiaan desain struktur dan konstruksi yang stabil, seimbang dan 
tepat guna melalui gaya pembebanan massa bangunan. 

4. 
Menerapkan sistem panggung pada bangunan untuk merespon 
kebudayaan dan kebiasaan masyarakat perkampungan di Kota Surakarta 
yang kental dengan Budaya Jawa. 

5. Pengolahan desain yang bisa selaras terhadap lingkungan sekitar. 

6. Peka menentukan citra ruang dari fungsi dan aktivitas warga kampung. 

7. 
Ekspresi esensi bangunan yang representatif lewat pemilihan struktur 
dan cara konstruksi yang berhakekat stabil antara unsur yang ditopang 
dan unsur yang menopang. 

8. Ornamentasi yang jujur lewat pengolahan dan penggunaan material. 

9. 
Pengolahan citra ruang yang bisa mempengaruhi psikologis manusia 
dalam bangunan. 

10. 
Perhatian terhadap bahan terutama terhadap sifat terbatas dan sifat 
formal dari bahan konstruksi, berupa kayu, batu-bata, baja, batu dan 
sebagainya. 

11. 
Menampilkan kemajuan teknologi struktur dan konstruksi yang 
ditampilkan secara ekpose apa adanya ke dalam wujud arsitektur. 

Z E R O   R U N – O F F   K A W A S A N   R W   2 

1. 
Pembuatan embung atau kolam retensi pada RW 2 yang nantinya akan 
menampung air limpasan RW 2, selian itu kolam retensi ini juga bisa 
menjaga siklus iklin mikro kawasan RW 2. 

2. 
Adanya sumur resapan pada 5 bangunan perkampungan (Tiap RT) di 
kawasan RW 2. Sumur Resapan ini akan membantu memperbaiki 
kualitas air tanah pada RW 2. 

3. 

Rain Harvesting atau pemanenan air hujan yang diolah agar menjadi air 
yang layak dikomsumsi kembali lewat Rain Water Tank dan pemfilteran 
air hujan pada setiap bangunan perkampungan vertikal di RW 2 yang bisa 
dimanfaatkan kembali untuk warga Kawasan Semanggi di RW 2. 

4. 

Membentuk beberapa titik biopori pada area perkerasan di RW 2 
Kawasan Semanggi. Lubang biopori tersebut juga bisa digunakan untuk 
menkonservasi air tanah serta pembuatan pupuk alami dari bekas 
sampah limbah alami dari hunian warga RW 2 Kawasan Semanggi. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada pilot projek Penataan Perkampungan 

Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta adalah pola tatanan kampung 

horizontal yang di transformasikan ke kampung vertikal. 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

a. Terminologi Permasalahan Dominan 

Pengertian secara terminologi pola tatanan kampung horizontal 

yang ditransformasikan ke kampung vertikal sebagai berikut: 

 Pola Tatanan Kampung Horizontal 

Suatu sistem, aturan atau cara kerja yang berkaitan dengan 

kebiasaan kelompok rumah yang merupakan bagian suatu kota 

(biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah) dan terletak pada 

garis mendatar. 

 Pola Tatanan Kampung Vertikal 

Suatu sistem, aturan atau cara kerja yang berkaitan dengan 

kebiasaan kelompok rumah yang merupakan bagian suatu kota 

(biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah) dan membentuk 

garis tegak lurus (bersudut 90°) dengan permukaan bumi. 

 Transformasi 

Menurut KBBI transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, 

sifat, fungsi, dan sebagainya). 
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Jadi definisi pengertian pola tatanan kampung horizontal 

yang ditransformasikan ke kampung vertikal secara terminologi 

adalah Penerapan suatu sistem, aturan atau cara kerja yang 

berkaitan dengan kebiasaan dan kebudayaan suatu kelompok 

rumah dan manusia di dalamnya yang biasa hidup sejajar 

terletak pada garis mendatar di tapak tanah yang diubah pada 

pola kehidupan bermukim membentuk garis tegak lurus 

(bersudut 90°). 

b. Pengertian Kampung 

Kampung merupakan kawasan hunian masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik yang kurang baik 

(Budiharjo, 1992). Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh 

dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak sama sekali, 

kerap kawasan ini disebut Slum atau Squatter (Turner, 1972). 

Kampung adalah ruang nan familiar yang jamak. Kampung lalu 

menegaskan kedirian kita dalam relasi sejarah, kekerabatan, 

kebiasaan maupun relasi tali temali identitas. Rumah di kampung 

harusnya menjadi jeda bagi detak kehidupan yang terasa sesak 

(Akhmad Ramdhon, 2013). 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dipahami bahwa 

kampung merupakan permukiman penduduk yang saat ini sering 

diartikan sebagai wilayah permukiman untuk penduduk 
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berpenghasilan menengah ke bawah dan sering dikatakan sebagai 

wilayah yang tidak tertata rapih secara struktur kota yang baik, 

sehingga permasalahan sering muncul pada kawasan ini tak 

terkecuali masalah ruwetnya struktur tata ruang kota, kebersihan, 

kesehatan, pendidikan dan sampai dengan masalah sosial seperti 

perilaku yang menyimpang. 

c. Tipologi atau Klasifikasi Kampung 

Menurut Sujarto (1990), dalam proses terbentuknya, kampung 

dibedakan menjadi 2 bagian, yaklni terbentuk sebelum tahun 1950-an 

yang dimulai sejak kolonial dan setelah tahun 1950 yang ditandai 

dengan membanjirnya pengungsi masuk ke kota sebagai akibat dari 

perang kemerdekaan. Secara fisik proses perkembangannya 

berlangsung secara spontan dan tidak melalui kaidah-kaidah formal. 

Dalam disertasi Krausse (1975) yang berjudul The Kampung of 

Jakarta: a Study of Spatial Patterns in Urban Poverty, terdapat tipe 

kampung yang didasarkan pada lokasi dan kondisinya, yakni: 

 Kampung “Inner-city slum” 

Kampung yang termasuk tipe ini adalah permukiman liar, 

permukiman dipinggir sungai dan permukiman di pasar-pasar tua. 

Kampung-kampung dalam kategori ini menggambarkan karakter 

kampung tua, padat, tampilan fisik yang buruk dan akses yang 

terbatas terhadap pelayanan fasilitas kota. 
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 Kampung “Peripheral Squatter” 

Kampung yang termasuk tipe ini adalah kampung yang 

berada di daerah pesisir pantai, daerah rawa dan daerah hijau kota 

yang belum dibangun. Kampung jenis ini sifatnya lebih baru, tidak 

sepadat tipe pertama dan kondisi fisiknya lebih baik dari kampung 

tua tipe pertama. 

 Kampung “Woodland” 

Kampung tipe ini memiliki banyak pepohonan dan tidak 

sepadat tipe yang lain. Kampung jenis ini memberikan suasana 

lingkungan yang lebih menyenangkan. 

d. Karakteristik Kampung 

Warga kampung kota umumnya berpendidikan dan 

berpenghasilan rendah, sehingga mereka sering berusaha untuk 

mendapatkan penghasilan dari sektor informal. Pendidikan rendah, 

serta keterbatasan ketrampilan membuat  kualitas lingkungan 

permukiman menjadi rendah. Rumah-rumah yang serba padat dan 

tidak teratur serta fasilitas yang kurang membuat warga kampung 

sering melakukan aktivitas bersama seperti mencuci bersama, 

mengasuh anak bersama di depan teras sehingga hal ini mendorong 

hubungan antar warga menjadi lebih erat. 

Kehidupan sehari-hari warga kampung selalu terbebani dengan 

tekanan ekonomi dan sosial, bahkan sampai dengan tekanan adanya 
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penggusuran yang menggambarkan cara pandang yang berlawanan 

antar warga kapung dan juga perencanaan kota. Hal ini dikarenakan 

warga kampung melihat kampung sebagai wadah pusat aktivitas 

mereka, tempat akan harapan baru dan batu loncatan untuk mencapai 

standart hidup yang lebih baik, sedangkan perencana kota melihat 

kampung sebagai kawasan yang kumuh, tidak tertata dan penduduk 

yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung-

pangkal (Jellinek, 1994). 

e. Fasilitas Kampung 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman di Daerah, ada beberapa standar 

sarana dan prasarana prumahan dan permukiman, antara lain: 

 Sarana Perniagaan atau Perbelanjaan 

 Sarana Pelayanan Umum dan Pemerintahan 

 Sarana Pendidikan 

 Sarana Kesehatan 

 Sarana Peribadatan 

 Sarana Rekreasi dan Olah Raga 

 Sarana Pemakaman 

 Sarana Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau, dan 

 Sarana Parkir 
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Prasarana lingkungan permukiman dan perumahan merupakan 

kelengkapan fisik suatu lingkungan yang terdiri dari beberapa jenis. 

Terdapat 8 jenis prasarana lingkungan yang harus tersedia di 

lingkungan permukiman, yaitu (SNI 03-1733-2004): 

 Prasarana Jaringan Jalan 

 Prasarana Jaringan Drainase 

 Prasarana Jaringan Air Bersih 

 Prasarana Jaringan Air Limbah 

 Prasarana Jaringan Persampahan 

 Prasarana Jaringan Listrik 

 Prasarana Jaringan Telekomunikasi 

 Prasarana Jaringan Transportasi Lokal 

(Sumber: Perencanaan Kawasan Permukiman, Sadana, 2014) 

f. Pengertian Rumah 

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halan dan area 

sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana 

pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992). Menurut WHO, rumah 

adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana 

lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta 

keaadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu 

(Komisis WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). 

Sedangkan menurut Riza Nur Afifah pada Jurnal Ruang edisi ke-7 
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yang membahas tentang rumah, rumah adalah tempat kembali, bagi 

siapa saja yang pernah melangkahkan kaki pergi darinya. 

g. Karakteristik Perilaku – Lingkungan 

Dalam buku Arsitektur dan Perilaku Manusia (Joyce Marcella 

Laurens, 2004) karakteristik perilaku - lingkungan memiliki ciri sebagai 

berikut: 

 Saling terkait, tidak berdiri sendiri (Pendekatan Holistik atau 

Eklektik). 

 Berhubungan timbal balik, saling terkait dan saling mempengaruhi. 

Manusia merupakan pusat lingkungan dan sekaligus juga 

menjadi bagian dari lingkungan. Karena itu, seorang individu 

dipengaruhi dan juga mempengaruhi lingkungannya. Proses dan pola 

perilaku manusia dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu proses 

individual dan proses sosial. Proses individual meliputi hal-hal sebagai 

berikut (Joyce Marcella Laurens, 2004): 

 Persepsi Lingkungan, yaitu proses bagaimana manusia 

menerima informasi mengenai lingkungan sekitarnya dan 

bagaimana informasi mengenai ruang fisik tersebut diorganisasikan 

ke dalam pikiran manusia. 

 Kognisi Spasial, yaitu keragaman proses mengorganisasikan, 

menyimpan dan mengingat kembali informasi mengenai lokasi, 

jarak dan tatanan dalam lingkungan fisik. 
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 Perilaku Spasial, menunjukkan hasil yang termanifestasikan 

dalam tindakan dan respon seseorang,termasuk deskripsi dan 

preferensi personal, respons emosional ataupun evaluasi 

kecenderungan perilaku yang muncul dalam interaksi manusia 

dengan lingkungan fisiknya. 

Kategorisasi llingkungan dibedakan menjadi lingkungan fisik dan 

sosial atau lingkungan psikologikal dan behavioral. 

 Lingkungan fisik terdiri atas terrestrial atau tatar geografis. 

 Lingkungan sosial terdiri atas organisasi sosial kelompok 

interpersonal. 

 Lingkungan psikologikal terdiri atas imaji yang dimiliki orang dalam 

benaknya. 

 Lingkungan behavioral mencakup elemen-elemen yang menjadi 

pencetus respon seseorang. 

5.2.2 Studi Preseden 

a. Kampung Kali Code, Yogyakarta 

Kampung Code adalah bangunan yang mewakili budaya gotong 

royong dan harmonis masyarakat Yogyakarta. Pada tahun 1970-an, 

Kali Code tadinya relatif tidak dapat dimanfaatkan lagi karena dipenuhi 

sampah rumah tangga. Karena kepedulian yang tinggi terhadap 

kebersihan lingkungan, Romo Y.B. Manguwijaya berusaha 

menciptakan lingkungan Kali Code yang bersih dan indah, serta 
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mengubahnya menjadi sebuah karya seni. Menurut warga, sekitar 

tahun 1980-an wilayah tersebut merupakan rumah-rumah bambu 

yang kumuh dan tidak tertata. Pada pertengahan tahun 1980-an, (alm) 

Romo Mangunwijaya bersama para mahasiswa dan relawan 

kemudian menata kawasan pemukiman. Warga tetap boleh 

menempatinya. Rumah-rumah ditata dengan baik mengikuti kontur 

alam di tempat itu. 

 

Romo Mangun juga membuat fasilitas umum seperti tempat 

MCK, sumur dan tempat pertemuan warga guna memenuhi 

kebutuhan warga, agar tercipta pembangunan yang tepat guna. 

Tempat pertemuan warga di tengah-tengah pemukiman itu sampai 

sekarang masih tetap seperti aslinya. Konstruksi rumah tidak 

Gambar 5. 6 Permukiman Kali Code Yogyakarta 
Sumber: https://google.com 

https://google.com/
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mengalami perubahan namun hanya dicat ulang pada tiang dan 

dindingnya. 

b. Rumah Renteng Keprabon, Surakarta 

Tahun 2014 Pemerintah Kota Surakarta mulai membenahi 

permukiman liar di bantaran Kali Pepe kawasan Kampung Keprabon 

menjadi rumah renteng usaha yang selama ini dihuni PKL secara liar. 

Pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan 

anggaran APBD. Rumah itu dibangun 3 lantai, mulai lantai 1-2 untuk 

hunian dan bagian lantai dasar diberikan ruang untuk usaha. 

Sasarannya untuk warga bantaran Kali Pepe, mulai dari sebelah toko 

sepatu Sadinoe sampai penjual tanaman hias di belakang 

Mangkunegaran. Mereka tidak direlokasi, melainkan tetap berhuni 

ditempat yang sama tetapi dengan pola yang menjadi hunian vertikal. 

Konsep rumah renteng usaha di Keprabon tak berbeda dengan 

rusunawa (rumah susun sewa sederhana). 

 
Gambar 5. 7 Perspektif dan Suasana Sekitar Rumah Renteng Keprabon Solo 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 
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Di permukiman tersebut akan dibangun MCK komunal dan 

tempat jemuran komunal, dengan begitu pemandangan bisa lebih 

tertata rapi. Pada survey tinjauan projek sejenis (20 Januari dan 21 

Januari 2018) ada beberapa hal yang bias ditemukan lewat 

wawancara dengan beberapa warga, salah satunya Bapak Suyanto 

yang menjadi ketua RT di Rumah Renteng tersebut. Beliau 

mengatakan untuk sewa huniannya berbeda-beda. Pada lantai 1 

dikenakan biaya sewa Rp. 100.000,-, pada lantai 2 dikenakan biaya 

Rp.90.000,- dan untuk kios bagian bawah dikenakan biaya Rp. 

80.000,-. Listrik pada Rumah Renteng menggunakan listrik central 

dan dilarang untuk menggunakan listrik token. Banyak warga yang 

mengeluh karena biaya listrik dipukul rata dan kadang bisa 

membengkak dengan penggunaan yang tidak adil antar hunian. 

Sistem pengelolaan air bersih menggunakan air sumur, ground tank 

dan tandon dengan sistem up-down feed. Ukuran unit hunian setiap 

kepala keluarga sama yakni 4m X 6m yang terdiri dari ruang tamu, 

dapur, kamar mandi dan 1 kamar tidur privat, untuk kios sendiri 

berukuran 4m X 3m. Salah satu Rumah Renteng terdapat 1 RT 

dengan jumlah 28 KK. Uniknya, Rumah Renteng ini tidak terdapat 

warga dari luar bantaran kali pepe. 
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Sosialisasi dengan pendekatan humanis dilakukan oleh ARKOM 

(Arsitek Komunitas) selama 4 bulan. ARKOM menjadi perantara 

antara warga dan pemerintah yang bisa menyelaraskan pendekatan 

yang lebih humanis. Para warga lebih merasa aman dan nyaman 

dengan hunian di Rumah Renteng karena terhindar dari banjir dan 

penggusuran, meskipun sedikit kaget dengan pola bermukim yang 

vertikal tetapi para warga bisa beradaptasi dengan cepat. Mereka 

hanya mengeluhkan tentang ruang usaha yang agak kurang luas. 

Beberapa warga yang sempat diwawancarai berpendapat bahwa 

beberapa tindakan penggusuran dari pihak yang berwenang itu 

kurang pendekatan, berbeda dengan para warga yang menempati 

Rumah Renteng. Dalam eksekusi projek tersebut para warga 

mengaku tidak terjadi sesuatu konflik antara warga dan pemerintah, 

karena mereka merasa bahwa pemerintah memperlakukan mereka 

sebagaimana layaknya, tidak memandang jabatan maupun 

Gambar 5. 8 Suasana Rumah Renteng Keprabon, Solo 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 
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penghasilan. Terdapat parkiran, gudang, beberapa ruang komunal 

tetapi tidak terdapat shaft sampah. Sirkulasi vertikal di Rumah 

Renteng menggunakan tangga manual, tidak ada lift dalam projek 

tersebut. 

 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Kemungkinan penerapan teori permasalahan dominan tentang 

transformasi pola tatanan kampung horizontal ke kampung vertikal pada 

pilot projek Penataan Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di 

Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 2 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 

Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

1. 
Tidak menghilangkan kebudayaan, kebiasaan dan aturan yang sudah 
melekat pada masyarakat Kampung Semanggi lewat tatanan hunian 
yang berorientasi pada makrokosmos Kawasan Semanggi. 

2. 
Memperbaiki sektor perekonomian warga dengan perencanaan ruang-
ruang terbuka untuk area PKL, berdagang maupun membuka warung-
warung makan. 

3. 
Meningkatkan daya saing industri kreatif pada RW 2 lewat pelatihan-
pelatihan kriya yang difasilitasi langsung oleh pemerintah dan diwadahi 
oleh Balai Seni Kreatif dalam cakupan 1 RW. 

4. 
Tetap melestarikan budaya kampung yang kental akan kekerabatan 
sosial, seperti mencuci, menjemur, bersosialisasi dan kegiatan 

Gambar 5. 9 Kegiatan Anak-anak Bermain Di Kali dan Kegiatan Warga  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018 



430 
 

perkampungan lainnya dengan perencanaan ruang komunal, penyediaan 
are jemur pada tiap bangunan perkampungan vertikal agar terlihat rapi 
dan menuntun masyarakat untuk menggunakan kemajuan teknologi 
mesin cuci koin yang tetap bisa diakses oleh warga asli perkampungan 
vertikal. 

5. 
Memberi wadah pementasan dan pelatihan kesenian-kesenian asli 
Kampung Semanggi. 

6. 
Penambahan ruang terbuka hijau untuk perbaikan kualitas udara dan 
tanah sekitar perkampungan vertikal sekaligus menjadi media ruang 3 
dimensional yang bisa diakses warga untuk bersosialisasi. 

7. 
Tidak memberikan perubahan yang mencolok, seperti contohnya lift 
untuk aksesibilitas vertikal, melainkan menggunakan tangga 
konvensional dan ramp yang ramah terhadap penghuni. 

8. 
Membina aktivitas-aktivitas warga yang pernah ada seperti PKK, Rapat 
RT dan RW dengan penerjunan personil pemerintahan secara langsung 
agar tercipta sebuah keterbukaan diantara kedua belah pihak. 

9. 
Perencanaan fasilitas sosial, fasilitas umum dan peribadatan yang 
mencakup perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya. 

10. 
Pengolahan sirkulasi di dalam maupun luar bangunan yang mudah 
ditelaah oleh warga Kampung Semanggi, seperti papan penunjuk jalan, 
papan pengumuman, peta dan lain sebagainya. 

11. Desain yang memperhatikan iklim mikro setempat. 

12. 
Peremajaan Kelurahan Semanggi secara keseluruhani termasuk dengan 
tipologi Inner City Slum yang cenderung padat. 

13. 
Memberikan ruang komunal pada dalam bangunan yang bisa digunakan 
untuk tempat bermain anak, berkumpul ataupun aktivitas lainnya 
sehingga kekerabatan yang erat pada kampung horizontal tetap terjaga. 

14. 
Pengelolaan pencahayaan yang kurang lebih sama seperti pencahayaan 
alami pada Perkmapungan Vertikal untuk menjaga sebuah historic suatu 
perkampungan. 

15. Mendesain unit hunian yang sesuai standar. 

16. Memperbaiki saluran drainase, limba padat ataupun santiasi. 

17. Menggunakan material lokal yang bisa mendukung kamar2 luar. 

18. 
Merancang unit hunian dalam efek psikologis ruang yang bisa 
meningkatkan unsur budaya warga Semanggi honda. 

19. 
Memberi efek kelegaan dalam hunian lewat tata alih pengolahan material 
atau alat m,ulti fungsi. 

 

 

 

 


