
 
Kajian Rumah Susun Sederhana Sewa berdasarkan Sustainable Housing Indicators 

 

 

1 

  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

1. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Hunian di Perkotaan 

Pertumbuhan penduduk di perkotaan  Indonesia pada umumnya disebab-

kan tingkat urbanisasi yang tinggi. Daya tarik kota berupa lapangan kerja yang 

luas, upah kerja yang tinggi, sarana pendidikan, sarana kesehatan yang serba 

lengkap, dan menjadi bagian dari kemajuan peradaban, sedangkan lapangan 

kerja di pedesaan semakin terbatas, menjadi faktor pendorong perpindahan 

penduduk ke perkotaan. 

Pertumbuhan kota membutuhkan daya dukung manusia yang semakin 

meningkat (terdapat  kecenderungan peningkatan aktifitas perekonomian terja-

di pada daerah dengan konsentrasi penduduk yang cukup tinggi), semakin 

meningkatnya kegiatan perekonomian kota memunculkan gerak masyarakat 

ke kota yang pada akhirnya memperbesar konsentrasi penduduk di perkotaan. 

Proses pertambahan penduduk kota secara alamiah maupun disebabkan 

tingginya tingkat urbanisasi, memunculkan kebutuhan akan tempat tinggal. 

Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal di dalam kawasan kota memun-

culkan permasalahan akan keterbatasan lahan, keterbatasan daya dukung 

sarana prasarana kota dan menyebabkan meningkatnya permukiman yang 

tidak layak huni. Padahal, dengan tingkat pendidikan dan kemampuan 

ketrampilan yang rata – rata rendah membuat masyarakat pendatang kota tidak 

dapat bersaing pada sektor formal maupun birokrasi pemerintah, sehingga 

untuk bertahan hidup mereka mengisi sektor informal perkotaan dengan 

pendapatan yang rata – rata rendah. 

Kebutuhan masyarakat pendatang kota akan lingkungan permukiman yang 

dekat pusat perekonomian kota (terdapat korelasi antara tempat tinggal, 

pekerjaan sektor informal dan lokasi / kawasan perekonomian kota, semakin 

dekat tempat tinggal dengan tempat bekerja akan menguntungkan bagi 

mereka, hal ini dikarenakan semakin dekat dengan tempat bekerja akan 
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meningkatkan waktu kerja, kesempatan melakukan variasi kerja di sektor 

informal dan mengurangi biaya operasional, yang berdampak pada tingkat 

kemampuan bertahan hidup mereka di kota), namun adanya keterbatasan 

lahan permukiman kota, tingginya nilai lahan dan kemampuan ekonomi 

mereka yang rata-rata rendah, memunculkan lingkungan permukiman yang 

tidak layak tinggal (lokasi permukiman ilegal, tidak terdapat sarana prasarana 

permukiman), sehingga seringkali masyarakat pendatang kota mendapat 

tudingan sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan perkotaan, hilang 

atau rusaknya lingkungan hijau dan lingkungan publik kota.  

J. Pamudji Suptandar (2003) mengutip1 pernyataan Marshall B. Clinard 

dalam Slums and Community Development  mengatakan bahwa kaum urban 

strata bawah merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial 

dicampakkan, secara budaya dihina, secara ekonomi diperas, secara politik 

dimanfaatkan, dan oleh masyarakat yang telah mapan mereka ditekan. Budaya 

kaum urban bisa ditandai dengan tiga cirinya yang khas yaitu, perilaku 

menyimpang (deviant behavior), budaya permukiman kumuh (culture of the 

slums), apatisme dan keterasingan sosial (apathy and social isolation).  

Perilaku menyimpang dikaitkan dengan vandalisme, prostitusi, premanisme, 

dan tindak kekerasan lainnya. Budaya keluarga sedesa, hidup di tepi bantaran 

sungai untuk sanitasi, tanpa privasi, dan memiliki solidaritas spontan yang 

tinggi. Kaum urban diidentikkan sebagai komunitas yang tidak mengenal 

martabat hidup, hakikat hidup, dan lingkungan hidup. Bagi mereka yang 

penting bagaimana besok bisa hidup. 

Memperhatikan pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tem-

pat tinggal, maka pemerintah melalui program pembangunan nasional meng-

amanatkan agar upaya pembangunan perumahan dan permukiman terus 

ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin 

meningkat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat terutama masyara-

kat berpenghasilan rendah. Sasaran jangka panjang adalah permukiman yang 

layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur. 

                                                 
1 Suptandar , J Pamudji Guru Besar Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Trisakti ( 13 Juni 

2003); Kaum Urban Berhak untuk Kehidupan Layak  ,Kompas 
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Sampai tahun 2003, Indonesia masih memiliki hutang rumah yang belum 

terwujud dari program tahun-tahun sebelumnya (backlog) mencapai 5,93 juta 

unit. Ditambah dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya sebanyak kurang 

lebih 800.000 unit, dengan kondisi saat ini Indonesia baru bisa memenuhi 

seluruh kebutuhan tersebut dalam kurun waktu 10 - 15 tahun mendatang. Di 

seluruh wilayah Indonesia tercatat 14,5 juta unit rumah tidak layak dan luas 

kawasan kumuh mencapai 47.500 hektare di lebih dari 10.000 lokasi. 2 

Dengan pertimbangan lahan kota yang semakin sempit, sedangkan tingkat 

kebutuhan tempat tinggal semakin besar, terutama berada di kawasan yang 

dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota, maka perlu dikaji konsep 

permukiman vertikal, dan secara khusus rumah susun sederhana sewa sebagai 

alternatif pemenuhan kebutuhan permukiman kota , selain itu untuk menuju 

permukiman yang berkualitas perlu pemahaman, pengkajian dan pelaksanaan 

terhadap sustainable housing indicators sehingga tercapai permukiman yang 

berkelanjutan. 

2. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Hunian di Kota Jakarta 

Kota Jakarta merupakan tujuan utama urbanisasi di Indonesia, dari waktu 

ke waktu jumlah masyarakat urban di Jakarta semakin meningkat sejalan 

dengan semakin maraknya pembangunan di kota Jakarta. Dengan makin 

tingginya tingkat urbanisasi di kota Jakarta memunculkan kebutuhan hunian 

yang semakin tinggi. Keterbatasan kemampuan ekonomi, keinginan untuk 

tinggal didaerah kegiatan ekonomi dan makin mahalnya lahan di pusat kota, 

menjadikan masyarakat pendatang kota membangun permukiman di daerah 

yang ilegal, salah satunya yang mudah ditemukan di bantaran sungai (lihat 

foto 1.1).  

Kondisi permukiman di daerah bantaran sungai dari waktu ke waktu 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan keberadaannya yang telah 

mencapai beberapa generasi menjadikan komunitas masyarakat bantaran 

sungai telah menjadi bagian dari masyarakat kota Jakarta. 

                                                 
2 Victor Sinaga, Rudy (2003) Realisasi Pembangunan Rumah Sederhana Jauh dari Target, Sinar 

Harapan  
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Foto 1.1. Kondisi permukiman 

masyarakat pendatang di Jakarta.  

( Lokasi di Bantaran Kali angke ) 

Sumber : Tzu Chi 

 

Dengan makin pesatnya permukiman di bantaran sungai memberikan 

dampak pada menurunnya kualitas lingkungan (lihat foto 1.2 dan 1.3) dan 

mempersempit kondisi lebar sungai. 

 

 

 

 

Foto 1.2. Sampah di sungai 

Sumber : Tzu Chi 

 Foto 1.3. Sampah di bantaran sungai 

Sumber : Tzu Chi 

 

Kondisi dari semakin sempitnya lebar sungai dikarenakan bantaran sungai 

digunakan untuk permukiman yang liar dan kumuh, adalah terjadinya banjir di 

Jakarta (lihat foto 1.4). Memperhatikan kondisi bantaran sungai yang semakin 

padat oleh permukiman liar dan kumuh , dalam upaya memperbaiki kondisi 

lingkungan kota Jakarta, khususnya daerah aliran sungai, Pemerintah Kota 

DKI Jakarta melakukan penggusuran dan relokasi. 

 

 

 

 

 

Foto 1.4. Banjir di Jakarta  

Sumber : Tzu Chi 
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Suatu hal yang menarik dari penanganan relokasi warga di bantaran 

sungai, khususnya di daerah Muara Angke dan Pejagalan adalah dipindahnya 

komunitas masyarakat bantaran kali angke ini ke kawasan rumah susun 

sederhana sewa yang dikelola oleh swasta di Cengkareng (lihat foto 1.5 dan 

1.6). Berkaitan dengan upaya membentuk permukimaan yang berkelanjutan, 

di dalam tesis ini, dilakukan kajian dan identifiksi terhadap rumah susun 

sederhana sewa Tzu  Chi berdasarkan sustainable housing indicators  

 

 

 

 

 
Foto 1.5. Relokasi warga bantaran kali 

Angke (Kapuk Muara dan Pejagalan ) 2003 

Sumber : Tzu Chi 

 Foto 1.6. Rumah Susun Sederhana 

Sewa Tzu Chi 

Sumber : Peneliti 2005 

 

3. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Hunian di Kota Semarang 

Seperti halnya pertumbuhan penduduk di kota – kota besar lain di 

Indonesia, kota Semarang mengalami pertumbuhan perekonomian yang terus 

meningkat. Pertumbuhan kota Semarang dapat ditengarai dengan makin 

luasnya wilayah administrasi pemerintah kota Semarang. 

 

 

 

Peta 1.1. Kota Semarang 

terbagi dalam 5 Kecamatan 

( era 1976 ) 

 Peta 1.2. Kota Semarang saat ini terbagi 

dalam 16 Kecamatan 
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Dengan semakin tingginya tingkat kegiatan perekonomian di Semarang, 

didukung keberadaan kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah dan 

kondisi kotanya yang kondusif bagi kegiatan pertumbuhan pembangunan, 

mendorong masyarakat di sekitar kota Semarang , dari seluruh penjuru Jawa 

Tengah bahkan luar Jawa Tengah untuk masuk dan tinggal di kota Semarang.  

Keinginan tinggal dan menetap dari masyarakat pendatang di kota Se-

marang menjadikan tingkat kepadatan permukiman di kota Semarang semakin 

tinggi (lihat foto 1.7 dan 1.8) dan kebutuhan lahan di perkotaan semakin 

sempit. 

 

 

 
Foto 1.7. Kondisi kepadatan permukim-

an semarang dilihat dari bukit Manyaran 

Sumber : Peneliti 2005 

 Foto 1.8. Kondisi kepadatan Permukiman 

semarang dilihat dari bukit Manyaran 

Sumber : Peneliti 2005 

 

Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan semakin ter-

batasnya lahan di kawasan pusat perkotaan dan menghindari kondisi rob yang 

selalu terjadi didaerah permukiman Semarang bagian Utara, masyarakat 

pendatang di kota Semarang pada saat ini cenderung mendirikan permukiman 

di lereng – lereng bukit (lihat foto 1.9 dan 1.10) , kondisi ini sangat mem-

bahayakan bagi keselamatan penghuni, dikarenakan rawan terhadap bahaya 

longsor. Kondisi permukiman yang tidak berada dalam tata ruang kota dan 

bersifat ilegal menjadikan sarana – prasarana kota tidak mereka terima. 

Memperhatikan semakin besarnya konsentrasi masyarakat pendatang di 

kota Semarang dengan kebutuhan akan hunian yang semakin meningkat, 

sedangkan rata-rata pendapatan masyarakat pendatang kota yang rendah 

sehingga berdampak pada semakin banyak terbangunnya permukiman masya-

rakat pendatang kota yang tidak tertata dengan baik  / liar dan kumuh (makin 

banyak permukiman didirikan di daerah ilegal dan tidak layak huni). 
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Foto 1.9. Kondisi pemanfaatan lereng 

sebagai permukiman dilihat dari bukit 

Manyaran 

Sumber : Peneliti 2005 

 Foto 1.10. Kondisi pemanfaatan lereng 

sebagai permukiman (dengan resiko 

longsor tinggi) dilihat dari bukit Ma-

nyaran 

 

Pemerintah kota Semarang melaksanakan perencanaan dan perancangan 

permukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat dengan pendapatan rata-

rata rendah dan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik. Salah satu 

upaya penyediaan kebutuhan akan hunian dan upaya perbaikan kualitas 

lingkungan permukiman  di kota Semarang adalah dibangunnya rumah susun 

sederhana sewa, satu diantaranya yaitu Rumah Susun Sederhana Sewa Ban-

darharjo. 

Seperti halnya permukiman masyarakat bantaran sungai di Muara Kapuk 

dan Pejagalan di Jakarta, permukiman masyarakat Bandarharjo merupakan 

permukiman masyarakat pendatang yang liar, padat dan kumuh (didirikan di 

tanah milik negara), permukiman ini berdiri serta telah dihuni dalam beberapa 

generasi, sehingga telah menjadi bagian dari kota Semarang. Secara ad-

ministrasi permukiman Bandarharjo berada dalam lingkup kelurahan Ban-

darharjo Kecamatan Semarang Utara.  

Pembangunan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo merupakan upaya 

memperbaiki lingkungan permukiman yang padat dengan kualitas lingkungan 

yang rendah. Dalam konsep pembangunannya, rumah susun sederhana sewa 

Bandarharjo bertujuan menjadi permukiman dengan kualitas sosial, ekonomi 

dan lingkungan yang meningkat, melalui pelaksanaan konsep TRIDAYA 

(pemberdayaan manusia, ekonomi dan lingkungan) 

Kajian yang hendak dilakukan dalam tesis ini adalah mengidentifikasi 

perubahan yang terjadi pada rumah susun sederhana sewa Bandarharjo (ber-

kaitan dengan membentuk permukiman yang berkelanjutan) setelah dikelola 
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oleh Pemerintah Kota Semarang selama 13 tahun berdasarkan sustainable 

housing indicators.  

 

 

 

 

 

 
Foto 1.11 . Rumah Susun Se-

derhana Sewa Bandarharjo 
 Foto 1.12 . Rumah Susun Sederhana Sewa 

Bandarharjo . Sumber : Peneliti 2005 
 

B. Perumusan Masalah 

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu 

dihadapkan dengan permasalahan berupa  kebutuhan lahan yang cukup luas, 

sedangkan keberadaan lahan di perkotaan semakin sempit dan mahal.  

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin lama mengalami 

peningkatan , makin mahalnya lahan dalam kota, mendorong pengembang 

untuk melaksanakan pembangunan perumahan di daerah sub kota dengan 

tujuan memperoleh lahan yang cukup luas dengan biaya murah (seringkali 

berupa pengalihan fungsi lahan pertanian dan perkebunan). Diperkirakan 

setiap tahunnya 7000 Ha lahan pertanian dan perkebunan beralih fungsi 

sebagai lahan perumahan3 (lihat foto.1.13). Kondisi peralihan fungsi lahan 

pertanian dan perkebunan menjadi lahan perumahan dalam skala besar 

merupakan salah satu faktor pengaruh pada menurunnya produksi bahan 

pangan.4 

                                                 
3 Yudohusodo,Siswono Rumah untuk seluruh rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta 1991, hal 8 
4 Indonesia Pengimpor Produk Tani  Terbesar : Indonesia , salah satu negara agraris terkaya di 

dunia, dinilai sudah menjadi pengimpor produk pertanian terbesar di dunia. Media Indonesia, 26 

Pebruari 2005, hal 3. 
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Foto.1.13. Perubahan fungsi lahan produktif menjadi permukiman 

Sumber : peneliti 2005 

 

Pembangunan kota yang semakin pesat dan pembangunan perumahan 

yang semakin melebar berdampak pada jaringan sarana prasarana kota 

menjadi panjang dan mahal, transportasi menjadi lebih mahal , hal ini 

menjadikan kota tidak efesien dan terasa mahal bagi penghuninya. 

Tingginya tingkat urbanisasi di perkotaan mengakibatkan kebutuhan 

tempat tinggal yang meningkat. Kondisi masyarakat pendatang yang pada 

umumnya bekerja pada sektor informal kota menjadikan mereka tidak dapat 

memiliki tempat tinggal di perkotaan maupun di sub kota, dikarenakan 

keterbatasan keuangan yang mereka miliki. Akibatnya, sering terjadi sengketa 

lahan, penyerobotan tanah dan timbulnya permukiman yang tidak layak huni 

di kawasan perkotaan. 

Uraian di atas menunjukkan pentingnya penanganan permukiman di 

perkotaan. Rumah susun merupakan salah satu alternatif membentuk permu-

kiman kota yang layak huni dan efesien dalam pengadaan sarana prasara-

nanya, namun demikian seringkali dalam perancangan rumah susun (khusus-

nya bagi masyarakat miskin kota) lebih mengutamakan faktor pemenuhan 

kebutuhan hunian kota sehingga seringkali peningkatan kualitas masyarakat 

dan lingkungan permukiman terabaikan. 

Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan peninjauan terhadap indikator 

keberlanjutan lingkungan permukiman (sustainable housing indicators) yang 

mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan pada rumah susun sederhana 

sewa yang telah terbangun, dimana dalam hal ini difokuskan pada rumah 

susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan Bandarharjo Semarang. 

Beberapa hal yang akan dikaji, difokuskan : 
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- Apakah dengan berpindahnya masyarakat ke rumah susun sederhana sewa 

mengalami peningkatan kualitas dalam hal kehidupan sosial, ekonomi 

maupun lingkungannya ? 

- Bagaimana pelaksanaan sustainable housing indicators (dalam upaya 

membentuk permukiman berelanjutan) di rumah susun sederhana sewa ? 

C. Kajian Pustaka 

1. Penataan Kota dan Permukiman Buruk 

“ … kegagalan untuk menghubungkan pemecahan teknis dengan masalah – 

masalah manusiawi menyebabkan secara langsung bencana – bencana skala 

besar di bidang planning kota – kota di seluruh dunia. Terlalu sering dilupakan 

bahwa tujuan fundamental pembangunan adalah peningkatan harkat 

manusia….” ( Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar, pada waktu PBB 

menerima Global Strategy for shelter to the year 2000, Desember 1988 )5 

Penataan kota di Indonesia, sampai dengan saat ini masih mengedepankan 

konsep urban sprawl yaitu menata kota (termasuk didalamnya kawasan per-

mukiman) secara horisontal dan melebar, hal ini berdampak pada hilangnya 

lahan produktif, jaringan sarana prasarana kota menjadi panjang dan mahal, 

transportasi menjadi lebih mahal , sehingga  menjadikan kota tidak efesien dan 

terasa mahal bagi penghuninya. Kondisi ini diperburuk dengan belum terca-

painya pemerataan pembangunan dan perimbangan kemajuan kota – kota di 

Indonesia, akibatnya memunculkan konsentrasi penduduk pada kota – kota 

tertentu dan menurunnya kualitas lingkungan setempat. 

Menilik permasalahan kota yang diakibatkan belum terciptanya perimba-

ngan pembangunan antar kota sehingga terjadi konsentrasi masyarakat pada 

kota tertentu, maka penataan kota perlu memperhatikan potensi dan keterpa-

duan pembangunan dengan daerah disekitarnya, sehingga penataan kota akan 

lebih mengacu pada konsep penataan kota yang menggabungan bentuk kota 

satelit dan kota galaksi6 (contoh : Jabotabek dan Gerbangkertosusila), dengan 

tujuan dapat dilakukan penyebaran aktifitas perekonomian kota sehingga tidak 

terjadi konsentrasi penduduk di pusat kota. 

                                                 
5 Bianpoen, Menata Kota dan Permukiman Buruk, Jurnal Ilmu–Ilmu Sosial,Gramedia 1991, hal 19 

6 Lihat  D. Spreiregen,Paul The Architecture of Towns and Cities, pengamatan bentuk kota oleh 

Kevin Lynch, McGraw Hill Book, 1965, hal 171-172 
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Gambar 1.1  Bentuk Penataan Kota 

A. Pusat kota 

B. Kota satelit 

( bentuk kota ini merupakan penggabungan 

konsep kota satelit dan galaksi dari Kevin 

Lynch) 

  

 Penataan kota yang mencakup penataan zona ekonomi, zona permukiman, 

zona industri, zona pendidikan, dan zona–zona lainnya, dalam kaitannya 

dengan membentuk kawasan kota yang efektif dan efesien, salah satu hal yang 

perlu menjadi perhatian adalah sistem moda dan jarak antar zona.  

Moda Jarak ( Miles ) Area (SQ.Miles) 

Berjalan 1.25 4.9 

Kereta kuda 2 12.5 

Trem 5 78.5 

Mobil 15 700 
1 miles = 1.6093 km 

Tabel 1.1. Thirty-minute travel distances and city area transversable7 
 

Suatu kota akan menjadi lebih manusiawi dengan makin banyaknya pedestrian 

dan kemudahan pencapaian dengan berjalan kaki, adapun jarak yang dimung-

kinkan ditempuh secara rutin dengan berjalan kaki maksimal 0.8 km8. 

Meski tidak secara serta merta menjawab permasalahan penataan kota, 

khususnya berkaitan dengan permukiman, dengan penyebaran zona pere-

konomian, penerapan keterpaduan pengembangan antar kota (pola galaksi), 

dan penataan zona kota yang mempertimbangkan jarak serta mencermati 

sistem moda, setidaknya dapat sedikit memberikan solusi bagi penataan kota 

yang lebih ekologis dan manusiawi. Hal ini berkaitan dengan tidak lagi terjadi 

konsentrasi penduduk dalam satu kota, jarak antar zona yang tepat dapat 

menurunkan beban polusi dan dengan penyebaran zona ekonomi diharapkan 

masyarakat tidak perlu lagi tinggal menetap dalam kota atau pusat kota. 

Pada abad ke – 21, dimana kota-kota akan berkembang dengan berpegang 

pada kaidah yang bersifat holistik dan berskala global. Kota tidak dapat lagi 

                                                 
7 Ibid,hal 73 
8 Ibid,hal 72 
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dipersepsikan sebagai benda yang masif, namun menjadi bentuk yang 

bergerak dinamis dan berubah sangat cepat. Perencanaan dan penataan kota, 

yang semula mengedepankan ilmu teknik dan ekonomi, dimana kota disusun 

sebagai serangkaian instrumen teknik dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

aktifitas perekonomian, dengan faktor lingkungan dan sosial mendapatkan 

porsi kecil dalam perencanaan kota, sudah tidak relefan lagi. 

 Perencanaan kota yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan 

sosial, memunculkan permasalahan di perkotaan, salah satunya munculnya 

permukiman buruk (permukiman kota yang tidak layak huni / permukiman liar 

dan kumuh), kondisi ini diperburuk dengan kurang tegasnya pranata kota, 

khu-susnya tindakan penertiban terhadap berubahnya kawasan kota secara 

ilegal, dan dijadikannya permukiman buruk sebagai komoditas politik. 

Karakteristik Permukiman Kumuh : 

- Tidak tersedia sarana – prasarana kota : air bersih, sistem drainase, jalan 

untuk keperluan darurat (pemadam kebakaran, ambulance, dsb), pene-

rangan lingkungan, penanganan limbah 

- Tidak tersedia klinik, sekolah dan tempat bermain anak yang aman 

- Lingkungan yang tidak sehat menjadikan tingkat kualitas kesehatan 

masyarakat sangat rendah, hal ini sering ditemukan pada anak – anak usia 

muda di lingkungan permukiman kumuh mengidap penyakit kronis.  

- Tidak tersedia tempat untuk bersosialisasi bagi masyarakat 

- Luas hunian yang sempit dan tidak memenuhi standar kelayakan bangunan 

dan kesehatan 

- Pertumbuhan lingkungan permukiman yang tidak direncanakan  

- Memunculkan kesenjangan antara permukiman kumuh dengan lingkungan 

permukiman yang lebih baik, meningkatkan kerawanan sosial pada ling-

kungan. 

Masalah Pokok yang terjadi di kota besar di dunia ketiga, khususnya 

Indonesia9: 

a. Kemiskinan dan kesenjangan 

b. Lingkungan fisik yang memburuk 

                                                 
9 Opcit, Bianpoen, hal 21 
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c. Penataan kota yang tidak memungkinkan masyarakat miskin berada 

didalam kota 

Beberapa pendekatan pemecahan : 

a. Meningkatkan produktifitas 

b. Penyelesaian secara teknis terhadap lingkungan 

c. Menata ruang kota sesuai kondisi masyarakat 

Tingginya urbanisasi, sedangkan tingkat pendapatan rata- rata masyarakat 

pendatang kota yang rendah, semakin meningkatkan munculnya  permukiman  

buruk di perkotaan. Penataan kota yang seringkali meletakkan (merelokasi) 

permukiman masyarakat pendatang kota jauh dari tempat bekerja (berakibat 

putusnya jaringan sosial masyarakat, biaya operasional yang lebih tinggi) dan 

pembangunan perumahan oleh pemerintah yang kurang memahami kebutuhan 

dan kemampuan masyarakat miskin kota, sehingga tidak dapat terjangkau oleh 

masyarakat miskin kota, menjadikan masyarakat miskin kota kembali men-

dirikan permukiman liar dan kumuh di kawasan lama. 

Penataan kota ke depan perlu memperhatikan lima faktor yaitu lapangan 

kerja / ekonomi (employment), keseimbangan lingkungan (environment), pe-

merataan dan keadilan (equity), menggerakkan peran masyarakat (enga-

gement) dan energi.10 

Tak dapat dipungkiri, bahwa dengan penataan kota yang semakin melebar 

(urban sprawl)  dan makin meningkatnya permukiman buruk berdampak pada 

menurunnya kualitas lingkungan, suatu kondisi terburuk yaitu terjadinya 

necropolis (kota mati). Untuk itu perlu dilakukan pembangunan yang 

berkelanjutan, dimana menurut Eko Budiharjo (1998)11 (menyadur pernyataan 

Stren, White dan Whitney dalam sustainable cities), disebutkan bahwa 

pembangunan berkelanjutan memperhatikan sistem biologis dan sumber daya 

(lingkungan), sistem ekonomi dan sistem sosial. 

2. Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) 

Dalam setiap kegiatan manusia, baik dalam skala kecil maupun skala besar 

selalu bersinggungan dengan alam. Kegiatan manusia dalam pembangunan 

                                                 
10 Budihardjo, Eko&Sujarto,Djoko Kota yang berkelanjutan,Dikti,1998, hal 5 
11 ibid :Budihardjo, Eko hal 10 
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selalu membutuhkan daya dukung alam dan aktifitas yang terjadi memberikan 

dampak terhadap kualitas alam. Suatu hal yang kemudian menjadi perhatian 

adalah ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung generasi mendatang 

dan kemampuan serta peranserta masyarakat dalam mengelola, melestarikan 

dan meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk itu perlu adanya pengertian dan 

pemahaman perihal pembangunan yang berkelanjutan. 

Secara umum keberlanjutan pembangunan diartikan sebagai pembangunan 

yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.  

Konsep keberlanjutan yang secara lebih luas didefinisikan : 12 

• menurut biologi konsep keberlanjutan adalah upaya menghemat dan 

menyelamatkan modal alam atas nama generasi mendatang 

• para ekonom lebih tertarik mengembangkan instrumen memasukkan biaya 

lingkungan ke dalam aktivitas industri dan ekonomi melalui intervensi 

pemerintah terhadap pasar. 

• sosiologi lebih banyak berbicara keberlanjutan umat manusia yang 

tercermin pada menurunnya kemiskinan dan hilangnya rasialisme dalam 

lingkungan  

• perencana kota melihat upaya praktis dalam perencanaan regional, 

masyarakat dan neighbourhood atau rukun-warga.  

• ahli Etika Lingkungan beranggapan bahwa melakukan preservasi (preser-

vasi lebih menekankan pada kerusakan dan konservasi lebih pada kehi-

langan) sebagai prinsip sumberdaya alam jauh lebih superior daripada 

konservasi atau eksploitasi.  

“ we have a moral duty to look after our planet and to hand it on in good 

order to future generations “ ( HMSO,1990, This Common Inheritance, 

London )13 

                                                 
12 Silas, Johan dalam makalah Dari Clean and Green ke Ecopolis atau Biopolis : 

http://www.menlh.go.id/praja/tpl/artikel/Clean_and_Green.pdf ; 25 Pebruari 2005 
13 A report by the town and country planning association, edited by Andrew Blowers, Planning for 

a sustainable environment, earthscan, london, 1996, hal 5 
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Dalam perencanaan yang berkelanjutan (sustainable) terdapat 3 hal pokok 

yang menjadi perhatian :14 

a. Terjadi perkembangan pembangunan (development ) 

b. Memenuhi kebutuhan (need) 

c. Generasi masa depan ( future generations ) 

Tujuan dasar pembangunan berkelanjutan : 

a. Konservasi SDA (resource conservation) 

Adanya kepastian penyediaan SDA untuk saat ini dan generasi mendatang 

berupa efesiensi penggunaan lahan, mengurangi limbah dari sumber yang 

tidak dapat diperbarui, dan menggantikan sedapat mungkin sumber yang 

tidak dapat diperbarui (non renewable resources) dengan sumber yang 

dapat diperbarui (renewable resources) serta memelihara keanekaragaman 

hayati. 

b. Built development  

Tujuannya memberikan perhatian terhadap pemakaian bahan alam maupun 

buatan dan pengaruhnya terhadap tanah. Memastikan pelaksanaan pemba-

ngunan yang menyelaraskan lingkungan buatan dengan lingkungan alami-

ah. 

c. Kualitas Lingkungan (environmental quality) 

Terdapat tiga tujuan : 

- mengurangi sumber polutan, penyebab polusi lingkungan 

- menjaga kemampuan ekosistem melakukan perbaikan 

- mencegah pembangunan yang mengurangi kualitas hidup 

d. Persamaan hak sosial (social equality) 

Mempunyai tujuan mencegah setiap kegiatan pembangunan yang me-

ningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin serta kegiatan perkem-

bangan pembangunan yang memunculkan ketidakadilan sosial. 

e. Partisipasi politik (political participation ) 

Perlunya peningkatan partisipasi politik dalam mengambil keputusan 

terhadap lingkungan berdasarkan aspirasi dari masyarakat (peran serta 

masyarakat). 

                                                 
14 Ibid hal 6 
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Pembangunan yang berkelanjutan tidak saja berkaitan dengan pengen-

dalian kelestarian SDA, namun perlu memiliki basis ekonomi yang kuat, 

tingkat sosial yang relatif setara  penuh keadilan dan peran serta masyarakat. 

Pentingnya ketersediaan SDA untuk pembangunan masa depan dalam 

rangka pembangunan berkelanjutan, maka dalam pembangunan perumahan 

sudah selayaknya memperhatikan kepentingan generasi mendatang, pelak-

sanaan pembangunan perumahan yang menimbulkan peralihan fungsi lahan 

pertanian dan perkebunan sebagai dampak pembangunan perumahan yang 

horisontal melebar perlu dihentikan. 

Pembangunan perumahan di kota-kota metropolitan dan kota besar serta 

kota-kota dan kawasan yang mempunyai kendala secara fisik dalam perluasan 

kotanya, didorong untuk dilaksanakan ke arah vertikal dalam bentuk rumah 

susun, baik rumah susun milik maupun rumah susun sewa. 

3. Rumah Susun 

Rumah susun 15 adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian – bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan – satuan yang masing – masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan 

utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai 

sarana penghubung ke jalan umum 

Pembangunan Rumah Susun terbagi : 16 

• Pembangunan rumah susun bagi masyarakat golongan menengah ke atas, 

baik untuk dimiliki maupun disewa 

• Pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat golongan 

menengah ke bawah yang sudah mampu, baik untuk dimiliki maupun 

disewa 

                                                 
15 UU no 16 Th 1985 tentang Rumah Susun 
16 KepMen Perumahan dan Permukiman no 10/KP TS/M/1999 
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• Pembangunan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat yang belum 

mampu, Pemerintah memberikan subsidi berupa tanah, atau pembiayaan, 

atau bangunan, atau prasarana dan sarana dasar, atau kombinasi di 

antaranya sesuai dengan tingkat kemendesakan untuk pemenuhannya, 

kemampuan kelompok sasaran masyarakat yang akan menghuni, dan 

kemampuan Pemerintah daerah setempat 

Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun17 

Maksud dan Tujuan : 

a. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun dimaksudkan sebagai 

landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan 

dan pengembangan rumah susun dalam rangka peningkatan kualitas 

hidup penghuninya. 

b. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun bertujuan untuk 

menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi 

penghuni dan atau pemakainya 

Kelengkapan Rumah Susun : 

Rumah susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu 

dan tangga darurat kebakaran, alat dan sistem alarm kebakaran, alat pemadam 

kebakaran, penangkal petir dan jaringan – jaringan air bersih, saluran 

pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, tempat pewadahan 

sampah, tempat jemuran, kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan 

listrik, generator listrik, gas, tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan 

telepon, sesuai dengan tingkat keperluan 

Fasilitas Lingkungan : 

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan fasilitas lingkungan 

yang berupa ruangan dan atau bangunan, yang dapat terdiri dari fasilitas 

perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, fasilitas pemerintahan, dan pelayanan umum serta pemakaman 

dan pertamanan. 

                                                 
17 Peraturan Menteri PU No. 60 / PRT / 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah 

Susun  ;  PP No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun 
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Lapangan terbuka dapat berupa taman sebagai penghijauan, tempat 

bermain anak – anak dan atau berupa lapangan olahraga yang memenuhi 

standar kebutuhan dengan luas tanah sekurang – kurangnya 20%  dari luas 

tanah lingkungan rumah susun. 

Dalam melaksanakan perbaikan permukiman liar dan kumuh menuju suatu 

permukiman yang lebih layak tinggal, secara khusus berupa rumah susun, 

seringkali masih mengalami kendala, hal ini disebabkan adanya persepsi pada 

perencana permukiman bahwa pandangan masyarakat masih terpaku pada 

hunian yang berada diatas tanah dan adanya halaman (landed housing) dan 

penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan  rumah susun yang masih 

kurang.  

Keikutsertaan aktif masyarakat dalam menentukan indikator perencanaan 

permukiman sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan suatu 

permukiman. Khususnya dalam perencanaan rumah susun sederhana sewa, 

partipasi masyarakat dalam proses penentuan indikator pembangunan sangat 

diperlukan, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memahami lingkungan, 

kebutuhan dan kemampuan mereka. Dengan memberikan kesempatan masya-

rakat menentukan indikator permukiman, akan menumbuhkan dan meningkat-

kan rasa memiliki permukimannya. 

4. Partisipasi Masyarakat dan Pendekatan Indikator (menuju permu-

kiman berkelanjutan) 

Pada kebanyakan perencanaan permukiman dan lingkungan, keberadaan 

masyarakat seringkali dilihat sekedar sebagai konsumen pasif. Masyarakat 

dibangunkan permukiman dengan berbagai fasilitas tanpa diberi peluang 

untuk ikut dalam proses menentukan kebijakan, perencanaan dan pengawasan 

pelaksanaannya. Padahal, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budaya, 

manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan (a sense of mastery 

and control)18 terhadap lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor men-

dasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan 

dan melestarikan. 

                                                 
18 opcit, Budiharjo, Eko hal 121 
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Penjabaran perihal masyarakat dan bentuk partisipasinya dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 Definisi  Masyarakat :19 

a. Manusia yang hidup bersama 

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama, sehingga timbul sistem 

komunikasi dan norma – norma yang mengatur hubungan antar anggota 

masyarakat 

c. Mereka sadar bahwa merupakan suatu kesatuan 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, yang menimbulkan 

kebudayaan dan menjadikan mereka merasa terikat satu sama lain. 

Secara sosiologis, agar suatu perubahan dapat terjadi dalam masyarakat, 

maka harus memenuhi syarat – syarat tertentu antara lain : 20 

a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Didalam 

masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada 

sutu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan 

tersebut.  

b. Harus ada momentum untuk memulai suatu gerakan. 

c. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu 

memimpin masyarakat tersebut. 

d. Pemimpin mana dapat menampung keinginan – keinginan masyarakat 

untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi 

menjadi program dan arah gerakan. 

e. Tujuan perubahan bersifat konkrit dan dapat dilihat oleh masyarakat dan 

bersifat abstrak, misalnya perumusan suatu ideologi tertentu. 

Dalam suatu lingkungan sosial permukiman kumuh terjadi hubungan 

sosial yang sangat kuat, kondisi ini membantu mereka dalam menghadapi 

situasi sulit, memunculkan karakter identitas lingkungan, rasa kebersamaan 

dan saling memiliki. Perencanaan yang mengubah atau merusak sistem hubu-

                                                 
19 Soekanto,Soerjono Sosiologi suatu pengantar, rajawali pers, 2002, hal 24 
20 Ibid, hal 313 
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ngan sosial yang sudah ada berpengaruh pada kehancuran suatu kondisi ma-

syarakat dan jaringan sosial yang sudah terbentuk21. 

Bentuk Partisipasi 

Partisipasi  oleh Bank Dunia (1995)22 didefenisikan sebagai proses dimana 

para pemilik kepentingan (stakeholders) mempengaruhi dan berbagi peng-

awasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang 

berdampak pada mereka. 

Konsep partisipasi yang diharapkan adalah mewujudkan kepedulian dengan 

pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengam-

bilan keputusan yang  mempengaruhi kehidupan mereka. 

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian partisipasi oleh Sherry 

Arnstein disusun sebagai tangga partisipasi berikut:23 

Pengawasan oleh warga Kekuasaan Warga 

Pendelegasian kekuasaan 

Kemitraan 

Konsultasi Tokenisme : kebijakan sekedarnya 

yang berupa upaya superfisial atau 

tindakan simbolis dalam pencapaian 

suatu tujuan 

Menginformasikan 

Penenteraman 

Manipulasi Tidak ada partisipasi 

 

Berdasarkan tangga partisipasi diatas, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah 

kondisi dimana masyarakat berperan serta (baik secara kemitraan, pende-

legasian kekuasaan maupun pengawasan)  dalam menentukan kebijakan mau-

pun keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam kontek permukim-

an, masyarakat tidak menjadi objek melainkan berperan sebagai subjek yang 

ikut menentukan keberhasilan suatu permukiman. 

 Ketika perkembangan partisipasi bergerak menuju tingkat partisipatif yang 

lebih tinggi (kemampuan memberikan informasi, konsultasi, pengambilan 

keputusan, pengelolaan, pengawasan), proses partisipatif menjadi semakin 

rumit dan memerlukan berbagai jenis pengetahuan dan ketrampilan,sehingga. 

dibutuhkan  pengembangkan kemampuan SDM. 

                                                 
21 Urbanupgrading, http:// web.mit.edu/ urbanupgrading, 7/11/2003 
22 The British Council, Mewujudkan Partisipasi, Prima Centra, 2001 hal 5 
23 Ibid; hal 23 - 25 
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Tingkat keterlibatan peran partisipasi masyarakat (lihat diagram 1.1):24 

- Tahap awal, kondisi ini terjadi pada tingkatan konsultasi, pengawasan. 

Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam berbagai hal dan mampu 

mengambil inisiatif  bila dimungkinkan. 

- Tahap perencanaan, terjadi hubungan antara pemerintah kota dan 

masyarakat, dimana masyarakat berpartisipasi menentukan kebutuhan 

mereka. 

- Tahap perancangan, pada tahap ini masyarakat tidak terlibat terlalu 

besar, namun dimungkinkan inovasi – inovasi yang memberikan solusi 

terhadap efektifitas pelaksanaan pada masyarakat 

- Pelaksanaan, melibatkan masyarakat , khususnya dalam hal pelatihan.  

- Pemeliharaan, perlu keterlibatan bersama antara pemerintah kota dan 

masyarakat 

 

                         Diagram 1.1. Diagram Partisipasi  

                                                 
24 Urbanupgrading, A Model participation, web.mit.edu/ urbanupgrading, 7/11/2003  
source: Action Planning for Cities. Nabeel Hamdi and Reinhard Goethert, John Wiley & Sons, 

Chichester 1997. Pg. 77. 
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 Partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal didaerah permu-

kiman kumuh, sangat dibutuhkan dalam upaya memperbaiki lingkungan 

permukiman mereka, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat tersebut lebih 

memahami kriteria apa yang mereka perlukan dalam rangka memperbaiki 

lingkungannya.25 

Partisipasi ,ditinjau sebagai hak asasi manusia, terutama bila dikaitkan 

dengan mereka yang miskin dan rawan terhadap pelanggaran hak oleh mereka 

yang lebih kuat, dapat dipantau melalui indikator :26 

- Pemberdayaan, yaitu ada usaha yang dijalankan oleh siapapun, yang 

dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (kelompok miskin) supaya 

mereka dapat semakin mengandalkan diri mereka sendiri dalam memenuhi 

kebutuhannya, juga semakin mampu terlibat dalam pengambilan kepu-

tusan secara sejajar dengan yang lain. 

- Kerjasama dan kemitraan, yaitu ada usaha untuk melibatkan masyarakat 

(kelompok miskin) dalam proses pengambilan keputusan 

- Kesamaan, yaitu usaha pelarangan perlakuan sebagian anggota masya-

rakat secara tidak adil, terutama akses terhadap lapangan kerja, kesehatan 

dan pendidikan. 

- Keberlanjutan, yaitu perlunya diselenggarakan penyadaran masyarakat 

secara luas bahwa generasi mendatang tidaklah harus terbebani dengan 

biaya yang muncul untuk pembangunan yang hasilnya cenderung dinik-

mati saat ini saja; generasi mendatang disiapkan untuk bebas dari kemis-

kinan. 

- Keamanan, adanya perlindungan terhadap rasa aman dan keselamatan 

Dalam penentuan suatu kebijakan dalam rangka melakukan perubahan 

yang menyangkut masyarakat, khususnya dalam hal perencanaan dan peranca-

ngan permukiman menuju permukiman yang layak tinggal, selain melibatkan 

peran aktif masyarakat, perlu disusun indikator – indikator yang dapat diguna-

kan sebagai pedoman dan evaluasi. 

                                                 
25 Gilbert,Alan & Gugler,Josef Urbanisasi dan Kemiskinan, Tiara Wacana, 1996 hal 112 
26 M Lubis,Saut Agenda 21 Sektoral Buku 3: Indikator Pembangunan Berkelanjutan,  Proyek 

Agenda  21 Sektoral, 2000 hal 15 
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Proses Penentuan Indikator27 

Indikator merupakan alat yang dipakai untuk menggambarkan secara  

sederhana suatu keadaan yang tidak berdiri sendiri. Pemilihan indikator terkait 

erat dengan persoalan yang terjadi di suatu daerah dan dinilai perlu dipe-

cahkan oleh penduduk daerah itu.  

Dalam proses penentuan indikator  dapat dilakukan melalui dua pende-

katan yaitu : 

a. Pendekatan Teknokratik 

Pendekatan teknokratik mendasarkan pada proses berpikir sebagian orang 

yang dinilai punya otoritas dan keahlian untuk membahas dan menentukan 

indikator yang tepat bagi suatu daerah. Peran dominan adalah para pakar. 

b. Pendekatan Humanistik 

Pendekatan humanistik mendasarkan pada pemahaman bahwa setiap 

individu , terlepas dari tingkat keahliannya, dinilai mempunyai hak yang 

sama untuk menentukan indikator.  

Pendekatan humanistik dilakukan dengan sebanyak mungkin pelibatan masya-

rakat dalam mengambil keputusan pada tahapan – tahapan proses perumusan 

dan pemilihan indikator, dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.2. Proses Perumusan Indikator dengan pendekatan humanistik 

                                                 
27 Ibid;  hal 1- 9 

Pertemuan terbuka bagi masyarakat 

Yang mewakili 

Usulan rancangan indikator 

Pembentukan Kelompok Kerja 

Diskusi terbuka & penelitian 

kelayakan teknis 

Indikator terpilih sementara 

Publikasi hasil penelitian 
Pemungutan suara terbuka 

indikator terpilih 



 
Kajian Rumah Susun Sederhana Sewa berdasarkan Sustainable Housing Indicators 

 

 

24 

 

Kualitas hidup penduduk yang berada di suatu daerah merupakan aspek 

utama dalam penentuan indikator Pembangunan Berkelanjutan. Kualitas 

penduduk akan berpengaruh terhadap perilaku dan pandangan mereka tentang 

lingkungan (ekosistem) sehingga akan sangat mempengaruhi pola pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya alamiah dan buatan disekitarnya. 

Perbaikan permukiman kumuh menuju permukiman yang lebih baik (ru-

mah susun sederhana sewa), seringkali mengalami kendala dikarenakan ku-

rang adanya pemahaman terhadap karakteristik masyarakat yang dihunikan, 

kurangnya penyertaan masyarakat untuk ikut menentukan indikator pem-

bangunan (berkaitan dengan lingkungan, jaringan sosial, ekonomi dan peru-

bahan sosial) dan masih banyaknya masyarakat (khususnya masyarakat 

pendatang dan miskin kota) yang  tidak mengerti perihal fungsi serta cara 

menentukan indikator permukiman yang layak. 

Untuk menuju suatu permukiman yang berkelanjutan (sustainable 

housing) perlu adanya keterpaduan pandangan antar berbagai pihak, yaitu 

pemerintah, masyarakat, swasta, dsb, dalam memahami sustainable housing 

indicators dan menyusun sustainable housing indicators secara bersama yang 

dapat digunakan sebagai pedoman dan evaluasi terhadap pembangunan 

permukiman yang layak serta berkelanjutan. 

5. Sustainable Housing Indicators  

Sustainable housing is defined as planning, designing and building 

dwellings that are more socially, environmentally and economically 

sustainable. A sustainable house is designed with people in mind ; it is safe, 

secure, and universally designed. It also efficient in the use of water and 

energy resources and in waste minimisation. 

A sustainable house is cost – efficient over time, comfortable, cheap to 

maintain and complements our unique environment28 .  

Sustainable housing is housing which meets the critical objective of the 

national housing policy (adequacy, acces, and affordability).  

The vison : healthtier, wealthier, secure households and communities in 

environmentally responsive, spatially, socioculturaly, economically, inte-

                                                 
28 Queensland Government, Disscusion paper:Toward Suatainable Housing in Queensland, 

desember 2004 
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grated housing and habitats, with a resource and environment conserving for 

the benefit of current  and  future generations.29 

Permukiman yang berkelanjutan yang diartikan sebagai pembangunan 

permukiman yang lebih memperhatikan aspek sosial , ekonomi dan lingku-

ngan. Untuk itu diperlukan adanya indikator yang dapat dijadikan pedoman 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan permukiman, secara khusus 

menuju permukiman yang berkelanjutan. 

Menurut Jaap Kortman (2004) 30 indikator permukiman yang berkelan-

jutan terdiri dari :  

Aspek sosial : 

- Kenyamanan 

- Keamanan 

- Kesehatan 

- Kontak sosial 

- Pemberdayaan 

- Keadilan 

- Informasi 

Aspek ekonomi : 

- Situasi ekonomi masyarakat 

- Pekerjaan 

- Produk regional dan peng-

gunaannya 

- Keuntungan masyarakat 

Aspek lingkungan : 

- Penggunaan material 

- Penggunaan energi 

- Penggunaan air bersih 

- Emisi 

- Penggunaan ruang kota 

- Limbah 

 

Keberlanjutan permukiman diartikan sebagai perencanaan dan pelaksana-

an pembangunan permukiman yang lebih memperhatikan aspek sosial, 

lingkungan dan ekonomi, dijabarkan sebagai berikut : 31 

                                                 
29 City of Johannesburg, Sustainable Housing Strategy, Final Report; Oktober 2001, hal 21 
30 Kortman,Jaap dkk, Introduction of  Sustainable Homeservices by Housing organisations in The 

City of  Tomorrow, paper at the ENHR conference, Cambridge, UK, 2004, hal 2 
31 Diolah dari :  

opcit; Queensland Government, hal 3; www.sustainablemeasures.com/indicator ; 

www.santa-monica.org/epd/scp ; ibid, Jaap Kortman,dkk; hal 2 ; European Common Indicators, 

towards a local sustainability profile, Ambiente Italia,september 2003 

Pandangan responden ( pendekatan humanistik )  
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- Aspek Sosial ( Social sustainability ) 

Aspek sosial mengacu pada perencanaan permukiman yang memper- 

hatikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Pembangunan permukiman 

meski dilakukan untuk memenuhi kebutuhan papan yang mendesak saat 

ini, namun perlu direncanakan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat 

pada masa depan dengan berbagai macam kegiatan dan kondisi kehidupan 

masyarakat. 

Keberlanjutan permukiman, ditinjau dari aspek sosial, yaitu meningkatnya 

rasa aman dan keselamatan, nyaman, kehidupan yang lebih sehat, 

fleksibilitas dalam berbagai kebutuhan dan kegiatan fisik penghuni, 

meningkatkan kualitas dan hubungan sosial, menurunnya resiko 

kecelakaan (dalam menghuni), meningkatnya partisipasi masyarakat dan 

kesempatan masa depan yang lebih baik. 

Parameternya antara lain : 

a. Meningkatnya kemampuan SDM 

Ditandai dengan makin besarnya kesempatan mendapatkan 

pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan segala bentuk kegiatan yang 

ditujukan pada kemampuan ketrampilan dan intelektual yang lebih 

baik. 

b. Tersedianya fasilitas sosial 

Dengan disediakan fasilitas sosial ditujukan pada tumbuhnya lingku-

ngan sosial yang baik. 

Dalam suatu keadaan, dimana terjadi kesesakan (crowding) dan 

kepadatan (density) menimbulkan pengaruh tingkah laku sosial 

berupa:32 agresi, menarik diri dari lingkungan sosial, berkurangnya 

tingkah laku menolong, kecenderungan untuk lebih banyak melihat sisi 

jelek seseorang.  

Ketersediaan fasilitas permukiman, khususnya yang mengurangi tim-

bulnya rasa kesesakan dan kepadatan, dapat mereduksi pengaruh 

negatif pada tingkah laku sosial. 

 

                                                 
32 Wirawan Sarwono,Sarlito Psikologi lingkungan; Grasindo, 1992, hal 81 
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c. Keamanan dan keselamatan dalam menghuni 

Ditandai dengan semakin minimnya alat pengaman dari tiap hunian, 

kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan tersedianya 

alat – alat penyelamatan terhadap bencana. 

d. Meningkatnya kesehatan 

Ditandai dengan semakin mudahnya mendapatkan pelayanan kese-

hatan. 

e. Jaminan hukum 

Ditandai dengan jaminan pemerintah dari segi administrasi dan hukum 

perihal keberadaan masyarakat dan tempat tinggalnya. 

f. Sistem pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat 

Ditandai dengan makin besarnya peranserta masyarakat dalam 

mengelola lingkungan tinggalnya. 

g. Hubungan sosial 

- Aspek Ekonomi ( Economic sustainability ) 

Aspek ekonomi memperhatikan efesiensi pembiayaan, baik dalam hal 

pembiayaan konstruksi, biaya pemeliharaan dan biaya perubahan pada 

masa depan serta kesempatan kerja dan kemampuan menabung bagi 

komunitas masyarakat . 

Permukiman berkelanjutan, ditinjau dari aspek ekonomi, yaitu permukim-

an dengan biaya (konstruksi, pemeliharaan) yang terjangkau, adanya 

peningkatan kualitas hidup, adanya peluang kerja yang lebih beragam, 

kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan . 

Parameternya antara lain : 

a. Peningkatan kualitas ekonomi 

Ditandai dengan pendapatan ekonomi yang lebih baik ditinjau dari segi 

kuantitas dan kualitas. 

Menurut Johan Silas (2000)33,kaitannya dengan peningkatan kualitas 

ekonomi, rumah bukan lagi sekedar home-life, tetapi ada tempat 

produksi, pemasaran,dsb (home – based enterprises ;HBEs atau usaha 

berbasis rumah tangga). 

                                                 
33 Silas,Johan,dkk; Rumah Produktif, UPT ITS, 2000, hal 9 
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b. Adanya kemampuan menabung 

Ditandai dengan kemampuan memenuhi pembiayaan pokok dan 

kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder. 

c. Menurunnya jumlah pengangguran 

Makin variasi ksempatan kerja yang ada, dan makin besarnya warga 

mendapatkan kesempatan kerja 

d. Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder 

Ditandai dengan kemampuan membeli kebutuhan sekunder. 

e. Kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan 

Ditandai dengan makin tingginya kualitas perbaikan lingkungan dan 

kemampuan swadaya masyarakat. 

- Aspek Lingkungan ( Environmental sustainability ) 

Keberlanjutan lingkungan mengacu pada perencanaan pembangunan yang 

memperhatikan pengaruh pada lingkungan dan memperhitungkan daya 

dukung sumber daya alam ( pemanfaatan SDA secara efektif dan efesien ). 

Permukiman berkelanjutan, ditinjau dari aspek lingkungan, yaitu adanya 

efesiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya ( air dan listrik), 

pengelolaan limbah, kontribusi terhadap penurunan polusi, pemanfaatan 

material yang perduli lingkungan . 

Parameternya antara lain : 

a. Pemanfaatan air dan listrik yang terkontrol dan efesien 

Dapat dilihat dengan semakin berfungsinya alat – alat kontrol mekanis 

yang berkaitan dengan pemanfaatan air dan listrik, dan makin 

rendahnya pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk keper-

luan air dan listrik. 

b. Kesadaran terhadap lingkungan hijau 

Adanya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 

lingkungan hijau. 

c. Kesadaran akan kualitas sanitasi dan penanganan limbah 

Ditandai dengan makin responsifnya masyarakat dalam menata, mem-

perbaiki sistem sanitasi dan penganan limbah 
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d. Kesadaran akan kualitas kebersihan lingkungan dan penanganan 

sampah 

Adanya kegiatan yang meningkatkan kualitas kebersihan dan makin 

responsifnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

e. Kontribusi terhadap menurunnya polusi udara 

Ditandai dengan makin rendahnya pemakaian alat – alat yang merupa-

kan sumber polutan udara. 

 

                     Diagram 1.3. SEL (sustainable housing indicators) 

Didalam kebijakan Pemerintah Indonesia, sustainable housing indicators 

dijabarkan sebagai TRIDAYA :34 

a. Pemberdayaan manusia 

Pemberdayaan manusia ditujukan pada faktor sosial yaitu kesadaran 

sebagai warga kota dan keterikatan pada peraturan formal kota dan faktor 

pengembangan kemampuan SDM. 

b. Pemberdayaan ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi ditujukan pada kemampuan mengembangkan 

usaha, maupun difersifikasi usaha ekonomi produktif dan terjangkau 

pelayanan lembaga keuangan 

c. Pemberdayaan likungan 

Pemberdayaan lingkungan ditujukan pada kemampuan berswadaya untuk 

membangun dan memelihara lingkungan. 

                                                 
34 Departemen Pekerjaan Umum, Laporan akhir; Peremajaan Kota di Semarang, 1992, hal 20 
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Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan mengu-

tamakan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang responsif namun 

secara komprehensif sekaligus dapat mengakomodasikan dalam satu kesatuan 

sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan pembangunan 

ekonomi.35. Dalam hal ini pembangunan permukiman disyaratkan meningkatkan 

kualitas lingkungan, sosial masyarakat dan ekonomi, demikian halnya dalam 

pembangunan rumah susun sederhana sewa maka dalam pembangunannya 

terdapat satu kesatuan sistem dengan konsep pengembangan kualitas sosial 

penghuninya, meningkatkan kualitas ekonomi penghuninya dan meningkatkan 

kualitas responsif penghuni untuk membentuk lingkungan yang layak. 

D. Hipotesa 

Sebagai pijakan dalam melakukan penelitian disusun hipotesa kerja sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan persyaratan teknis pembangunan rumah susun dan secara khusus 

rumah susun sederhana sewa, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengelolaan dan pengembangan rumah susun, lebih memperhatikan aspek 

social, spek ekonomi dan aspek lingkungan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas hidup penghuninya. 

Dalam hal ini diisyaratkan dalam pembangunan rumah susun dan secara 

khusus rumahsusun sederhana sewa, pada masyarakat penghuni dan Kawasan 

permukimannya terjadi peningkatan kualitas social, eknomi dan ling-

kungan. 

2. Untuk menuju suatu permukiman yang berkelanjutan (sustainanble housing) 

perlu adanya keterpaduan antara berbagai pihak, yaitu peemerintah, 

masyarakat, swasta, dsb, dalam memahami sustainable housing indicators dan 

menyusun sustainable housing indicators secara bersama yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dan evaluasi terhadap pembangunan permukiman 

yang layak serta berkelanjutan. 

Penerapan konsep Tri Daya ataupun sustainable housing indicators dalam 

penyelenggaraan rumah susun dan secara khusus rumah susun sederhana sewa 

                                                 
35 SK Menteri Kimpraswil Ketua BKP4N, No.217/KPTS/M/2002, Kebijakan dan Strategi 

Nasional Perumahan dan Permukiman, DPU, 2002 
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bertujuan membentuk permukiman yang berkelanjutan, dimana dalam 

pelaksanaannya diutuhkn keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak.. 

3. Pada kebanyakan perencanaan permukiman dan lingkungan, keberadaan 

masyarakat seringkali dilihat sekedar sebagai konsumen pasif. Masyarakat 

dibangunkan permukiman dengan berbagai fasilitas tanpa diberi peluang 

untuk ikut dalam proses menentukan kebijakan, perencaanaan dan 

pengawasan pelaksanaannya. Padahal, sebagai makhluk yang memilikiakal 

dan budaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan 

terhadap lingkungannya. Rasa tersebut merupakan factor mendasar dalam 

menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahanan dan 

melestarikan. 

  Partisipasi masyarakat, khususnya mereka yangtinggal di daerah 

permukiman kumuh, sangat dibutuhkan dalam upaya memperbaiki lingkungan 

permukiman mereka, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat tersebut lebih 

memahami kriteria apa yang mereka perlukan dalam rangka memperbaiki 

lingkungannya, oleh karenanya dalam pembangunan permukiman yang 

berkelanjutan dibutuhkan upaya pemberdayaan dan peningkatan 

kemampuan peran aktif masyarakat.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian : 

Berangkat dari fenomena urbanisasi yang semakin meningkat dan tidak dapat 

dicegah, kebutuhan akan hunian di perkotaan yang semakin meningkat (khu-

susnya bagi masyarakat pendatang kota dan masyarakat miskin kota), lahan yang 

ada di  perkotaan semakin terbatas dan mahal, adanya ketergantungan masyarakat 

pendatang dan miskin kota untuk tinggal di kawasan perekonomian kota yang 

berdampak pada maraknya pembangunan permukiman liar dan kumuh, menu-

runnya kualitas lingkungan, padahal dibutuhkan upaya untuk menjaga kelestarian 

dan kualitas lingkungan demi generasi mendatang (pembangunan yang berkelan-

jutan), dan upaya pemerintah melakukan perbaikan lingkungan dan permukiman 

kumuh berupa pembangunan rumah susun sederhana sewa, maka penelitian ini 

dilakukan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi perubahan kondisi 

masya-rakat yang tinggal di rumah susun sederhana sewa , (2) mengidentifikasi 

strategi dan sistem pengelolaan menuju permukiman berkelanjutan (dengan 

melakukan komparasi antara rumah susun sederhana sewa Tzu Chi dan 

Bandarharjo), (3) mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam membentuk 

permukiman berkelanjutan, berdasarkan sustainable housing indicators, (4) 

memformulasikan strategi dan sistem pengelolaan yang relatif tepat, menuju 

permukiman berkelanjutan yang berbasis partisipasi masya-rakat, berdasarkan 

sustainable housing indicators. 

2. Manfaat dari penelitian : 

 Dengan melakukan penelitian rumah susun sederhana sewa berdasarkan 

sustainable housing indicators, memberikan wacana dalam menyusun strategi dan 

sistem pengelolaan permukiman menuju permukiman berkelanjutan, proses 

introspeksi bahwa suatu perbaikan lingkungan tidak akan pernah terlepas dari 

kualitas masyarakat yang ada didalamnya, kebijakan dan peraturan yang mengikat 

tidak cukup untuk mengatasi persoalan permukiman dan lingkungan, tanpa 

meningkatkan kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat. 

Wacana akademis dalam melakukan perencanaan dan perancangan permu-

kiman, dimana suatu yang teratur dan indah berdasarkan kajian teori, tidak cukup 

untuk menyelesaikan permasalahan permukiman (khususnya permukiman ku-

muh). Partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun indikator – indikator 

(sustainable housing indicators) berdasarkan pengalaman, kemampuan , kebu-

tuhan dan pemahaman mereka akan lingkungan setempat, seringkali memberikan 

masukan yang lebih bermakna. 

F. Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini lingkup penelitian difokuskan pada : 

1. Aspek Sosial, yaitu : 

Meningkatnya kemampuan SDM, tersedianya fasilitas olah raga, bermain, 

pendidikan bagi anak, keamanan dan keselamatan dalam menghuni, 

meningkatnya derajat kesehatan penghuni, jaminan hukum, sistem penge-

lolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat,hubungan sosial 
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2. Aspek Ekonomi, yaitu : 

Peningkatan kualitas ekonomi, adanya kemampuan menabung, menu-

runnya jumlah pengangguran, kemampuan memenuhi kebutuhan sekun-

der, kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan  

3. Aspek Lingkungan 

Pemanfaatan air  dan listrik yang terkontrol dan efesien, kesadaran terha-

dap lingkungan hijau, kesadaran akan kualitas sanitasi dan penanganan 

limbah, kesadaran akan kualitas kebersihan lingkungan dan penanganan 

sampah, kontribusi terhadap menurunnya polusi udara 

Temuan – temuan dilapangan diluar indikator (fokus penelitian) diatas 

digunakan sebagai bahan masukan dalam penelitian dan dapat dikembangkan 

sebagai indikator baru dalam penelitian berikutnya. 

Kondisi penelitian adalah kondisi rumah susun sederhana sewa Tzu Chi 

Jakarta dan Bandarharjo Semarang dalam kurun waktu Pebruari 2005 – Juni 2005. 
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G. Pola Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Penelitian 

? 

FENOMENA 

PERKEMBANGAAN KOTA 

- Pusat kegiatan ekonomi 

dan pemerintahan 

- Lapangan kerja yang va-

riatif 

- Kesempatan kerja  

- Fasilitas kesehatan, pen-

didikan yang lengkap 

- Refleksi kemajuan pera-

daban 
 

PERTUMBUHAN JUMLAH 

PENDUDUK 

 

 - Urbanisasi 

- Alamiah 

KEBUTUHAN TEMPAT 

TINGGAL  YG LAYAK 

FENOMENA 

MASYARAKAT 

PENDATANG & 

MISKIN KOTA 

FENOMENA 

RUMAH SUSUN 

SEDERHANA SEWA 

- Kualitas ekonomi penghuni 

yang rata – rata rendah 

- Kemampuan SDM yang rata 

– rata rendah 

- Ikatan sosial ( senasib ) yang 

kuat 

- Keterbatasan lahan 

- Menuju kualitas masyarakat, 

ekonomi dan lingkungan 

yang lebih baik 

 

- Pendidikan rata – 

rata rendah 

- Bekerja pada sektor 

informal kota 

- Pendapatan rata – 

rata rendah 

- Rasa senasib yang 

tinggi 

- Hunian berada di 

pusat kota, ilegal 

dan kualitas 

lingkungan rendah 

- Peran tokoh 

masyarakat tinggi 

 

KEBIJAKAN 

PEMERINTAH 

- Tata Guna Lahan 

- Daya Dukung kota 

- Nilai lahan 

- Keterbatasan lahan 

kota 

- Keberlanjutan kota 

- Kebijakan 

perumahan 

- Agenda21 

 

PERMUKIMAN 

BERKELANJUTAN 
(sustainable housing) 

PENGELOLAAN 

SWASTA 

SUSTAINABLE 

HOUSING 

INDICATOR 

SUSTAINABLE 

HOUSING 

INDICATOR 

? ? 

? 

PENGELOLAAN 

PEMERINTAH 

KOTA 

Rumah Susun Seder-

hana Sewa Tzu Chi 

Rumah Susun Sederhana 

Sewa Bandarharjo 
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