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BAB 4 

KESIMPULAN  DAN  REKOMENDASI 

 

  

A. Kesimpulan 

1. Rumah Susun Sederhana Sewa Tzu Chi Jakarta 

Pemindahan masyarakat Kapuk Muara dan Pejagalan, khususnya yang 

tinggal di bantaran kali Angke oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta ke rumah 

susun  sederhana sewa Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng, memberikan 

dampak pada perubahan kualitas sosial, ekonomi dan persepsi terhadap 

lingkungan. 

a. Perubahan ditinjau dari aspek sosial  

Masyarakat bantaran sungai Angke merupakan masyarakat pendatang dan 

miskin kota, mereka telah beberapa generasi tinggal dan menetap di kawasan 

bantaran sungai Angke yang secara administrasi berada di Kapuk Muara dan 

Pejagalan. Sebutan sebagai masyarakat bantaran kali Angke oleh masyarakat 

Jakarta, menunjukkan bahwa telah terjadi sistem sosial yang kuat dalam 

masyarakat bantaran sungai ini, sehingga memunculkan identitas bagi mereka. 

Masyarakat bantaran sungai Angke , seperti umumnya masyarakat penda-

tang dan miskin kota, merupakan masyarakat dengan pendidikan yang rata-

rata rendah, bekerja pada sektor informal kota dengan rata-rata pendapatan 

rendah, tempat tinggal yang tidak layak huni dan sangat tergantung dengan 

sistem jaringan sosial yang ada (baik dalam lingkungan tinggal maupun diluar 

kawasan tinggal). Keterbatasan pendapatan dari sektor informal kota berakibat 

pada terbatasnya kemampuan masyarakat pendatang dan miskin kota untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka, bahkan upaya meningkatkan kemampu-

an anak – anak mereka untuk mendapatkan kesempatan belajar dan mening-

katkan ketrampilan, seringkali tidak dapat dilakukan.  

Pemindahan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Angke ke rumah 

susun sederhana sewa Tzu Chi, memisahkan kontak sosial dengan keluarga 

mereka, kelompok mereka, yang ada di Kapuk Muara dan Pejagalan yang 
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tidak terkena penggusuran. Hal ini berdampak pada putusnya jaringan sosial 

yang sudah lama ada dan mendukung kehidupan mereka. Padahal dengan 

adanya sistem jaringan sosial yang ada (khususnya berkaitan dengan kontak 

sosial dengan warga kawasan Kapuk Muara, Pejagalan, dan sekitarnya ) 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja 

yang lebih bervariasi di bidang informal. Nuansa kampung bantaran sungai 

Angke dan sekitarnya yang padat, kontak sosial yang sangat tinggi, saling 

bantu dan nilai kebersamaan yang tinggi, sedangkan lingkungan rumah susun 

sederhana sewa Tzu Chi yang “menyendiri”, menjadikan beberapa penghuni 

menurun kualitas sosialnya (hal ini ditandai banyaknya usia produktif yang 

semula mengisi pekerjaan informal di kawasan lama, setelah pindah menjadi 

pengangguran (pernyataan ini diungkapkan antara lain oleh bapak Iwan dan 

bapak Chaerudin). 

Namun dengan dipindahkannya mereka ke rumah susun sederhana sewa Tzu 

Chi, dan disediakannya sarana prasarana permukimaan  yang memadai, 

adanya jaminan hukum akan keberadaan mereka oleh Pemerintah Kota DKI 

Jakarta, memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas 

sosial mereka sebagai warga kota dan berhak mendapatkan fasilitas pelayanan 

kota.  

Oleh pengelola dengan melibatkan tokoh masyarakat dan elemen organi-sasi 

kemasyarakatan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, di lakukan upaya 

merubah perilaku sosial, dari masyarakat yang semula berperilaku potensial 

penyebab kerawanan sosial, dengan adanya peraturan, pembinaan dan 

lingkungan yang lebih tertata, menjadikan mereka mulai enggan untuk 

melakukan kegiatan yang menimbulkan kerawanan sosial. Selain merubah 

perilaku sosial, dilakukan pembinaan yang ditujukan pada meningkatnya 

partisipasi dan tanggungjawab masyarakat terhadap lingkungan. 

Ketersediaan fasilitas permukiman dan fasilitas keselamatan permukiman 

(alat pemadam kebakaran, dsb) yang lebih baik sehingga masyarakat dapat 

melakukan segala aktifitasnya (baik berkumpul, bermain, olahraga, dsb) 

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri. 

Kesempatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk 



 
Kajian Rumah Susun Sederhana Sewa berdasarkan Sustainable Housing Indicators 

 

 

107 

anak – anak dan remaja, dilakukan melalui kesempatan belajar dan kesem-

patan memiliki ketrampilan yang lebih luas. Adanya poliklinik memberikan 

kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik. 

Diterapkannya sistem menghuni oleh pengelola, dimana semakin tua usia 

penghuni diletakkan pada lantai yang paling bawah atau mudah untuk 

dijangkau, bagi orang sakit ( khususnya yang tidak dapat menaiki tangga terla-

lu tinggi) dan ibu yang hamil (khususnya bila usia kandungan sudah tua)  

disediakan tempat sementara pada lantai dasar, sedangkan posisi hunian yang 

dirancang untuk tidak memungkinkan anak – anak bermain di tangga menja-

dikan keselamatan mereka lebih terjaga 

Dengan adanya pembinaan SDM, kesempatan belajar dan memperoleh 

pelatihan ketrampilan yang lebih baik, fasilitas permukiman yang relatif 

lengkap, tersedianya poliklinik, dan sistem keamanan serta keselamatan 

permukiman yang baik, memberikan peluang bagi meningkatnya kualitas 

hidup penghuni rumah susun sederhana sewa Tzu Chi. 

Sustainable Housing Indicators, khususnya aspek sosial , memiliki tujuan :  

Terciptanya lingkungan permukiman yang memberikan jaminan keamanan , 

keselamatan, hubungan sosial yang lebih baik, kesempatan meningkatkan 

kemampuan warga, tersedianya sarana – prasarana lingkungan permukiman 

secara memadai , kesehatan dan kualitas sosial yang lebih baik. 

Secara umum rumah susun sederhana sewa Tzu Chi telah memenuhi 

kriteria aspek sosial dari sustainable Housing Indicators, upaya – upaya 

pembinaan, pelatihan, penyediaan fasilitas permukiman yang relatif lengkap 

dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik yang dilakukan oleh 

pengelola, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di rumah 

susun sederhana sewa Tzu Chi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka . 

Namun dominasi pengelola dalam menentukan kebijakan perlu berangsur-

angsur diubah menjadi peran pendampingan dengan lebih meningkatkan 

peran serta masyarakat secara aktif .  

b. Perubahan ditinjau dari aspek  ekonomi 

 Masyarakat bantaran kali Angke , di tempat asal mereka, daerah Kapuk 

Muara dan Pejagalan, bekerja sebagai pedagang, montir dan sektor informal 
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lainnya. Aktifitas usaha mereka sangat tergantung dengan keberadaan lingku-

ngan kawasan. Dengan dipindahkannya mereka ke lokasi yang cukup jauh 

dari kawasan penopang usaha, menjadikan kualitas ekonomi mereka menurun. 

Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha dagang yang tutup dan mencoba 

beralih profesi sebagai pekerja di lingkungan rumah susun sederhana sewa 

Tzu Chi dan makin tingginya jumlah pengangguran. Masih rendahnya 

ekonomi masyarakat, berdampak pada belum aktifnya peran masyarakat 

dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, aktifitas lingkungan masih tergantung 

pada peran pengelola. 

Dalam upaya menangani masalah menurunnya kemampuan ekonomi 

warga yang ditandai dengan ketidakmampuan membayar sewa hunian dan 

pengangguran yang meningkat. Pengelola dan Yayasan Cinta Kasih Tzu Chi 

berupaya memberikan informasi lowongan kerja, membuat lapangan kerja 

dengan membuka unit – unit usaha di lingkungan rumah susun yang dapat 

menyerap warga usia produktif. 

Untuk dapat meningkatkan kembali aktifitas ekonomi masyarakat, khu-

susnya dalam berdagang, dibutuhkan zona terbuka perdagangan pada kawa-

san, yang memungkinkan kontak terhadap masyarakat diluar kawasan dapat 

berjalan dengan baik. 

Sustainable Housing Indicators, khususnya aspek ekonomi , memiliki tujuan :  

Terciptanya lingkungan permukiman yang memberikan kesempatan bagi 

warganya untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka, makin variasi dan 

banyaknya lapangan kerja, menurunnya tingkat penggangguran dan 

kemampuan warga untuk menabung ,serta mempersiapkan kebutuhan masa 

depan mereka. 

Dengan adanya peningkatan ketrampilan, informasi lowongan kerja , 

menyalurkan warga pada lapangan kerja disekitar kawasan (khususnya yang 

dimiliki oleh anggota yayasan) dan membuka unit – unit usaha dalam 

lingkungan yang dilakukan pengelola dan Yayasan Tzu Chi, merupakan upaya 

yang baik dalam  rangka peningkatan ekonomi warga.  
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c. Perubahan Persepsi Lingkungan 

Dengan dipindahkannya masyarakat dari bantaran kali Angke, memberi-

kan kontribusi terhadap lingkungan kota Jakarta (khususnya Kapuk Muara dan 

Pejagalan) yang lebih baik dan masyarakat mendapatkan lingkungan tinggal 

yang lebih baik. 

Peraturan dan penyuluhan pengelola terhadap warga secara kontinu 

merubah persepsi lingkungan warga dari yang tidak peduli menuju masyarakat 

yang peduli lingkungan. Kondisi ini ditandai dengan keterlibatan warga dalam 

pengelolaan sampah yang lebih baik, semangat menjaga kebersihan yang 

dibina dari sejak anak – anak (dengan mewajibkan anak – anak membawa 

sampah bekas botol ke sekolah untuk ditampung), pengelolaan sampah 

sebagai unit usaha dalam lingkungan rumah susun berupa penampungan 

sampah – sampah kering untuk dijual. 

Pemanfataan air dan listrik dalam kawasan dapat dikontrol dengan baik 

dengan adanya panel meter, disamping itu ada pembinaan dan pengawasan 

yang terus menerus dari pengelola terhadap penggunaan air dan listrik  

(khususnya dalam penghematan), hal ini menjadikan secara berangsur angsur 

masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan listrik dan air. 

Sustainable Housing Indicator, khususnya aspek lingkungan , memiliki tujuan 

: kualitas lingkungan yang lebih baik, pengelolaan limbah yang lebih baik, 

pemanfaatan listrik dan air yang lebih efesien. 

Upaya pengendalian lingkungan , penanganan limbah, pemanfaatan listrik 

dan air dalam lingkungan diatur oleh pengelola. Untuk mencapai kualitas 

lingkungan yang baik maka perlu dilakukan pembinaan terhadap peran serta 

penghuni dalam pengelolaan lingkungan. 

2. Rumah Susun Sederhana Sewa Bandarharjo Semarang 

Seperti halnya permukiman masyarakat bantaran sungai di Kapuk Muara 

dan Pejagalan di Jakarta, permukiman masyarakat Bandarharjo semarang 

merupakan permukiman masyarakat pendatang yang liar, padat dan kumuh , 

permukiman ini berdiri serta telah dihuni dalam beberapa generasi, sehingga 

telah menjadi bagian dari kota Semarang. Secara administrasi permukiman 
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Bandarharjo berada dalam lingkup kelurahan Bandarharjo Kecamatan 

Semarang Utara.  

a. Perubahan ditinjau dari aspek sosial  

Kawasan Bandarharjo merupakan bagian dari Kecamatan Semarang Utara, 

berada di area pelabuhan Semarang, pada awalnya berupa daerah rawa dan 

tambak, sejalan dengan pertumbuhan kota Semarang dan tingginya urbanisasi 

yang terjadi, kawasan rawa dan tambak ini oleh masyarakat pendatang diubah 

menjadi kawasan permukiman, bermula dari permukiman nelayan hingga saat 

ini telah menjadi permukiman yang heterogen. 

Sebagai permukiman masyarakat pendatang dengan pendapatan yang rata 

– rata rendah, kondisi lahan yang ilegal, menjadikan permukiman di 

Bandarharjo menjadi permukiman kota yang terpinggirkan dan tumbuh 

sebagai permukiman liar yang tidak  layak huni, bahkan mendapatkan predikat 

sebagai kawasan preman kota. 

Masyarakat Bandarharjo , seperti umumnya masyarakat pendatang dan 

miskin kota, merupakan masyarakat dengan pendidikan yang rata-rata rendah, 

bekerja pada sektor informal kota dengan rata-rata pendapatan rendah, tempat 

tinggal yang tidak layak huni dan sangat tergantung dengan sistem jaringan 

sosial yang ada (baik dalam lingkungan tinggal maupun diluar kawasan 

tinggal). Keterbatasan pendapatan dari sektor informal kota berakibat pada 

terbatasnya kemampuan masyarakat pendatang dan miskin kota untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka,bahkan upaya meningkatkan kemampuan 

anak – anak mereka untuk mendapatkan kesempatan belajar dan 

meningkatkan ketrampilan, seringkali tidak dapat dilakukan. Kondisi ini 

diperburuk dengan kondisi lingkungan yang selalu menuntut perbaikan 

(adanya rob maka masyarakat harus selalu mengeluarkan dana untuk 

memperbaiki lingkungan huniannya sehingga masih dapat untuk ditinggali). 

Lokasi permukiman yang tetap pada lingkungan permukiman Bandarharjo, 

sedangkan masyarakat yang menghuni, sebagian besar merupakan tetangga 

asal, menjadikan ikatan dan hubungan sosial yang telah ada tidak terganggu, 

hal ini menjadikan aktifitas sosial, toleransi dan hubungan saling bantu dalam 

masyarakat dapat tetap berjalan seperti sediakala. 
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 Keberadaan sistem jaringan sosial yang terjaga dan lingkungan tinggal 

yang lebih baik di rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, memberikan 

kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sosialnya, namun 

kurangnya dukungan pengelola (pemerintah kota) dalam menyediakan fasilitas 

permukiman dan pembinaan SDM dalam lingkungan rumah susun sederhana 

sewa Bandarharjo menjadikan perkembangan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas sosial menjadi terhambat. Sisi positif dari tidak 

aktifnya pengelola, menjadikan masyarakat berkembang secara mandiri . 

Sustainable Housing Indicators, khususnya aspek sosial , memiliki tujuan :  

Terciptanya lingkungan permukiman yang memberikan jaminan keamanan , 

keselamatan, hubungan sosial yang lebih baik, kesempatan meningkatkan 

kemampuan warga, tersedianya sarana – prasarana lingkungan permukiman 

secara memadai , kesehatan dan kualitas sosial yang lebih baik. 

Secara umum rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, menunjukkan 

upaya menuju permukiman yang berkelanjutan, namun perlu adanya 

pendampingan baik oleh pengelola maupun lembaga pendidikan dan swasta 

(khususnya dalam hal meningkatkan kemampuan SDM), perlu peran aktif 

pengelola dalam melakukan perbaikan kondisi permukiman, perlunya 

disediakan fasilitas lingkungan permukiman yang memadai, sehingga lebih 

mendorong perubahan aspek sosial ke arah yang lebih berkualitas. 

b. Perubahan ditinjau dari aspek  ekonomi 

Menurunnya penggangguran (adanya rasa malu bila tidak bekerja), biaya 

yang dikeluarkan untuk sewa unit hunian rumah susun lebih murah daripada 

sewa / kontrak diluar rumah susun, warga tidak lagi mengeluarkan biaya untuk 

pengurugan (menghindari rob), kesempatan kerja yang lebih baik (tidak lagi 

dicap sebagai warga permukiman rawan sosial – sebutan sebagai warga 

barutikung pada masa lalu sering dicap sebagai warga yang kriminal, tidak 

tertib, sehingga sering ditolak bila mencari kerja), banyaknya kesempatan 

kerja informal di Pelabuhan dan Perumahan Tanah Mas, makin banyaknya 

warga yang memiliki pendidikan tinggi, berdampak pada kemampuan 

ekonomi warga yang lebih baik. 
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Walaupun tidak ada pembinaan dari pengelola, penghuni rusun Bandar-

harjo secara aktif melakukan kegiatan dalam upaya meningkatkan ekonomi . 

Hal ini ditandai makin banyaknya warga yang mampu memenuhi kebutuhan 

sekunder mereka. 

Sustainable Housing Indicators, khususnya aspek ekonomi , memiliki tujuan :  

Terciptanya lingkungan permukiman yang memberikan kesempatan bagi 

warganya untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka, makin variasi dan 

banyaknya lapangan kerja, menurunnya tingkat penggangguran dan 

kemampuan warga untuk menabung ,serta mempersiapkan kebutuhan masa 

depan mereka. 

Meski ada peningkatan ekonomi pada beberapa masyarakat namun masih 

ada warga yang belum mampu meningkatkan ekonominya, untuk itu 

dibutuhkan peran pengelola dan berbagai pihak dalam meningkatkan 

ketrampilan, membuka unit – unit usaha dengan melibatkan partisipasi warga 

dan adanya kesempatan yang mendorong kemampuan masyarakat untuk 

berwira usaha. 

c. Perubahan Persepsi Lingkungan 

Pada rumah susun sederhana sewa Bandarharjo (khususnya blok B), 

terdapat kepengurusan paguyuban penghuni yang menjadi motivator pada 

pelaksanaan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Lembaga ini didirikan 

oleh warga sebagai upaya menjaga kondisi lingkungan permukiman. 

Masuknya beberapa penghuni baru di rumah susun sederhana sewa Bandar-

harjo yang tidak berasal dari lingkungan Bandarharjo dengan pendidikan dan 

kemampuan ekonomi yang lebih baik, menjadi pendorong bagi pengelolaan 

lingkungan yang lebih baik.  

Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga mengadakan 

temu paguyuban yang berfungsi menyusun program pengelolaan dan pening-

katan kualitas permukiman, selain itu warga membayar sejumlah dana wajib 

dalam rangka penggalangan dana swadaya masyarakat. 

Kondisi yang memperlihatkan peran aktif warga dalam mengelola 

lingkungan terlihat pada aktifitas kebersihan lingkungan yang secara rutin 
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dilakukan tiap bulan pada minggu kedua dan kemampuan warga untuk 

memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada secara swadaya. 

Namun tidak adanya pendampingan dari pengelola, menjadikan masih 

banyak terjadi kerusakan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan oleh warga 

karena keterbatasan kemampuan,khususnya dalam hal teknis. 

Sustainable Housing Indicator, khususnya aspek lingkungan , memiliki tujuan 

: kualitas lingkungan yang lebih baik, pengelolaan limbah yang lebih baik, 

pemanfaatan listrik dan air yang lebih efesien. 

Upaya pengendalian lingkungan , penanganan limbah, pemanfaatan listrik 

dan air dalam lingkungan diatur oleh paguyuban. Untuk mencapai kualitas 

lingkungan yang lebih baik maka selain peran serta penghuni dan paguyuban 

perlu ditingkatkan, peran aktif pengelola sangat diperlukan khususnya 

berkaitan dengan manajemen permukimanan dan masalah teknis permukiman. 

3. Belajar dari kajian Rumah Susun Sederhana Sewa Tzu Chi dan Ban-

darharjo berdasarkan Sustainable Housing Indicators (lihat tabel 4.1) 

Masyarakat bantaran sungai Angke maupun masyarakat Bandarharjo, 

merupakan masyarakat pendatang kota, dengan pendidikan yang rata-rata 

rendah, bekerja di sektor informal kota dengan pendapatan rata-rata rendah 

dan tergantung pada sistem jaringan sosial yang ada dalam kawasan mereka 

maupun sistem sosial dengan kawasan diluar permukiman mereka. Komunitas 

permukiman yang telah lama ada, bahkan telah dihuni dalam beberapa gene-

rasi (dan mendapatkan status sebagai penduduk dalam administrasi kota), se-

makin memperkokoh sistem jaringan sosial yang ada dan makin memperkuat 

ketergantungan masyarakat pada sistem sosial yang ada tersebut. 

Relokasi warga (dalam hal ini terjadi pada masyarakat bantaran sungai 

Angke) ke tempat yang relatif jauh dari lingkungan permukiman asal 

berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, dikarenakan putus-

nya sistem sosial yang ada. Untuk itu pemahaman terhadap masyarakat yang 

akan dipindahkan perlu dilakukan (hal senada diungkapkan bapak Chaerudin). 

Rumah susun merupakan konsep bermukim yang baru bagi masyarakat , 

dalam pandangan masyarakat, rumah adalah tempat tinggal diatas tanah dan 
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terdapat halaman. Sedangkan, pada masyarakat pendatang dan miskin kota, 

selain masih kuatnya paradigma bahwa hunian harus diatas tanah, dengan 

keterbatasan kemampuan mereka, terdapat kecenderungan bahwa mereka 

tidak peduli terhadap kualitas lingkungan. Untuk itu diperlukan peran 

pendamping yang dapat membina masyarakat pendatang dan miskin kota 

untuk tinggal di kawasan rumah susun. Memperhatikan bahwa masyarakat 

pendatang dan miskin kota, belum siap untuk tinggal di rumah susun, maka 

pengelola rusunawa Tzu Chi membuat peraturan yang ketat (khususnya tidak 

boleh memindah tangankan hunian dan sangsi hukum yang keras) dan pembi-

naan yang terus menerus untuk mempersiapkan masyarakat bantaran sungai 

Angke dapat hidup sejahtera di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi. Hal ini 

tidak terjadi di rusunawa Bandarharjo, sehingga banyak warga yang belum 

siap tinggal di rumah susun mengalihtangankan kepemilikan rumahnya, dan 

kembali pada lingkungan permukiman yang kumuh. Dampak dari kembalinya 

masyarakat dalam lingkungan permukiman yang tidak layak huni maupun 

membentuk lingkungan permukiman yang tidak layak huni yang baru adalah 

semakin menurunnya kualitas lingkungan. 

Masyarakat pendatang dan miskin kota, rata – rata berpendidikan rendah, 

bekerja pada sektor informal kota dengan penghasilan yang terbatas. 

Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat pendatang dan miskin kota, 

menjadikan mereka tinggal pada lingkungan yang tidak layak huni (ilegal, 

tidak memiliki sarana prasarana permukiman dan kualitas lingkungan yang 

rendah) dan kurang memiliki kesempatan meningkatkan kualitas SDM, 

dikarenakan tidak terjangkaunya biaya pendidikan dan pelatihan yang ada. 

Memperhatikan keterbatasan ekonomi pada masyarakat pendatang dan miskin 

kota, dibutuhkan sistem pendampingan masyarakat guna meningkatkan 

kualitas mereka. Hal ini dapat dipelajari dari sistem pengelolaan pembinaan 

masyarakat , khususnya dalam meningkatkan kemampuan SDM yang dilaku-

kan oleh pengelola rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, pembinaan dalam 

rangka meningkatkan kualitas SDM dilakukan dalam berbagai bentuk, baik 

berupa penyuluhan, pelatihan, himbauan dan secara khusus tersedianya 

kesempatan bagi anak – anak untuk mendapatkan kesempatan belajar yang 
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lebih baik. Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pengelola dengan 

bekerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga swadaya, perguruan tinggi, 

swasta,dsb. Dengan adanya pembinaan SDM yang baik, memberikan harapan 

bagi warga untuk  merencanakan dan mencita-citakan kualitas kehidupan 

masa depan yang lebih baik, khususnya bagi generasi anak-anak mereka. Hal 

ini tidak dirasakan pada masyarakat rumah susun sederhana sewa Bandar-

harjo, upaya untuk mendapatkan kualitas SDM yang lebih baik, sangat 

tergantung dari kemandirian keluarga masing – masing. Memperhatikan 

bahwa terdapat keterbatasan ekonomi pada masyarakat yang tinggal di rumah 

susun sederhana sewa, maka perlu adanya pendampingan sebagaimana 

dilakukan oleh pengelola Tzu Chi sehingga dapat diarahkan kemandirian 

masyarakat menuju masyarakat dengan SDM yang berkualitas, dengan 

meningkatnya kualitas SDM maka diharapkan meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat. Disamping adanya pembinaan SDM, dengan adanya fasilitas 

permukiman yang lengkap, adanya keamanan dan adanya jaminan 

keselamatan dalam menghuni rumah susun sederhana sewa, mendukung 

terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi upaya meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat yang tinggal di rumah susun sederhana sewa dan 

mendorong warga untuk meningkatkan kemampuan berdasarkan minat dan 

bakat mereka (contoh : munculnya kegiatan profesional sepak bola dan volly  

di Tzu Chi ) 

 Disamping adanya pembinaan SDM, dalam upaya meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dibutuhkan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi. Oleh karenanya perlu adanya 

pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesem-

patan kerja, secara khusus adanya dorongan bagi masyarakat untuk dapat 

melakukan kegiatan wira usaha (menciptakan kesempatan dan lapangan kerja 

bagi diri sendiri). Salah satu parameter semakin meningkatnya kondisi 

ekonomi, adalah menurunnya jumlah pengangguran di dalam kawasan 

permukiman. Kondisi yang terjadi rumah susun sederhan sewa Bandarharjo 

menunjukkan kemandirian pada masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang 

lebih baik, namun tidak adanya pembinaan yang meningkatkan kualitas SDM 
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menjadikan masyarakat Bandarharjo, masih banyak yang belum mampu 

bersaing pada lapangan kerja yang lebih baik (formal dan tetap) . Melihat 

kemandirian masyarakat Bandarharjo untuk meningkatkan kualitas hidupnya, 

perlu adanya pendampingan dari pengelola maupun berbagai pihak yang 

mampu mendorong masyarakat mendapatkan kesempatan kerja yang lebih 

baik dan khususnya kemampuan berwira usaha. Upaya membina dan 

memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan kesempatan kerja , 

dilakukan oleh pengelola Tzu Chi, hal ini ditandai dengan peran aktif 

pengelola memberikan rangsangan bagi warga untuk aktif mencari pekerjaan 

dan mampu secara mandiri menciptakan lapangan kerja, bentuk kegiatan yang 

dilakukan berupa pengumuman lowongan kerja, membentuk unit – unit usaha 

yang dapat meningkatkan pendapatan (pengelolaan sampah, pemotongan 

kertas, pembuatan buku,dsb). 

Dalam hubungannya dengan menjaga kebersihan dan perbaikan kondisi 

lingkungan permukiman, di rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, 

masyarakat secara swadaya mampu untuk mengelola kebersihan lingkungan 

mereka, warga secara rutin tiap bulan pada minggu kedua melakukan 

kebersihan dan perbaikan lingkungan, dengan adanya paguyuban penghuni 

yang setiap 3 bulan melakukan evaluasi perihal kondisi lingkungan 

permukiman, masyarakat Bandarharjo berperan aktif menyusun upaya 

menjaga kebersihan dan perbaikan lingkungan berdasarkan pengamatan 

mereka. Perihal pendanaan dalam pengelolaan dan perbaikan lingkungan, 

masyarakat rumah susun sederhana sewa Bandarharjo mampu menyusun 

strategi dan mengumpulkan pembiayaan pengelolaan lingkungan permukiman 

sesuai dengan kemampuan mereka   (Rp. 10.000 / bulan), namun keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan mereka, khususnya dalam hal teknis, menja-

dikan banyak kerusakan lingkungan tidak mampu mereka perbaiki (kondisi ini 

diperburuk dengan lingkungan sekitar kawasan rumah susun sederhana sewa 

Bandarharjo yang masih kumuh). Sedangkan di rumah susun sederhana sewa 

Tzu Chi, pengelola secara aktif melakukan pengelolaan dan pemeliharaan 

kebersihan lingkungan, dengan kemampuan dan tenaga teknis yang ada, 

pengelola menjaga kondisi lingkungan permukiman Tzu Chi tetap bersih dan 
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teratur, keterlibatan warga Tzu Chi ditekankan pada keikutsertaan menjaga 

kebersihan lingkungan blok dan meletakkan sampah sesui dengan pembagian 

yang ada (sampah kering dan basah). Untuk tercapai kualitas lingkungan yang 

baik, diperlukan peran aktif warga, dari peran aktif diharapkan muncul rasa 

memiliki dan memelihara lingkungan (seperti yang terjadi di 

Bandarharjo),namun masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa rata-

rata tidak memiliki kemampuan manajemen dan teknis pemeliharaan 

lingkungan, maka perlu adanya pengelola memberi-kan pendampingan dan 

pelatihan teknis pemeliharaan permukiman secara aktif. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas 

permukiman masyarakat pendatang dan miskin kota, khususnya berkaitan 

dengan perubahan bentuk dan lokasi permukiman , diperlukan pemahaman 

perihal sejarah keberadaan permukiman masyarakat dan ikatan sosial yang 

menopang kehidupan mereka (baik berupa pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari, pendukung kegiatan ekonomi maupun terbentuknya kesempatan 

kerja), pemahaman terhadap kondisi lingkungan dan melibatkan peran aktif 

masyarakat yang akan dilakukan perubahan, memunculkan strategi yang 

meminimalkan terjadi kemunduran pada kualitas hidup masyarakat bila terjadi 

perubahan (khususnya bila direlokasi) 

Ketersediaan fasilitas permukiman sesuai standar perencanaan permuki-

man, adanya keamanan (lingkungan dan bangunan), jaminan hukum meng-

huni, dan sistem keselamatan dalam permukiman yang lengkap dan baik, 

memberikan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk mengembangkan 

diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

Masyarakat pendatang dan miskin kota, merupakan masyarakat yang 

terbatas dalam kemampuan pengetahuan dan ekonomi, namun keterbatasan 

mereka memunculkan kemandirian untuk bertahan hidup, untuk itu dalam 

rangka membentuk kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, perlu adanya 

upaya yang mendorong kemandirian yang ada menuju kemandirian yang 

berkualitas, yaitu melalui pembinaan, pelatihan, penyuluhan maupun 

memberikan kesempatan belajar yang lebih baik. 
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Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan rangsangan awal 

berupa dibentuknya unit – unit usaha dalam lingkungan yang dapat 

mendorong masyarakat untuk melakukan aktifitas kerja, disamping itu perlu 

didorong dan diberikan fasilitas terhadap kegiatan kerja dan usaha yang telah 

dilakukan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan 

oleh masyarakat dapat berkembang sehingga diharapkan dapat memberikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat di lingkungan permukiman (sebagai contoh 

:kegiatan bengkel, usaha kantin,usaha dagang di Tzu Chi perlu dilakukan 

pembinaan sehingga lebih berkembang). Secara khusus perlu dilakukan 

pembinaan masyarakat sehingga mampu memiliki ketrampilan yang dibutuh-

kan oleh dunia kerja dan menumbuhkan kemampuan berwira usaha. 

Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan, dapat efektif dengan adanya 

peran aktif masyarakat dan adanya pembinaan serta pendampingan dari 

pengelola yang memiliki kemampuan manajemen dan teknis permukiman. 

B. Kesimpulan Umum 

Konsep  pembangunan rumah susun dan secara  khusus rumah susun 

seerhana sewa adalah permukiman yag lebih memperhatikan aspek  sosial, 

ekonomi dan lingkungan, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup 

masyarakat yang menghuninya , yaitu masyarakat yang semula tinggal di 

kawasan liar dan kumuh dengan tingkat ekonomi, social dan pendidikan yang 

rata rata rendah menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Namun bila dilihat 

dari kenyataan lapangan dan kajian diatas, kondisi permukiman bagi 

masyarakat kurang mampu, khususnya permukiman  rumah susun sederhana 

sewa masih menunjukkan belum tercapainya tujuan  menciptakan masyarakat 

yang meningkat kualitas social, ekonomi dan lingkungannya, beberapa hal 

yang mempengaruhi adalah : 

- Tahap Perencanaan 

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan 

rumah susun sederhana sewa dan kurangndipahaminya karakteristik 

masyarakat yang akan dihunikan pada rumah susun sederhana sewa oleh 

pemerintah maupun pihak pihak penentu kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari 

proses relokasi masyarakat bantaran Kali Angke ke rumah susun sederhana 
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sewa Tzu Chi , dimana terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat 

dikarenakan terjadi pemutusan jaringan social yang sudah ada. Hal serupa 

terjadi di rumah susun sederhana Bandarharjo, dimana fasilitas yang 

dikehendaki penghuni untuk kegiatan social dan ekonomi (fasilitas umum 

permukiman) sangat kurang, bahkan oleh penghuni dianggap tidak tersedia. 

Dalam hal ini masyrakat dilihat sekedar sebagai konsumen dengan 

dibangunkan permukiman berikut berbagai fasilitas (atau tanpa fasilitas) 

tanpa diberi peluang untuk ikut dalam proses menentukan kebijakan 

perencanaan dan pengawasan pelaksanaannya.Padahal penerapan konsep  Tri 

Daya ataupun sustainable Housing Indicators dalam penyelenggaraan rumah 

susun dan secara khusus rumah susun sederhana sewa yang bertujuan 

membentuk permukiman yang berkelanjutan, dibutuhkan keterlibatan dan 

peran aktif dari semua pihak. 

- Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan : 

Upaya membentuk permukiman yang berkelanjutan tidak terlepas dari 

keterpaduan berbagai pihak dalam menyusun dan melaksanakan konsep Tri 

Daya ataupun sustainable Housing Indicators secara konsisten dan kontinu. 

Dorongan dan pemberdayaan masyarakat oleh semua pihak khususnya 

pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan / pergurun tinggi, semestinya 

dilakukan secara konsisten dan kontinu dalam rangka membentuk masyarakat 

yang semula rendah dari aspek social, ekonomi dan persepsi terhadap 

lingkungan menjadi masyarakat yang meningkat status social, ekonomi, dan 

semakin resonsif terhadap lingkungan (secara khusus semakin memahami 

upaya pelestarian SDA) 

Ditinjau dari sikap konsisten dan kontinu dari berbagai pihak 

(pemerintah,swasta,dsb) serta adanya pelibatan /peran aktif masyarakat untuk 

mewujudkan permukiman yang berkelanjutan, pada saat ini belum 

menunjukkan nilai positif. Hal ini daapat dilihat dari konsep pengelolaan 

rumah susun sederhana sewa Bandarharjo yang selama 13 tahun dikelola oleh 

pemeritah kota belum menunjukkan arah peningkatan kualitas permukiman 

dan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. 
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Sikap konsisten dan kontinu , dapat dipelajari dari system pengelolaan 

rumaah susun sederhana sewa Tzu Chi dalam mengupayakan peningkatan 

kemampuan penghuni baik dari aspek sosial , ekonomi dan lingkungan. 

Kondisi ini dapat dilihat dari diberikannya Pendidikan dasar 9 tahun bagi 

penghuni, adanya pelatihan dan dibuka peluang-peluang usaha, yang 

memungkinkan masyarakat yang tinggal dirumah susun sederhana sewa Tzu 

Chi dapat meningkat taraf sosial dan ekonomi. Walaupun sistem pengelolaan 

Tzu Chi menunjukkan arah peningkatan kualitas penghuninya, secara 

bertahap perlu merubah fungsi penentu menjadi fungsi pendampingan. 

Belum adanya pelibatan masyarakat secara aktif dan keterpaduan antar 

berbagai pihak , yaitu pemerintah, msyarakat, swasta, perguruan tinggi,dsb, 

dalam memahami dan menyusun sustainable Housing Indicators secara 

bersama yang dapat digunakan sebagai pedoman dan evaluasi terhadap 

pembangunan permukiman yang layak serta berkelanjutan, menjadi faktor 

penyebab masih banyaknya pembangunan rumah susun dn secara khusus 

rumah susun sederhana sewa yang tidak mencapai tujuan menjadi 

permukiman yang meningkat dari segi kualitas sosial, ekonomi dan 

lingkungan. 

C. Rekomendasi 

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 melaksa-

nakan pembangunan perumahan di daerah sub kota dengan tujuan memper-

oleh lahan yang cukup luas dengan biaya murah (seringkali berupa pengalihan 

fungsi lahan pertanian dan perkebunan). Kondisi ini berakibat pada makin 

panjangnya sarana parasarana kota, makin mahalnya transportasi dan makin 

tingginya beban polusi. Memperhatikan kebutuhan akan lahan permukiman 

dan ketersediaan daya dukung kota, maka perlu disusun neraca pembangunan 

dan lingkungan kota yang antara lain mengukur kondisi SDA dan daya 

dukung kota serta disusun pemetaan terhadap zona konservasi, zona hijau, 
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zona permukiman dan sebagainya. Data dari neraca pembangunan dan lingku-

ngan kota, pengertian konsep keberlanjutan pembangunan serta pemetaan 

kawasan dipublikasikan secara berkala dan terbuka kepada seluruh masyara-

kat, sehingga masyarakat memahami kondisi kotanya dan dapat berperan aktif 

dalam menjaga kualitas lingkungan kota. 

Semakin terbatasnya lahan untuk permukiman, maka perlu lebih ditingkatkan 

upaya pembangunan permukiman ke arah vertikal, untuk itu seyogyanya  

mulai diterapkan untuk setiap pengembang  menyediakan lahan yang 

diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun. Disamping pembangun-an 

permukiman ke arah vertikal, untuk menjaga keberlajutan pembangunan perlu 

perencanaan antar kota yang terpadu (pola penataan kota galaksi), sehingga 

tidak terjadi konsentrasi penduduk hanya pada satu kota. 

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-

ngan sosial yang sudah ada, berpengaruh pada kehancuran suatu kondisi ma-

syarakat dan jaringan sosial yang sudah terbentuk. Untuk itu dalam melakukan 

perencanaan perbaikan lingkungan, yang secara khusus berpengaruh pada 

dipindahkannya sekelompok masyarakat dari lingkungan asal, setidaknya 

perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap sejarah berdirinya permukim-

an, alasan berdirinya permukiman, ikatan yang terjadi dalam kawasan dan 

ikatan kawasan permukiman dengan kawasan disekitarnya. Disamping itu 

perlu adanya pelibatan peran aktif masyarakat dalam ikut menyusun indikator 

pembangunan permukiman berkelanjutan (Pendekatan humanistik). 

Masyarakat pendatang dan miskin kota, merupakan masyarakat yang 

memiliki keterbatasan pengetahuan / pendidikan dan ekonomi, namun mereka 

memiliki semangat dan kemandirian untuk dapat bertahan hidup. Untuk itu 

dalam rangka menuju sustainable housing berdasarkan sustainable housing 

indicators, perlu adanya pendampingan baik dari pemerintah, swasta, lembaga 

swadaya maupun lembaga pendidikan dan perguruan tinggi secara konsisten, 

mendorong semangat kemandirian yang ada pada masyarakat dengan 
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memberikan pembinaan, pelatihan dan secara khusus adanya kesempatan 

belajar yang lebih baik, sehingga masyarakat mampu untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya. Disamping adanya pembinaan SDM yang konsisten, dalam 

perencanaan dan pembangunan permukiman, khususnya permukiman bagi 

masyarakat marginal berupa rumah susun sederhana sewa, perlu melibatkan 

peran aktif masyarakat, dikarenakan mereka lebih memahami kebutuhan 

permukiman dan upaya-upaya untuk bertahan hidup dalam lingkungan permu-

kiman. Dengan melibatkan secara aktif masyarakat, memunculkan semangat 

memiliki dan memelihara kawasan permukimannya. 

Selain pembinaan SDM, perlu dilakukan kegiatan pendampingan 

masyarakat yang mendorong iklim berwirausaha dan koperasi, dengan tujuan 

meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya mengembangkan 

permukiman vertikal (rumah susun sederhana sewa) dan unit usaha 

didalamnya secara terpadu. 

Sustainable housing, khususnya rumah susun sederhana sewa, disamping 

perlunya pembinaan masyarakat berdasarkan sustainable housing indicators 

sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan 

lingkungan, dibutuhkan konsistensi pada penyelenggara permukiman baik 

pemerintah maupun swasata, diantaranya pembangunan permukiman (secara 

khusus rumah susun sederhana sewa)  yang memenuhi standar teknis,baik  

menyangkut persyaratan fasilitas , persyaratan kekuatan konstruksi, persya-

ratan keamanan dan keselamatan,dsb. Untuk itu dalam perencanaan pemba-

ngunan perlu adanya satu kesatuan yang terpadu antara memenuhi standar 

teknis dan sustainable housing indicators . 

Kaitannya dengan status sewa dalam menghuni rumah susun sederhana 

sewa, perlu adanya aturan yang jelas perihal hak dan kewajiban penghuni 

maupun pengelola, dimana didalamnya perlu disebutkan pula jangka waktu 

sewa dan status hunian setelah masa sewa berakhir. Adanya kejelasan aturan 

sewa, akan berpengaruh pada strategi pembinaan SDM dan upaya – upaya 

membentuk masyarakat yang berkualitas dan mandiri sesuai kondisi jaman 

berdasarkan sustainable housing indicators. 
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Dalam kaitannya dengan penelitian sustainable housing indicators, terda-

pat beberapa hal yang dapat dikembangkan dari penelitian tesis ini, diantara-

nya berupa penelitian evaluasi rumah susun sederhana sewa Tzu Chi setelah 

berjalan setidaknya 5 tahun, penelitian terhadap konsep permukiman tertutup 

rumah susun sederhana sewa dan perubahan perilaku masyarakat, penelitian 

terhadap kemandirian masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa. 
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