
98.73% Originality 1.27% Similarity 98 Sources

Doc vs Internet + Library

Web sources: 87 sources found

1. https://docplayer.info/146623-Pengelolaan-rumah-susun-sederhana-sewa-di-cengkareng-jakarta-ba… 0.35%
2. https://core.ac.uk/download/pdf/11717897.pdf 0.35%
3. http://eprints.undip.ac.id/18227/1/MOKH_SUBKHAN.pdf 0.35%
4. https://atpw.files.wordpress.com/2013/03/d8-dyah.pdf 0.28%
5. http://bandung.bpk.go.id/files/2013/02/46-PENGELOLAAN-RUMAH-SUSUN-SEDERHANA-SEWA.… 0.28%
6. https://id.123dok.com/document/qo50wpjy-perolehan-hak-atas-tanah-untuk-pembangunan-rumah-s… 0.26%
7. http://eprints.undip.ac.id/45023/2/07_Khairul_Fajri_21020110141006_BAB_2.pdf 0.23%
8. https://docplayer.info/147251-Evaluasi-keberadaan-dan-penggunaan-ruang-terbuka-hijau-di-lingkung… 0.19%
9. https://ywsarsitek.blogspot.com/2010/08/adaptasi-prilaku-manusia-terhadap.html 0.19%
10. http://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-01-2011%20PERUMAHAN%20DAN… 0.19%
11. http://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Perda_Nomor-2_Tahun_2015.pdf 0.19%
12. https://www.slideshare.net/rahadianFebri/pembangunan-apartemen-the-jarrdin-cihampelas-dan-da… 0.19%
13. http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Rusunawa2.pdf 0.19%
14. https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44193/1/PKM-GT-11-ETIKA-PEMBANGUN… 0.19%
15. https://clararchita77.wordpress.com 0.19%
16. https://hoesada165.blogspot.com/2013/07/pembangunan-berkelanjutan-rumah-susun.html 0.19%
17. https://rahmiarrahman.blogspot.com/2012/11/aspek-aspek-dalam-pembangunan-rumah.html 0.19%
18. https://idtesis.com/teori-lengkap-mengenai-implementasi-kebijakan-rusunawa-rumah-susun-dan-c… 0.19%
19. https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17101/UU%201%20Tahun%202011.pdf 0.19%
20. http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/76157/potongan/S1-2014-284441-introduction.pdf 0.19%
21. https://clararchita77.wordpress.com/2016/01/03/rumah-susun 0.19%
22. https://jurnal.uns.ac.id/Arsitektura/article/download/11402/10172 0.19%
23. https://clararchita77.wordpress.com/category/hukum-dan-pranata-pembangunan 0.19%
24. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/13250/A09dsi.pdf 0.19%
25. http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR38-2015.pdf 0.19%
26. https://madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Perda-No-15-tentang-Perumahan-dan-Kawa… 0.19%
27. http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/70708/potongan/S1-2014-298097-chapter1.pdf 0.19%
28. https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0804205100-3-BAB%20II%20Seminar%20TA%20(Rusun… 0.19%
29. https://docplayer.info/348429-Efektivitas-dan-kualitas-pembangunan-rumah-susun-sederhana-sew… 0.19%
30. https://manajemenpertanahan.blogspot.com/2014/09/vertical-housing.html 0.19%
31. http://scholar.unand.ac.id/24357/2/Bab_1.PDF 0.16%
32. https://mahar-cantixs.blogspot.com/2010/10/sosiologi.html 0.14%
33. http://sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/Jurnal-7-Randy.pdf 0.13%
34. https://addyst3.blogspot.com/2011/06/perencanaan-rumah-susun-masyarakat.html 0.13%

18o10019_Udi Bayu

Uploaded: 07/18/2019

Checked: 07/18/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://docplayer.info/146623-Pengelolaan-rumah-susun-sederhana-sewa-di-cengkareng-jakarta-barat.html
https://core.ac.uk/download/pdf/11717897.pdf
http://eprints.undip.ac.id/18227/1/MOKH_SUBKHAN.pdf
https://atpw.files.wordpress.com/2013/03/d8-dyah.pdf
http://bandung.bpk.go.id/files/2013/02/46-PENGELOLAAN-RUMAH-SUSUN-SEDERHANA-SEWA.pdf
https://id.123dok.com/document/qo50wpjy-perolehan-hak-atas-tanah-untuk-pembangunan-rumah-susun-bandarharjo-semarang-1.html
http://eprints.undip.ac.id/45023/2/07_Khairul_Fajri_21020110141006_BAB_2.pdf
https://docplayer.info/147251-Evaluasi-keberadaan-dan-penggunaan-ruang-terbuka-hijau-di-lingkungan-rumah-susun-provinsi-dki-jakarta-diana-siskayati-a34204036.html
https://ywsarsitek.blogspot.com/2010/08/adaptasi-prilaku-manusia-terhadap.html
http://www.perumnas.co.id/download/prodhukum/undang/UU-01-2011+PERUMAHAN+DAN+KAWAAN+PERMUKIMAN.pdf
http://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Perda_Nomor-2_Tahun_2015.pdf
https://www.slideshare.net/rahadianFebri/pembangunan-apartemen-the-jarrdin-cihampelas-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan
http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Rusunawa2.pdf
https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/44193/1/PKM-GT-11-ETIKA-PEMBANGUNAN+VERTIKAL+UPAYA+2.pdf
https://clararchita77.wordpress.com
https://hoesada165.blogspot.com/2013/07/pembangunan-berkelanjutan-rumah-susun.html
https://rahmiarrahman.blogspot.com/2012/11/aspek-aspek-dalam-pembangunan-rumah.html
https://idtesis.com/teori-lengkap-mengenai-implementasi-kebijakan-rusunawa-rumah-susun-dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-rusunawa-rumah-susun
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17101/UU+1+Tahun+2011.pdf
http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/76157/potongan/S1-2014-284441-introduction.pdf
https://clararchita77.wordpress.com/2016/01/03/rumah-susun
https://jurnal.uns.ac.id/Arsitektura/article/download/11402/10172
https://clararchita77.wordpress.com/category/hukum-dan-pranata-pembangunan
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/13250/A09dsi.pdf
http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR38-2015.pdf
https://madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Perda-No-15-tentang-Perumahan-dan-Kawasan-Permukiman-1.pdf
http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/70708/potongan/S1-2014-298097-chapter1.pdf
https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0804205100-3-BAB+II+Seminar+TA+%28Rusun%29.pdf
https://docplayer.info/348429-Efektivitas-dan-kualitas-pembangunan-rumah-susun-sederhana-sewa-rusunawa-www-solopos-com-rusunawa-semanggi-796.html
https://manajemenpertanahan.blogspot.com/2014/09/vertical-housing.html
http://scholar.unand.ac.id/24357/2/Bab_1.PDF
https://mahar-cantixs.blogspot.com/2010/10/sosiologi.html
http://sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/Jurnal-7-Randy.pdf
https://addyst3.blogspot.com/2011/06/perencanaan-rumah-susun-masyarakat.html
https://corp.unicheck.com/


35. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2012-2-01209-AR%20Bab2001.doc 0.11%
36. https://ellyaniabadi.blogspot.com/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html 0.09%
37. https://harjokosangganagara.blogspot.com/2011 0.09%
38. http://feeds.feedburner.com/Raja_dihati 0.09%
39. https://dinatropika.blogspot.com/2010/01/kompleksitas-masalah-perumahan-dan.html 0.08%
40. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/14411/Kurniawan,%20Edi_F2008.pdf;seq… 0.08%
41. http://perkim.bandaacehkota.go.id/2017/04/27/isu-strategis-pembangunan-perumahan-rakyat-dan-… 0.08%
42. https://de-arch.blogspot.com/2008/09/pembangunan-perumahan-dan-pemukiman.html 0.08%
43. https://hukum.jogjakota.go.id/data/Perda%20No%202%20Tahun%202016%20ttg%20Rumah%20… 0.08%
44. https://www.slideshare.net/chitchatid/sengketa-tanah-di-indonesia 0.08%
45. http://eprints.ulm.ac.id/97/1/1%20ANALISA%20EKONOMI%20MAKRO%20HSU.pdf 0.05%
46. http://www.digilib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55515-Niko%20Laus%20Horiant 0.05%
47. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122445-T%20307.76%202008%20(31)-Faktor%20-%20Faktor-Lite… 0.05%
48. https://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-tentang-rumah-susun.html 0.05%
49. https://hellowulandari.wordpress.com/2015/11/06/kota-yang-menerapkan-ruang-terbuka-hijau-ruma… 0.05%
50. https://darmaallan.blogspot.com/2015/01/makalah-masyarakat-desa-dan-masyarakat.html 0.04%
51. https://evasorayaa.blogspot.com/2013/05/makalah-dampak-perubahan-sosial-dan.html 0.04%
52. https://hyasintus.blogspot.com/2012/11/pengaruhpolitik-terhadap-perencanaan.html 0.04%
53. https://johndernbach.com/wp-content/uploads/2019/07/Robinson-Township-v.-Commonwealth.pdf 0.03%
54. http://eprints.undip.ac.id/3578 0.03%
55. https://www.cms.int/sites/default/files/publication/greening_water_law_unep_2010_3_0_0.pdf 0.03%
56. http://eprints.undip.ac.id/18227 0.03%
57. https://edit.blm.gov/press-release/blm-releases-proposed-visual-resource-plan-amendments-south… 0.03%
58. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22805Sustainable_blue_economy_CO… 0.03%
59. https://www.eugene-or.gov/DocumentCenter/View/35932/Meeting-Materials-for-August-16-2017?b… 0.03%
60. https://www.worldbank.org/en/events/2015/07/28/2015-world-water-week 0.03%
61. https://yoursri.com/media-new/images/2017-09-22_the-carbon-boomerang.pdf 0.03%
62. https://sichesse.blogspot.com/2012/06/keterangan-pokok-rumah-tangga-dan.html?m=0 0.03%
63. https://sichesse.blogspot.com/2012/06/keterangan-pokok-rumah-tangga-dan.html 0.03%
64. https://one-geo.blogspot.com/2010/02/rtrw-kota-malang-rencana-penataan-ruang.html 0.03%
65. http://www.opc.ca.gov/webmaster/_media_library/2018/06/2018_CA_OceanLitterStrategy.pdf 0.03%
66. http://www.duxburysystems.org/downloads/library/history/Deaf_ed.pdf 0.03%
67. https://riya-wawa.blogspot.com/2016/04/makalah-pendidikan-dan-perubahan-sosial.html 0.03%
68. https://www.facilities.ucsb.edu/files/docs/4.06%20Land%20Use.pdf 0.03%
69. https://www.dcwater.com/sites/default/files/annual_report_web.pdf 0.03%
70. http://www.frankston.vic.gov.au/files/assets/public/your_council/about_us/policies_strategies_pla… 0.03%
71. https://quizlet.com/112586481/glossary-flash-cards 0.03%
72. https://maidayunpam.blogspot.com/2016/02/analisis-laporan-keuangan-terhadap-laba.html 0.03%
73. https://wahyuni07.blogspot.com/2009/06/kehidupan-dan-karakteristik-masyarakat.html 0.03%
74. http://www.nj.gov/dep/transformation/enforcement/docs/112111csb/Objective%20Statements111… 0.03%
75. https://www.ergon.com.au/__data/assets/pdf_file/0004/146839/NI000401R121-Subs-Design-Manu… 0.03%
76. https://pracastino.blogspot.com/2010/12/identifikasi-permasalahan-keterlambatan.html 0.03%
77. https://pracastino.blogspot.com/2014/12/kajian-penghunian-dan-pengelolaan-rumah.html 0.03%
78. https://www.gov.uk/government/publications/budget-2018-documents/budget-2018 0.03%
79. http://etheses.uin-malang.ac.id/2695/7/10220057_Bab_3.pdf 0.03%
80. http://etheses.uin-malang.ac.id/1767/5/09410062_Bab_2.pdf 0.03%

18o10019_Udi Bayu

Uploaded: 07/18/2019

Checked: 07/18/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2012-2-01209-AR+Bab2001.doc
https://ellyaniabadi.blogspot.com/2014/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
https://harjokosangganagara.blogspot.com/2011
http://feeds.feedburner.com/Raja_dihati
https://dinatropika.blogspot.com/2010/01/kompleksitas-masalah-perumahan-dan.html
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/14411/Kurniawan%2C+Edi_F2008.pdf%3Bsequence%3D1
http://perkim.bandaacehkota.go.id/2017/04/27/isu-strategis-pembangunan-perumahan-rakyat-dan-kawasan-pemukiman-di-kota-banda-aceh
https://de-arch.blogspot.com/2008/09/pembangunan-perumahan-dan-pemukiman.html
https://hukum.jogjakota.go.id/data/Perda+No+2+Tahun+2016+ttg+Rumah+Susun.pdf
https://www.slideshare.net/chitchatid/sengketa-tanah-di-indonesia
http://eprints.ulm.ac.id/97/1/1+ANALISA+EKONOMI+MAKRO+HSU.pdf
http://www.digilib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-06/S55515-Niko+Laus+Horiant
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F122445-T+307.76+2008+%2831%29-Faktor+-+Faktor-Literatur.pdf
https://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-tentang-rumah-susun.html
https://hellowulandari.wordpress.com/2015/11/06/kota-yang-menerapkan-ruang-terbuka-hijau-rumah-rusunami-dan-rusunawa
https://darmaallan.blogspot.com/2015/01/makalah-masyarakat-desa-dan-masyarakat.html
https://evasorayaa.blogspot.com/2013/05/makalah-dampak-perubahan-sosial-dan.html
https://hyasintus.blogspot.com/2012/11/pengaruhpolitik-terhadap-perencanaan.html
https://johndernbach.com/wp-content/uploads/2019/07/Robinson-Township-v.-Commonwealth.pdf
http://eprints.undip.ac.id/3578
https://www.cms.int/sites/default/files/publication/greening_water_law_unep_2010_3_0_0.pdf
http://eprints.undip.ac.id/18227
https://edit.blm.gov/press-release/blm-releases-proposed-visual-resource-plan-amendments-southcentral-wyoming
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22805Sustainable_blue_economy_COA_interim_assessment.pdf
https://www.eugene-or.gov/DocumentCenter/View/35932/Meeting-Materials-for-August-16-2017?bidId=
https://www.worldbank.org/en/events/2015/07/28/2015-world-water-week
https://yoursri.com/media-new/images/2017-09-22_the-carbon-boomerang.pdf
https://sichesse.blogspot.com/2012/06/keterangan-pokok-rumah-tangga-dan.html?m=0
https://sichesse.blogspot.com/2012/06/keterangan-pokok-rumah-tangga-dan.html
https://one-geo.blogspot.com/2010/02/rtrw-kota-malang-rencana-penataan-ruang.html
http://www.opc.ca.gov/webmaster/_media_library/2018/06/2018_CA_OceanLitterStrategy.pdf
http://www.duxburysystems.org/downloads/library/history/Deaf_ed.pdf
https://riya-wawa.blogspot.com/2016/04/makalah-pendidikan-dan-perubahan-sosial.html
https://www.facilities.ucsb.edu/files/docs/4.06+Land+Use.pdf
https://www.dcwater.com/sites/default/files/annual_report_web.pdf
http://www.frankston.vic.gov.au/files/assets/public/your_council/about_us/policies_strategies_plans/pdf/paths_development_plan_2015.pdf
https://quizlet.com/112586481/glossary-flash-cards
https://maidayunpam.blogspot.com/2016/02/analisis-laporan-keuangan-terhadap-laba.html
https://wahyuni07.blogspot.com/2009/06/kehidupan-dan-karakteristik-masyarakat.html
http://www.nj.gov/dep/transformation/enforcement/docs/112111csb/Objective+Statements111811_ABRV_v4.pdf
https://www.ergon.com.au/__data/assets/pdf_file/0004/146839/NI000401R121-Subs-Design-Manual.pdf
https://pracastino.blogspot.com/2010/12/identifikasi-permasalahan-keterlambatan.html
https://pracastino.blogspot.com/2014/12/kajian-penghunian-dan-pengelolaan-rumah.html
https://www.gov.uk/government/publications/budget-2018-documents/budget-2018
http://etheses.uin-malang.ac.id/2695/7/10220057_Bab_3.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/1767/5/09410062_Bab_2.pdf
https://corp.unicheck.com/


81. https://eservices.kmc.nsw.gov.au/Infocouncil.Web/Open/2016/05/OMC_10052016_AGN_AT.htm 0.03%
82. https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/ACFID_RDI%20Principles%20and%… 0.03%
83. https://www.reddit.com/r/Psychonaut/comments/5g4789/youre_an_eternal_self_taking_a_trip_in_… 0.03%
84. http://file.lacounty.gov/SDSInter/dbh/docs/156674_NewMissionVisionValuesforWebsiteposted2-2… 0.03%
85. https://blogkita01.blogspot.com/2009/10/materi-pengantar-sosiologi.html 0.03%
86. https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/06/Notice-of-Ofwats-proposal-to-impose-a-pen… 0.03%
87. https://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml 0.03%

Library sources: 11 sources found

Santika Resti 22 Maret.docx 0.27%
2. VILLIANA 24 Agustus.docx 0.19%
VILLIANA 26 Juli.docx 0.19%
Villiana Paramabhakti 30 Juli.docx 0.19%
Villiana Paramabhakti 4 Mei (1).docx 0.19%
VILLIANA 21 Agustus.docx 0.19%
Villiana Paramabhakti (1) 4 Mei.docx 0.19%
2. VILLIANA 23 Agustua.docx 0.19%
VILLIANA Revisi 23 Agustus.docx 0.19%
Villiana Paramabhakti 4 Mei.docx 0.19%
Villiana Paramabhakti 3 Mei.docx 0.19%

18o10019_Udi Bayu

Uploaded: 07/18/2019

Checked: 07/18/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://eservices.kmc.nsw.gov.au/Infocouncil.Web/Open/2016/05/OMC_10052016_AGN_AT.htm
https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/ACFID_RDI+Principles+and+Guidelines+for+ethical+research12-07-2017.pdf
https://www.reddit.com/r/Psychonaut/comments/5g4789/youre_an_eternal_self_taking_a_trip_in_a_being_of
http://file.lacounty.gov/SDSInter/dbh/docs/156674_NewMissionVisionValuesforWebsiteposted2-22-11.pdf
https://blogkita01.blogspot.com/2009/10/materi-pengantar-sosiologi.html
https://www.ofwat.gov.uk/wp-content/uploads/2019/06/Notice-of-Ofwats-proposal-to-impose-a-penalty-on-Southern-Water-Services-Limited.pdf
https://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml
https://corp.unicheck.com/


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 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)  mengutip  pernyataan  Marshall  B.  Clinard  dalam  1 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 ( ), budaya permukimandeviant behavior

kumuh (culture of the slums apathy and social isolation), apatisme dan keterasingan sosial ( ).  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.

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   sehinggasustainable housing indicators
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.

1 J Pamudji Suptandar ,Guru Besar Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Trisakti; Kaum Urban Berhak untuk 

Kehidupan Layak Kompas, 13 Juni 2003  ,
2 Rudy Victor Sinaga Realisasi Pembangunan Rumah Sederhana Jauh dari Target Sinar Harapan 2003 , 
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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

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

   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).

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
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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  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 perumahan  (lihat foto.1.13). Kondisi peralihan3

fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan perumahan dalam skala besar merupakan salah satu faktor pengaruh pada

menurunnya produksi bahan pangan.4

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 :

  - Apakah  dengan  berpindahnya  masyarakat  ke  rumah  susun  sederhana  sewa  mengalami peningkatan  kualitas  dalam hal
kehidupan sosial, ekonomi maupun lingkungannya ?

 - Bagaimana pelaksanaan  (dalam upaya membentuk permukiman berelanjutan) di rumah susunsustainable housing indicators
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   kota  –  kota  di  seluruh  dunia.  Terlalu  sering  dilupakan  bahwa  tujuanplanning

3 Siswono Yudohusodo, 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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fundamental  pembangunan adalah  peningkatan harkat manusia….”  ( Sekjen PBB Javier Perez  de  Cuellar,  pada waktu PBB

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

Penataan kota di Indonesia, sampai dengan saat ini masih mengedepankan konsep  yaitu menata kota (termasukurban sprawl
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 galaksi  (contoh : Jabotabek dan Gerbangkertosusila), dengan tujuan dapat dilakukan penyebaran aktifitas6

perekonomian kota sehingga tidak terjadi konsentrasi penduduk di pusat kota.

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 km .8

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 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 Indonesia :9

 a. Kemiskinan dan kesenjangan
 b. Lingkungan fisik yang memburuk

 c. Penataan kota yang tidak memungkinkan masyarakat miskin berada didalam kota

Beberapa pendekatan pemecahan :

 a. Meningkatkan produktifitas
b. Penyelesaian secara teknis terhadap lingkungan

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

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

Hill Book, 1965, hal 171-172
7 Ibid,hal 73
8 Ibid,hal 72
9 Opcit, Bianpoen, hal 21
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 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 ( ),  keseimbanganemployment

lingkungan (environment equity enga-gement), pe-merataan dan keadilan ( ), menggerakkan peran masyarakat ( ) dan energi.10

      Tak  dapat  dipungkiri,  bahwa  dengan  penataan  kota yang  semakin  melebar  ( )   dan  makin  meningkatnyaurban  sprawl
permukiman buruk berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, suatu kondisi terburuk yaitu terjadinya   (kotanecropolis

                         mati).  Untuk  itu  perlu  dilakukan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  dimana  menurut  Eko  Budiharjo  (1998)  (menyadur11

pernyataan Stren, White dan Whitney dalam ), disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan memperhatikansustainable cities
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 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  adalah upaya menghemat dan menyelamatkan modal alam atas namakonsep keberlanjutan
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  umat manusia yang tercermin pada menurunnya kemiskinankeberlanjutan

dan hilangnya rasialisme dalam lingkungan 

 perencana kota melihat upaya praktis dalam perencanaan regional, masyarakat dan  atau rukun-neighbourhood

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

Dalam perencanaan yang berkelanjutan ( ) terdapat 3 hal pokok yang menjadi perhatian :sustainable 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 renewable resources) dengan sumber yang dapat diperbarui ( ) 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

10 Eko Budihardjo&Djoko Sujarto, Kota yang berkelanjutan,Dikti,1998, hal 5
11 ibid :Eko Budihardjo, hal 10

                       12 Johan  Silas  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

14 Ibid hal 6
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                      Perlunya  peningkatan  partisipasi  politik  dalam  mengambil  keputusan  terhadap  lingkungan  berdasarkan  aspirasi  dari

masyarakat (peran serta masyarakat).
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
 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.
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 ( ) danlanded housing
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.
Penjabaran perihal masyarakat dan bentuk partisipasinya dapat dilihat sebagai berikut :

 Definisi  Masyarakat :19

a. Manusia yang hidup bersama

15 UU no 16 Th 1985 tentang Rumah Susun
16 KepMen Perumahan dan Permukiman no 10/KP TS/M/1999
17 Peraturan Menteri PU No. 60 / PRT / 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun  ;  PP No. 4 tahun 

1988 tentang Rumah Susun
18 opcit, Eko Budiharjo, hal 121
19 , Sosiologi suatu pengantar, rajawali pers, 2002, hal 24Soerjono Soekanto
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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-ngan sosial yang sudah ada berpengaruh pada kehancuran suatu kondisi ma-syarakat

dan jaringan sosial yang sudah terbentuk .21

Bentuk Partisipasi
                    Partisipasi   oleh  Bank  Dunia  (1995)  didefenisikan  sebagai  proses  dimana  para  pemilik  kepentingan  ( )22 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.

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 
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

20  hal 313Ibid,
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
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.
25 Alan Gilbert & Josef Gugler, Urbanisasi dan Kemiskinan, Tiara Wacana, 1996 hal 112
26 LPM ITB, Agenda 21 Sektoral Buku 3: Indikator Pembangunan Berkelanjutan,  Proyek Agenda  21 Sektoral, 2000 hal 

15
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    - 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.

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

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  ( )  perlu  adanya keterpaduan  pandangan antarsustainable housing

berbagai pihak, yaitu pemerintah,  masyarakat,  swasta,  dsb,  dalam memahami    dan menyusunsustainable  housing  indicators

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 environment  28 . 

Sustainable housing is housing which meets the critical  objective  of the national housing policy (adequacy, acces,  and

affordability). 

27 Ibid;  hal 1- 9
28 , Disscusion paper:Toward Suatainable Housing in Queensland, desember 2004Queensland Government
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The vison : healthtier,  wealthier,  secure households and communities  in environmentally responsive, spatially,  socioculturaly,

economically, inte-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)  indikator permukiman yang berkelan-jutan terdiri dari :  30

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

- 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 density) dan kepadatan ( ) menimbulkan pengaruh tingkah

laku sosial berupa:  agresi, menarik diri dari lingkungan sosial, berkurangnya tingkah laku menolong, kecenderungan32

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.

 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

29 City of Johannesburg, Sustainable Housing Strategy, Final Report; Oktober 2001, hal 21
30 Jaap Kortman 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 ) 
32 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi lingkungan; Grasindo, 1992, hal 81
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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) ,kaitannya dengan peningkatan kualitas  ekonomi,  rumah bukan lagi sekedar  ,33 home-life

tetapi ada tempat produksi, pemasaran,dsb ( atau usaha berbasis rumah tangga).home – based enterprises ;HBEs 
 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

 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,  dijabarkan sebagai TRIDAYA :sustainable housing indicators 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.
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. .  Dalam hal  ini  pembangunan  permukiman  disyaratkan meningkatkan  kualitas35

                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

33 Johan Silas,dkk; Rumah Produktif, UPT ITS, 2000, hal 9
34 Departemen Pekerjaan Umum, Laporan akhir; Peremajaan Kota di Semarang, 1992, hal 20
35 SK Menteri Kimpraswil Ketua BKP4N, No.217/KPTS/M/2002, Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan 

Permukiman, DPU, 2002
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2. Untuk menuju suatu permukiman yang berkelanjutan ( )  perlu  adanya  keterpaduan  antarasustainanble housing

  berbagai pihak, yaitu peemerintah,  masyarakat,  swasta,  dsb, dalam memahami   dan menyusunsustainable housing indicators
 sustainable housing indicators secara  bersama  yang  dapat digunakan sebagai pedoman dan evaluasi  terhadap pembangunan

permukiman yang layak serta berkelanjutan.

Penerapan konsep Tri Daya ataupun  dalam penyelenggaraan rumah susun dan secara khusussustainable housing indicators
rumah susun sederhana sewa 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.
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  ,  (4) memformulasikan strategi dan sistem pengelolaan yang relatif tepat,sustainable housing indicators  

menuju permukiman berkelanjutan yang berbasis partisipasi masya-rakat, berdasarkan .sustainable housing indicators

2. Manfaat dari penelitian :
 Dengan melakukan penelitian rumah susun sederhana sewa berdasarkan  ,  memberikan wacanasustainable housing indicators

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

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.

G. Pola Pikir Penelitian
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Fokus Penelitian

BAB 2
METODE  PENELITIAN
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?

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 

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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A. Dasar Penelitian
Penelitian ini didasarkan pada :

1. Fenomena lahan kota yang makin mahal, daya dukung sarana prasarana kota yang semakin terbatas, arus urbanisasi
yang tinggi,  kebutuhan masyarakat akan hunian yang tinggi, maraknya pembangunan pemukiman yang tidak memenuhi standar

kelayakan dan ilegal, upaya peningkatan kualitas ling-kungan pemukiman kota, keterjangkauan ekonomi masyarakat pendatang
kota yang rata – rata rendah dan makin maraknya pembangunan rumah susun sederhana oleh pemerintah kota.

2. Fenomena keberadaan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta yang dikelola oleh swasta (Yayasan Budha

Tzu Chi) dan keberadaan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo Semarang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang,
dimana kedua rumah susun sederhana sewa ini merefleksikan suatu kehidupan dari  masyarakat  pendatang kota yang semula
tinggal dalam kawa-san yang terpinggirkan (ilegal), kualitas lingkungan yang rendah, rata – rata bekerja pada sektor informal,

kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah  dan tingkat ikatan sosial yang tinggi (adanya perasaan senasib).
 3. Fenomena  ,  upaya menuju pemukiman yang berkelanjutan dan  agenda dunia “Sustainable Housing Indicators

Cities without slum 2020 “.

H. Metoda Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta –
fakta  pada rumah susun sederhana sewa.sustainable housing indicators

Secara diskriptif disusun secara sistematik fakta – fakta yang ada di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan rumah
susun sederhana  sewa  Bandarharjo  Semarang, berdasarkan  data pengamatan,  wawancara,  maupun masukan warga dari  hasil
diskusi dalam hal  dan upaya partisipasi warga membentuk pemukiman yang layak dan berkelan-sustainable housing indicators

jutan.
Analisis dilakukan terhadap rumah susun sederhana sewa berdasarkan .sustainable housing indicators

I. Sasaran dan Parameter Penelitian

Sasaran penelitian :
                   Penelitian  dilakukan  terhadap  penghuni  rumah  susun  sederhana  sewa  Tzu  Chi  Jakarta  dan  rumah  susun  sederhana  sewa

 Bandarharjo  Semarang,  dengan  melakukan pengamatan terhadap  anak  –  anak,  remaja  ,  orang  tua  dalam kaitannya  dengan
sustainable housing indicators dan upaya partisipasi warga dalam membentuk lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan.

Parameter  penelitian :

Parameter penelitian didasarkan :
  1. Keberlanjutan   Permukiman,   yang   diartikan   perencanaan   dan  pelaksanaan   pembangunan   permukiman   yang   lebih

memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi (  . Permukiman yang berkelanjutansustainable housing indicators) 

memperhatikan keamanan, keselamatan, efesien dalam pemanfaatan air dan sumber energi (listrik), meminimalkan limbah,
 pembiayaan yang  efesien  (dalam hal  pengadaan,  perbaikan maupun pemeliharan),  nyaman, dan  meningkatkan  kualitas

lingkungan . 

 a. Aspek Sosial (  )Social sustainability
                     Aspek  sosial  mengacu   pada  perencanaan  permukiman  yang  memperhati-kan  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.

 b. 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 .

 c. Aspek Lingkungan ( y)Environmental sustainabilit

Keberlanjutan lingkungan mengacu pada perencanaan pembangunan yang memperhatikan pengaruh pada lingkungan dan
memperhitungkan daya dukung sumber daya alam ( pemanfaatan SDA secara efektif dan efesien ).

      2. Pendekatan  humanistik  yaitu  pendekatan  dengan  melakukan  dengan  sebanyak  mungkin  pelibatan  masyarakat  dalam
mengambil keputusan pada tahapan – tahapan proses perumusan dan pemilihan indikator.
Dalam penyusunan parameter penelitian dengan pendekatan humanistik, peneliti menyusun berdasarkan aspek sosial, aspek

ekonomi dan aspek lingkungan.
Melalui  proses wawancara dan diskusi dengan warga didapatkan bebe-rapa parameter  penelitian yang dapat digunakan
untuk mengukur derajat keberlanjutan ( )rumah susun sederhana sewa, sebagai berikut :sustainable

Aspek Sosial :
 - Ketersediaan fasilitas permukiman (balai warga, masjid, dsb)
 - Peningkatan kemampuan SDM (ketrampilan dan pendidikan)

 - Jaminan Hukum dalam menghuni
 - Kontak sosial dan peran tokoh masyarakat
 - Hubungan antar penghuni dan pengelola (baik swasta maupun peme-rintah)

 - Kondisi konstruksi bangunan
 - Keamanan dan keselamatan dalam menghuni

Aspek Ekonomi :

 - Kesempatan berwirausaha
 - Kemampuan memenuhi kebutuhan hidup
 - Tingkat pengangguran dan peluang kerja

 - Ketersediaan tempat usaha dan biaya
Aspek Lingkungan :

 - Sistem sanitasi
 - Kebutuhan air dan listrik
 - Aktifitas kebersihan lingkungan
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 - Aktifitas penghijauan

Berdasarkan kriteria diatas disusun parameter penelitian yang  difokuskan pada :
1. Aspek Sosial

a. Meningkatnya kemampuan SDM

b. Tersedianya fasilitas permukiman.
c. Keamanan dan keselamatan dalam menghuni

d. Meningkatnya derajat kesehatan penghuni
e. Jaminan hukum 
f. Sistem pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat

g. Hubungan sosial
2. Aspek Ekonomi

a. Peningkatan kualitas ekonomi

b. Adanya kemampuan menabung
c. Menurunnya jumlah pengangguran
d. Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder

e. Kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan 
3. Aspek Lingkungan

a. Pemanfaatan air  dan listrik yang terkontrol dan efesien

b. Kesadaran terhadap lingkungan hijau
c. Kesadaran akan kualitas sanitasi dan penanganan limbah
d. Kesadaran akan kualitas kebersihan lingkungan dan penanganan sampah

e. Kontribusi terhadap menurunnya polusi udara

J. Metoda Pengumpulan Data
1. SamplingPengamatan Lapangan dan Pengambilan 

Pengamatan lapangan dilakukan untuk mendokumentasikan keadaan rumah susun sederhana sewa ditinjau dari
Sustainable Housing Indicators,  melalui  pengamatan ini peneliti  dapat menemukan  informasi  awal  perihal  kondisi

lingkungan, ekonomi dan sosial pada rumah susun sederhana sewa.
Peran peneliti  dalam pengamatan lapangan bersifat  berperanserta secara lengkap, dalam hal ini  peneliti menjadi  anggota

kelompok penghuni rumah susun sederhana sewa, dengan sistem ini peneliti dapat membaur dengan masyarakat penghuni rumah

susun sederhana sewa Tzu Chi dan Bandarharjo, sehingga responden  dapat memberikan seluruh data secara terbuka.
Dalam pengamatan lapangan ditemukan hal – hal yang melemahkan dan menguatkan upaya membentuk permukiman yang

berkelanjutan

Sampling pengamatan dilakukan terhadap 55 blok lingkungan hunian rumah susun sederhana sewa Tzu Chi dan 3 blok
lingkungan hunian rumah susun sederhana sewa Bandarharjo.

Teknik sampling bersifat sampel bertujuan ( ) dengan ciri-ciri :purposive sample 36

 a. Sampel tidak ditentukan terlebih dahulu 
 b. Pemilihan sampel secara berurutan, yaitu pemilihan sampel awal menjadi pijakan dalam pengumpulan data awal, setelah

dianalisis, sampel berikutnya diperluas informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.  (teknik sampling

bola salju)
 c. Dalam pelaksanaan pengumpulan data dari banyak sampel kemudian dipilih atas dasar fokus penelitian.
 d. Pemilihan sampel dihentikan bila telah terjadi pengulangan informasi.

2. Catatan Lapangan
Catatan lapangan merupakan catatan singkat yang dibuat peneliti  berdasarkan pengamatan lapangan. Dalam pengamatan
lapangan di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan Bandarharjo Semarang, ditemukan beberapa keadaan yang

peneliti masukkan dalam catatan lapangan sebagai salah satu upaya peneliti mendokumentasikan kejadian di lapangan.

3. Wawancara
               Dalam penelitian  ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  tujuan  mengkonstruksi  kondisi  masyarakat  rumah  susun

                         sederhana  sewa,  berupa  :  latar  belakang  menghuni,  pandangan  (opini),  kejadian  yang  mereka  alami,  kegiatan  yang

dilakukan ,  hubungan antar warga, kontak warga dengan lingkungan, fungsi dan keberadaan organisasi kemasyarakatan,
perubahan kualitas hidup,  motivasi hingga harapan (cita– cita) masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa terhadap
keberadaan rumah susun sederhana sewa yang mereka tempati,  baik di Rumah Susun Sederhana Sewa Tzu Chi Jakarta

maupun Rumah Susun Sederhana Sewa Bandarharjo Semarang .
Sampling dilakukan secara acak terhadap responden penghuni rumah susun sederhana sewa Tzu Chi dan secara acak pada RT
04, RT 05, Rt 06, Rt 07 pada wilayah RW 12 rumah susun sederhana sewa Bandarharjo.

Adapun metoda wawancara yang dilakukan :37

a. Wawancara pembicaraan informal

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada warga rumah
susun sederhana sewa secara bebas. Wawancara bersifat spontan dengan melakukan bincang – bincang dengan warga di
tempat – tempat umum dimana warga  rumah susun berkumpul. Tahap wawancara ini dilakukan setelah peneliti banyak

melakukan kontak dengan penghuni dan ikut  saat penghuni berkumpul untuk ngobrol.nimbrung
b. Wawancara dengan petunjuk umum wawancara

Wawancara ini dilakukan sebagai kelanjutan dari wawancara bebas yang sebelumnya telah dilakukan peneliti. Peneliti

mengajukan wawancara terhadap warga dengan membuat kerangka dan garis pokok pertanyaan berdasarkan konstruksi
kondisi masyarakat yang didapatkan dari wawancara pembicaraan informal. Tahap wawancara ini dilakukan peneliti

setelah keberadaan peneliti dapat mengajak warga untuk membicarakan sesuatu yang dilontarkan peneliti.

36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remadja Karya, Bandung 1989, hal 182
37 Ibid : hal 148-151
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c. Wawancara terstruktur

 Wawancara ini  dilakukan oleh  peneliti  untuk mendapatkan suatu  hipotesis  terhadap  sustainable housing indicators
rumah susun sederhana sewa. Pada tahap ini wawancara dibuat berupa angket yang terstruktur dan dilakukan terhadap
penghuni rumah susun sederhana sewa secara personal. Tahap wawancara ini dilakukan oleh tim kerja dengan tujuan

mendapatkan data responden dalam jumlah yang dapat mewakili keberadaan penghuni rumah susun sederhana sewa.

   Pada  tahap  ini  dilakukan  pengujian  terhadap  pendekatan indikator  secara  teknokratik  untuk  diubah  menjadi
pendekatan indikator humanistik.

Dengan wawancara, peneliti melakukan penyusunan awal indikator humanistik pada rumah susun sederhana sewa

 dengan melibatkan dan menyerap aspirasi  masyarakat  dalam membentuk indikator – indikator  sustainable housing
dalam lingkup permukimannya.

4. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok  dilakukan peneliti  untuk mendapatkan informasi  yang objektif  dari  penghuni rumah  susun
sederhana sewa (lihat foto 2.1 dan 2.2).

Diskusi kelompok didasarkan pada pengamatan langsung yang dilakukan oleh penghuni terhadap lingkungannya,

dalam diskusi ini peneliti dapat menghimpun segala permasalahan yang ditemukan oleh penghuni dan upaya – upaya
partisipasi penghuni dalam rangka membentuk lingkungan rumah susun sederhana sewa yang layak dan berkelanjutan.

Foto  2.1. Proses Diskusi Kelompok

 

Foto 2.2. Proses Diskusi Kelompok
Sumber: peneliti 2005

Diagram alur pengumpulan data :
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         Pengamatan Lapangan Pada  Tahap  ini  peneliti  melakukan

   dokumentasi  terhadap  sustainable

housing indicators pada rumah susun

sederhana sewa.
Pendekatan indikator  teknokratik

       Intrumen  penelitian  :  ,video  camera

kamera

Catatan
Lapangan

Catatan lapangan merupakan rekam-
an peneliti berupa catatan kejadian 

yang dialami peneliti pada saat mela-

kukan pengamatan lapangan

Instrumen penelitian : buku catatan, 
kamera

Wawancara 
Wawancara  dilakukan peneliti  untuk

    menguji  dokumentasi  pengamatan

      lapangan,  dengan  tujuan  mengkon-

struksi kondisi penghuni rumah susun

      sederhana  sewa.  Proses  memun-

 culkan pendekatan  indikator huma-
nistik

        Instrumen  penelitian  :  manusia  (tim

       peneliti),  tape  recorder,  video  camera,

kamera, daftar pertanyaan dan angket

Diskusi

Kelompok

Diskusi bertujuan mendapatkan data 

yang lebih akurat dan objektif. 

Diskusi memunculkan peran partisi-

pasi warga terhadap permasalahan 

untuk mencapai rumah susun 
sederhana sewa yang sustainable

Pendekatan indikator humanistik

        Instrumen  penelitian  :  manusia  (tim

     peneliti,  tokoh  masyarakat),  tape
     recorder,  video  camera,  kertas  plano,

         kamera,    daftar  panduan  ,  alat   tulis,

kertas potong
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K. Pelaksanaan Penelitian
1. Tahap Persiapan Penelitian

      Pada  tahap  ini disusun latar  belakang  penelitian  ,  menyusun  perumusan  masalah  dan  mengumpulkan kajian  –  kajian
kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu sustainable housing indicators.

2. Tahap Pengamatan Lapangan dan Pengumpulan Data

Pelaksanaan dokumentasi  lapangan  dilakukan dalam 2 tahap pengamatan :  bulan  Maret 2005 pengamatan rumah susun
sederhana sewa Tzu Chi Jakarta, bulan Mei – Juni 2005 pengamatan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo Semarang.
Pengamatan lapangan dilakukan dengan berpedoman pada kajian kepustakaan .sustainable housing indicators

Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dengan melalui eksplorasi data dari
responden maupun pengumpulan data hasil pengamatan dan pengalaman dari masyarakat yang diungkapkan dalam diskusi

warga.
3. Tahap Kompilasi Data

Dari hasil pengumpulan data disusun diskripsi dari kondisi rumah susun sederhana sewa dan pemaparan dokumentasi yang

ada, sehingga dapat diketahui derajat   dari rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dansustainable housing indicators
Bandarharjo Semarang.
Untuk memperoleh keabsahan data yang dikumpulkan dari  responden rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan

Bandaharjo Semarang ,  oleh peneliti dilakukan :
a. Panjang waktu pengamatan

Semakin panjang waktu pengamatan diharapkan data yang diterima dapat lebih akurat.

Peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data dalam kurun waktu 1,5 bulan, dengan membaur pada lokasi
penelitian,  dengan demikian peneliti  dapat lebih dekat dengan responden  dan dapat menganalisis  data berdasarkan
kenyataan lapangan yang dialami juga oleh peneliti.

b. Triangulasi, yaitu antara lain :
 1. Membandingkan data pengamatan dengan data wawancara
 2. Membandingkan informasi  yang  diberikan  secara  individu  (pero-rangan)  dengan  informasi

yang diberikan di depan umum maupun dalam kelompok diskusi.
 3. Membandingkan data responden berdasarkan perspektif yang berbeda, yaitu data dari  warga

biasa dibandingkan dengan tokoh masyarakat, data dibandingkan dari tingkat pendidikan responden yang berbeda,

data dari penghuni yang ekstrim terhadap pengelola dibandingkan dengan penghuni yang dekat dengan pengelola.
c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi :

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan peneliti dengan melakukan ekpos dan diskusi analitis terhadap data yang
diperoleh dengan rekan – rekan peneliti yang memahami keberadaan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan
Bandarharjo Semarang.

4. Tahap Analisis Data 
Data dan pola kecenderungan pada  rumah susun sederhana sewa dilakukan analisis dengansustainable housing indicators
berdasarkan pada para-meter  (pendekatan teknokratik dan huma-nistik) dan hipotesa kerja.sustainable housing indicators

L. Analisis Data
Dalam analisis data dilakukan pendekatan :

 Analisis Komparatif

Dikaji perbandingan sistem pengelolaan antara rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan Bandarharjo Semarang,
kaitannya dengan pene-rapan   dan upaya partisipasi warga mem-bentuk lingkungan tinggalsustainable housing indicators
yang layak dan berkelanjutan.

             Komparasi  dilakukan  dengan  membandingkan  data  lapangan,  berdasarkan  parameter   ,sustainable  housing  indicators
hipotesis dan teori.

Analisa komparatif  dikemukakan oleh Glaser dan Strauss (1980).  Analisis komparatif adalah metode umum seperti metode38

eksperimen dan statistik.  Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim dan Mannheim. Analisis komparatif
digunakan untuk menetapkan unit atau satuan kajian suatu studi kasus. Hal ini dilakukan dengan jalan mengkhususkan dimensi
konsep yang menghasilkan satuan. Contoh: ada peneliti yang membandingkan ciri kehidupan politik salah satu gerakan buruh

dengan karakteristik gerakan buruh lainnya untuk menemukan sikap memberontaknya.
                Penggunaan  analisis  komparatif  dalam  penelitian   ini   adalah   menetapkan  satuan  kajian  suatu  studi  kasus,  yaitu  :

   Membandingkan  sistem pengelolaan  rumah  susun  sederhana  sewa Tzu  Chi  dan  Bandarharjo  Semarang,  untuk  menemukan
kecenderungan keberhasilan pelaksanaan , menuju permukiman yang berkelanjutan.sustainable housing indicators

38 Ibid:  hal 229-232
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 Analisis Antarkomponen39

Analisis yang mengkaji hubungan antar komponen berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, diskusi .
Dalam hal ini peneliti mengkaji komponen – komponen  pada rumah susun sederhana sewasustainable housing indicators

Tzu Chi Jakarta  dan  Bandarharjo Semarang,  untuk  menemukan  faktor –  faktor  yang memperkuat  dan melemahkan  konsep

permukiman yang berkelanjutan

BAB 3
HASIL  DAN  PEMBAHASAN

A. Rumah Susun Sederhana Sewa Tzu Chi Jakarta

1. Keadaan Umum 
                    Seiring  dengan  perkembangan  kota  Jakarta  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  barometer  kemajuan  perekonomian  nasional,

mendorong semakin ting-ginya tingkat urbanisasi  di kota Jakarta dari  waktu ke waktu,   yang memuncul-kan kebutuhan akan

hunian yang semakin meningkat, khususnya di kawasan aktifitas perekonomian kota. Akibat dari kebutuhan hunian yang semakin
mendesak, harga lahan di kota yang mahal, sedangkan kemampuan ekonomi masyarakat pendatang kota  yang rata-rata rendah,
secara bertahap masyara-kat pendatang kota mendirikan permukiman di bantaran sungai,   tanah – tanah kosong, bantaran rel

kereta api, dsb, yang tidak memenuhi persyaratan tata ruang kota (ilegal dengan kualitas lingkungan yang rendah).
Salah satu pengaruh dari permukiman liar yang dibangun di bantaran kali adalah menyempitnya lebar sungai, terganggunya

aliran sungai dan menurun-nya kualitas lingkungan (lihat foto 3.1 dan 3.2)

       Foto  3.1.  Permukiman  Liar  di  bantaran  kali.
Sumber : Tzu Chi

Foto 3.2. Kondisi permukiman liar di bantaran
kali (ilegal dan kumuh)

                Pada  bulan  Pebruari  2002,  Jakarta,  mengalami  banjir  yang  cukup  besar,  kondisi  ini  mendorong  Pemerintah  DKI  Jakarta
                    melaksanakan  program  pembersihan  kawasan  bantaran  sungai  (normalisasi  sungai),  khususnya  daerah  Kapuk  Muara  dan

Pejagalan (sungai Angke), yang berakibat pada penggusuran sejumlah permukiman warga di bantaran sungai.
 Yayasan  Budha  Tzu  Chi  sebagai  lembaga  sosial,  dengan  salah  satu  kegiatannya  berupaya memberikan hunian  yang  layak,

bermaksud membantu warga yang terkena gusuran untuk tinggal dalam lingkungan baru yang layak. Memperhatikan langkanya
lahan dan tingginya nilai lahan di kota Jakarta, be-kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta dan Perumnas yang mengalokasikan
lahan seluas 5,1 Ha, dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa Tzu Chi di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng. 

 Relokasi  warga bantaran  sungai  Angke,  yang terkena  gusuran dilaksana-kan  pada  tanggal  5  Juli  2003,  dengan  menempati
Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi yang terdiri dari 55 Blok 1100 unit hunian.

Skema pembangunan Rumah Susun Sederhana Tzu Chi :

39 Setya Yuwana Sudikan, Metode Penelitian Kebudayaan, Citra Wacana, Surabaya, 2001
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    Urbanisasi  dan  pertambahan

penduduk kota Jakarta

      Aktifitas  penduduk  dalam  sektor

informal kota

Kebutuhan akan lahan di 

sekitar aktifitas perekonomian 

kota
Peningkatan permintaan

akan lahan

Keterbatasan lahan kota
Peningkatan harga lahan

Berkembangnya permukim-
an Bantaran Kali Angke

Lokasi Bantaran Kali Angke , 

Kapuk Muara, Pejagalan yang 
dekat ke area kerja informal 

kota

Kurangnya rencana dan pe-

ngendalian permukiman kota. 
Penurunan kualitas lingku-

ngan.

Lingkungan perrmukiman 
bantaran yang mengganggu 

lingkungan.
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Digram 3.1. Pembangunan Rusunawa Tzu Chi Jakarta

Ditinjau dari  konsep perubahan sosiologi,  kondisi  perubahan masyarakat  bantaran kali Angke untuk dapat tinggal dalam

lingkungan permukiman yang vertikal, disebabkan oleh :
 - Terdapat momentum perubahan, yaitu penggusuran permukiman bantaran sungai Angke.
 - Adanya peran pemimpin dalam masyarakat, dalam hal ini tokoh masyara-kat lingkungan awal di bantaran kali Angke.

Karakteristik warga sebagai masyarakat yang bebas dan seringkali tidak ada kepedulian dengan lingkungan (lihat foto.3.3),
      memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  pola  perilaku  mereka  terhadap  lingkungan.  Hal  ini  mendo-rong  disusunnya  sistem

pengelolaan yang ditujukan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk mampu tinggal di kawasan rumah susun

sederhana sewa Tzu Chi (lihat foto.3.4)
Penghuni rumah susun sederhana sewa Tzu Chi  merupakan sekelompok masyarakat yang berada dalam lingkungan awal

yang sama (bantaran kali  Angke). Peranan hubungan sosial  yang telah terjalin dalam lingkungan banta-ran kali  Angke masih

terbawa kuat dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi , dalam hal ini peran tokoh masyarakat lingkungan awal
masih memiliki eksistensi kuat dalam masyarakat .

      Foto   3.3.   Permukiman  Awal  warga  bantaran

sungai Angke
Sumber : Tzu Chi

Foto 3.4. Permukiman Baru Masyarakat 
Bantaran Kali Angke, Rusunawa Tzu Chi
Sumber : Tzu Chi

Memperhatikan kondisi peran tokoh masyarakat, maka pengelola rumah susun sederhana sewa Tzu Chi menggunakan peran

para tokoh untuk membentuk dan membina masyarakat bantaran kali Angke untuk dapat tinggal di rumah susun sewa Tzu Chi. 
 Selain melalui peran tokoh masyarakat, menurut bapak Febianto, bapak Heru, bapak Sudiyono dan bapak Edi Suratno, untuk

membentuk rasa  memiliki  dari  warga  calon  penghuni  terhadap  rumah  susun sederhana  sewa  Tzu  Chi,  sejak pembangunan

masyarakat dilibatkan melalui kerja bakti yang dilakukan setiap hari minggu. Sedangkan menurut ibu Iwan, bapak Chaerudin dan
ibu Hamidah, menyebutkan bahwa  kesediaan warga untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi dikarenakan tidak ada
pilihan tempat tinggal lain , lingkungan yang lebih baik dan adanya jaminan hukum terhadap lokasi tinggal.

Namun demikian letak relokasi yang jauh dari lokasi awal (lihat peta3.1) (berpengaruh pada

                    putusnya  sistem  sosial  dan  ikatan  dengan  penghuni  dan  kawasan  lama)  dan  berada  dalam

               lingkungan  permukiman  yang  relatif  kosong,  berbeda  dengan  lingkungan  awal  yang  padat

penghuni sehingga dapat melakukan kontak sosial dengan masyarakat diluar kawasan tinggal, hal

     ini  memberikan  dampak  pada  sistem ketahanan  hidup  mereka,  khususnya  berkaitan  dengan
pendapatan, mata pencaharian dan kesempatan berusaha (mendapatkan kesempatan kerja bidang

informal). 

Peta 3.1.

Jakarta Barat
         Tzu Chi

         Pejagalan, 
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    Upaya  peningkatan  kualitas
lingkungan Jakarta.

      Peran  serta  yayasan  Budha

Tzu Chi, Pemda & Perumnas.
Rumah Susun Sederhana 

Sewa Tzu Chi
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         Kapuk Muara

2. Kajian berdasarkan  (lihat Tabel.3.1) Sustainable Housing Indicators 
 a. Aspek Sosial

1). Meningkatnya kemampuan SDM
Dari data pengelola Yayasan Tzu Chi didapatkan bahwa 285 orang atau 52,87% penghuni adalah usia produktif. Sedangkan
tingkatkan pengangguran penghuni mencapai 36,41%.

Pengamatan peneliti, menemukan bahwa di lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi terdapat kegiatan pembinaan SDM
melalui penyu-luhan (baik langsung melalui peran serta yayasan Budha Tzu Chi, lembaga akademik dan perguruan tinggi maupun
tidak langsung melalui spanduk dan papan pengumuman), pembinaan minat dan bakat (khususnya di bidang olah raga), dan yang

paling utama adalah diberikannya kemudahan bagi anak – anak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas
dengan biaya  yang terjangkau oleh warga.
Menurut ibu Hanita (pengelola bagian pemberdayaan masyarakat  Tzu Chi),  pengelola rumah susun sederhana sewa Tzu Chi

memberikan pendidikan ketrampilan bagi warga berupa keahlian salon, keahlian memasak. Diharapkan dengan adanya pelatihan
dapat meningkatkan kemampuan dari masyarakat khususnya ibu – ibu dan remaja putri. Selain melalui pelatihan, pengelola rumah
susun sederhana sewa Tzu Chi melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan SDM melalui penyuluhan ,bekerjasama dengan

lembaga akademisi dan perguruan tinggi, salah satunya Universitas Indonesia.
                            Secara  khusus  peningkatan  kemampuan  SDM  diterapkan  pada  pendidikan  anak  –  anak  penghuni  rumah  susun  dengan

memberikan pendidikan dengan sistem internasional (Taiwan) 9 tahun (SD – SMP) dengan biaya murah (lihat foto 3.5 dan 3.6),

diharapkan pada generasi  masa depan dari  penghuni rumah susun sederhana Tzu Chi memiliki  kemampuan SDM khususnya
intelektualitas yang lebih baik, bahkan menurut bapak Edi Suratno, anak – anak yang berprestasi mendapat kesempatan membuka
cakrawala pandang mereka dengan mengikuti studi wisata ke Taiwan.

                          Melihat  kondisi  jumlah  usia  produktif  dan  jumlah  pengangguran  yang  tinggi,  maka  pelatihan  disamping  bertujuan

 meningkatkan ketrampilan perlu diupayakan menuju kemampuan berwirausaha. Menurut bapak Edi  Suratno, pengelola telah
berupaya memberikan berbagai macam pelatihan, khusus untuk usia produktif  akan dilakukan pelatihan oleh pengelola berupa
bengkel dan komputer. 

Permukiman berkelanjutan tidak terlepas dari semakin meningkatnya kemampuan warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya
dan meningkatnya kesadaran warga akan lingkungan.

   Masyarakat  yang  tinggal di  permukiman  liar  dan  kumuh,  tidak  terkecuali  masyarakat  bantaran  sungai  Angke,  dikarenakan

keterbatasan ekonomi  se-ringkali  tidak peduli  terhadap lingkungan, kurang mendapatkan kesempatan belajar,  tidak  memiliki
kemampuan untuk mendapatkan pelatihan dan tidak tersentuh oleh upaya pembinaan SDM, khususnya kemampuan berwirausaha.
Dengan adanya pola pembinaan SDM dan kesempatan belajar  yang lebih baik di lingkungan rumah susun sederhana Tzu Chi,

memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kualitas masyarakat akan berpengaruh terhadap perilaku dan pandangan mereka tentang lingkungan (ekosistem) sehingga

akan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamiah dan buatan diseki-tarnya. Kaitannya dengan

peningkatan kualitas masyarakat adalah kegiatan pembinaan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian SDM.
Dalam mencapai keberlanjutan ( ) salah satu hal yang berperan adalah adanya partisipasi masyarakat. Peran aktifsustainability

masyarakat tidak saja dalam melaksanakan suatu kebijakan namun mampu memiliki inisiatif dan ikut menentukan penyusunan

kebijakan maupun keputusan yang berpengaruh pada hidup mereka. Namun dengan kualitas masyarakat (penda-tang dan miskin
kota) yang rata-rata rendah, khususnya dalam hal pengeta-huan, menjadikan mereka kurang mampu untuk berperan aktif  dalam

penyusunan dan pengawasan suatu kebijakan. 
                          Adanya  pemberdayaan  SDM  di  rumah  susun  sederhana  sewa  Tzu  Chi,  khususnya  dalam  kesempatan  mendapatkan

pengetahuan dan belajar  yang lebih baik, memberikan harapan pada terciptanya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam

menyusun suatu  kebijakan  dan  keputusan yang  menyangkut  kehidupan mereka.  Hal  ini  sejalan dengan indikator partisipasi
       ,ditinjau  dari  hak  asasi  manusia,  yaitu  adanya  pemberdayaan  SDM  yang  bertujuan  meningkatkan  kemampuan  masyarakat

   (kelompok  miskin)  supaya  mereka dapat semakin  mengandalkan  diri  mereka  sendiri  dalam memenuhi  kebutuhannya,  juga

semakin mampu terlibat dalam pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain.

2). Tersedianya fasilitas permukiman.
Pada lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi dilengkapi dengan berbagai fasilitas permukiman ,yaitu fasilitas olah

raga berupa lapangan sepakbola, lapangan voli,  lapangan basket, lapangan tenis meja, mushola,  poliklinik,  pasar lingkungan,
ruang serbaguna, taman bermain dan sekolah SD –SMP Cinta Kasih.

Dari pengamatan peneliti, fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi tidak saja digunakan

oleh penghuni namun dapat pula digunakan oleh warga di kawasan Cengkareng Timur.
 Menurut bapak Sunarto (ketua Rt 10), keberadaan fasilitas permukiman yang lengkap memberikan kesempatan bagi warga

untuk melakukan berbagai aktifitas, salah satunya dengan adanya lapangan olahraga  warga rumah susun sederhana sewa Tzu Chi

dapat membentuk kelompok – kelompok cabang olahraga yang memberikan kontribusi positif  terhadap pembinaan moral dan
mewadahi warga yang berpotensi dalam olahraga.

Sesuai dengan persyaratan teknis pembangunan rumah susun , fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun sederhana
sewa Tzu Chi memenuhi standar perencanaan dan perancangan lingkungan rumah susun.
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Dalam aspek sosial , disebutkan bahwa permukiman yang berkelanjutan harus memperhatikansustainbale housing indicators

          kebutuhan  akan  aktifi-tas  penghuninya.  Kaitannya  dengan  kegiatan  penghuni  rumah  susun  sederhana  sewa    Tzu  Chi  dan
kebutuhan akan fasilitas yang dapat digunakan berkegiatan, maka penyediaan fasilitas permukiman yang relatif lengkap dalam
lingkungan permukiman rumah susun sederhana sewa (lapangan sepak bola, lapangan voli, bangunan serbaguna,dsb) memberikan

kesempatan bagi penghuni untuk lebih memberikan kualitas terhadap kegiatan yang mereka lakukan.(contoh, aktifitas olah raga
dan tersedianya fasilitas olah raga, aktifitas penghuni tidak lagi sekedar berolah raga namun bergeser pada aktifitas olah raga yang

memunculkan profesionalime, hal ini ditandai munculnya klub olah raga di lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi).
Rumah susun, adalah kelompok unit hunian yang dirancang secara kompak, pada dasarnya merupakan hunian yang padat.

Berdasarkan teori psikologi lingkungan, kesesakan (crowding density) dan kepadatan ( ) suatu lingkungan dapat berdampak, salah

satunya, pada munculnya sikap agresif pada tingkah laku sosial masyarakat. Terlebih pada rumah susun sederhana, yang warganya
berawal dari  lingkungan  yang padat dan kumuh, sikap  agresif  telah ada sejak mereka mulai  tinggal di  rumah  susun, untuk
mengurangi kesesakan dan kepadatan dibutuhkan adanya ruang terbuka yang mampu memberikan kelegaan.  Adanya fasilitas

terbuka pada kawasan Tzu Chi yang dapat diakses dengan mudah oleh penghuni memberikan dampak pada penekanan efek
negatif dari crowding density dan  dalam unit hunian maupun blok hunian. Disamping memberikan kelegaan ruang bagi penghuni,

       adanya  fasilitas  permukiman,  berupa,  lapangan  olah  raga,  taman  bermain,  ruang  serbaguna,  memberikan  kesempatan  bagi

penghuni untuk mengembangkan kemampuan (khususnya olah raga) dan mengaktualisasikan diri. 

3). Adanya jaminan keamanan dan keselamatan dalam menghuni
Perencanaan dan perancangan  rumah susun  sederhana sewa Tzu  Chi  telah menerapkan  fungsi  keselamatan penghuni  ,

khususnya dalam hal penyelamat-an bahaya kebakaran dengan adanya sistem hidran dan tabung pemadam.
          Untuk  meningkatan  rasa  keamanan  terhadap  kegiatan  kriminalitas  maupun  kerawanan  sosial  lainnya  dalam kawasan,

                       dibentuk  sistem keamanan  lingkungan  oleh  warga  dan  sistem  keamanan  kawasan  oleh  pengelola,  disamping  ada  sistem

keamanan , pola sirkulasi dalam 1 unit blok memung-kinkan terbentuknya keamanan oleh penghuni blok (lihat foto 3.9).
Dari wawancara dengan bapak Darna dan bapak Philipus selaku koordi-nator keamanan kawasan dan pengamatan peneliti selama
mengikuti aktifitas anggota keamanan, selama 24 jam kawasan permukiman dilakukan pengamatan dan pengamanan oleh anggota

          keamanan.  Anggota  keamanan  juga  berperan  dalam menurunkan  kegiatan  yang  berpotensi  pada  kerawanan  sosial  dengan
melakukan pembinaan terhadap warga.

Menurut bapak Febianto dan bapak Heru, untuk memberikan keselamatan bagi penghuni juga diterapkan sistem penghunian,
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.

Bentuk bangunan yang kokoh memberikan keyakinan akan rasa aman dan keselamatan bangunan. Adanya alat keselamatan

pemadam kebakaran mem-berikan rasa tenang penghuni bilamana terjadi kebakaran (lihat foto.3.9b).

Foto.3.9. Ruang  publik blok yang selau terdapat  kegiatan warga memberikan

keamanan terhadap lingkungan blok hunian

Dalam persyaratan teknis rumah susun , salah satunya merupakan keamanan struktur bangunan, dengan penerapan kekuatan
bangunan yang baik memberikan rasa aman bagi penghuni.

Pola sirkulasi , dalam kawasan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi yang tunggal dan sirkulasi  dari  setiap unit hunian
langsung menuju tangga turun memberikan kemudahan dalam melakukan penyelamatan diri.

Dalam rumah susun sederhana sewa Tzu Chi , pola sirkulasi  tunggal sehingga aktifitas warga yang berkegiatan di bawah

menjadi   terhadap kerawanan sosial yang mungkin terjadi dalam lingkungan tinggal mereka.Hal ini dirasakan sendiri olehfilter
peneliti saat melakukan wawancara dengan bapak Chaerudin pada lantai dasar blok, setiap aktifitas keluar masuk blok hunian

dapat diawasi secara langsung.
 Didalam  aspek sosial,  ,  disebutkan  bahwa  permukiman  yang  berkelanjutan  mewujudkansustainable  housing  indicators

lingkungaan  tinggal  yang  aman,  menurunnya    kejahatan,  memperkecil  resiko  kecelakaan  dan  adanya  jaminan  keselamatan.

Kondisi  lingkungan yang tertutup dengan sistem keamanan yang ketat  di lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi,
ditujukan memberikan rasa aman bagi penghuninya, kondisi bangunan yang kokoh dilengkapi sisstem keselamatan yang memadai
memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni.

Dalam kajian teori sosiologi, didapatkan bahwa dalam lingkungan masyarakat (miskin kota) terdapat ikatan yang kuat yang
dilandasi rasa senasib, saling memerlukan dan seperasaan, yang membantu mereka dalam situasi sulit, memunculkan sikap saling
melindungi. Adanya sikap untuk saling melindungi ini, memunculkan sikap untuk saling menjaga dalam lingkungan permukiman,

sehingga memberikan kontribusi pada keamanan dan rasa aman pada komunitas.

4). Meningkatnya derajat kesehatan penghuni
Dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi terdapat poliklinik dengan standar pelayanan kesehatan

yang  baik.

                        Aktifitas  kegiatan  berupa  pengobatan  gratis  yang  dilakukan  tiap  3  bulan,  memberikan  kesempatan  bagi  penghuni  untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.

Wawancara  dengan ibu  Iwan, menyebutkan  bahwa  kesehatan  masyarakat  meningkat  dikarenakan  lingkungan yang  lebih

bersih, peran poliklinik terhadap warga belum begitu dirasakan , dikarenakan masih dirasakan mahal, hal ini menjadikan warga
masih berobat keluar kawasan. Sedangkan menurut bapak Edi Suratno (selaku tokoh masyarakat), menyatakan bahwa  untuk

kesehatan warga disediakan poliklinik,  bagi warga yang tidak mampu dapat melaporkan diri ke RT, sehingga dapat diberikan
bantuan pelayanan kesehatan oleh pengelola, selain itu setiap 3 bulan sekali dilakukan pengobatan gratis oleh Yayasan Budha Tzu
Chi yang terbuka bagi seluruh masyarakat baik dari rumah susun sederhana sewa Tzu Chi maupun dari luar.
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Dari informasi Bp. Febianto dan Bp. Sudiyono (pengelola rusunawa Tzu Chi), menyebutkan warga penghuni rumah susun

sederhana sewa Tzu Chi pada awalnya banyak yang menderita TBC, hal ini berkaitan dengan lingkungan awal mereka yang tidak
layak huni, dengan menghuni di Tzu Chi tingkat penderita berangsur – angsur menurun.

Salah satu parameter  keberhasilan permukiman yang berkelanjutan adalah kesempatan bagi warga meningkatkan derajat

kesehatannya, dengan kesehatan yang lebih baik maka warga menjadi  produktif , hal ini  berdampak pada kemampuan warga
untuk dapat lebih meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam perencanaan permukiman berkelanjutan, salah satu parameternya adalah kehidupan yang lebih sehat. Adanya fasilitas
kesehatan dan kegiatan – kegiatan yang berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah susun sederhana sewa
Tzu Chi, menunjukkan upaya untuk membentuk komunitas masyarakat yang lebih meningkat derajat kesehatannya. 

5). Jaminan hukum
Rumah susun sederhana sewa Tzu Chi merupakan permukiman relokasi warga bantaran sungai Angke yang dilakukan pemerintah
DKI, status penghuni yang tinggal adalah warga kota Jakarta ditandai dengan kepemilikan kartu identitas Jakarta.

                         Secara  adminitrasi  rumah  susun  sederhana  sewa  Tzu  Chi  berada  dalam  lingkup  RW 017  kelurahan  Cengkareng  Timur,
Cengkareng.
Adanya jaminan tinggal dari pengelola, sejauh warga tidak melanggar peraturan tinggal di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi,

khususnya tidak melakukan jual beli dan pengalihan hak huni unit hunian .

Dengan adanya status  tinggal  yang  jelas  dan  pengakuan  pemerintah bahwa kawasan rumah susun sederhana sewa Tzu  Chi

merupakan bagian dari administrasi Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, maka keberadaan warga adalah legal dan berhak
untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kota.

Suatu hal yang belum diatur dalam hal ini adalah jangka waktu sewa dan status masyarakat setelah sewa berakhir.

6). Sistem pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat
Pengelolaan lingkungan dilakukan oleh manajemen pengelola yayasan, lembaga ini bertanggungjawab untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa penyuluhan, peraturan maupun perbaikan terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam hal menghuni warga disyaratkan untuk :

 Tidak mengalihtangankan hak sewa unit hunian

 Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial
Untuk menumbuhkan partisipasi warga dilaksanakan  berupa :Housing program

 Sikap peduli dan etika dalam menempati rumah susun

 Kesehatan dan lingkungan hidup
 Kerukunan dan wira usaha
 Petunjuk teknis dalam menempati rumah susun.

Yayasan melaksanakan kerja bakti dan monitoring, untuk membantu penghuni rumah susun merubah mental / pola dan cara hidup

mereka yang lama, kearah yang lebih baik.40

                       Dari   pengamatan  peneliti  konsep  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  dan  yayasan  menerapkan  pendekatan
teknokratik. Kegiatan pengelolaan lingkungan lebih didominasi oleh pengelola, peran aktif masyarakat terhadap lingkungan masih

sangat rendah. Kegiatan masyarakat terhadap lingkungan lebih dikarenakan adanya momen tertentu atau adanya himbauan dari
pengelola (lihat foto 3.11).

     Pada  kebanyakan  perencanaan  permukiman  dan  lingkungan,  keberadaan  masyarakat  seringkali  dilihat  sekedar  sebagai

konsumen pasif. Padahal, pe-ningkatan peranserta masyarakat merupakan faktor mendasar dalam menum-buhkan rasa memiliki
untuk kemudian mempertahankan dan melestarikan.

Memperhatikan pentingnya peran masyarakat, maka seyogya dominasi pengelola lebih ditekan pada fungsi pendampingan,

          sedangkan  peran  tokoh  masyarakat  dan  sistem organisasi  kawasan  ditingkatkan.Perlu  ada  kesepakatan  bersama  dalam hal
indikator permukiman berkelanjutan.

Pada tingkatan partisipasi, terdapat aspek kemitraan,  yaitu adanya usaha kerjasama dan melibatkan peran aktif masyarakat
dalam melakukan kegiatan yang menyangkut kondisi masyarakat. Di dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi ,
dalam menyusun kebijakan ataupun kegiatan yang menyangkut masyarakat masih di dominasi oleh pengelola, hal ini berpenga-

         ruh  pada  sikap  masyarakat  yang  kurang  responsif  terhadap  kondisi  lingku-ngan,  kegiatan  masyarakat  untuk  ikut  menjaga
lingkungan lebih disebabkan adanya sangsi. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan SDM masyarakat Tzu Chi, dan meningkatkan
keterlibatan partisipasi mereka, sehingga menumbuh-kan rasa memiliki terhadap keberadaan lingkungan rumah susun sederhana

sewa Tzu Chi.

7). Hubungan sosial
Rumah susun sederhana sewa Tzu Chi merupakan lingkungan permuki-man dalam lingkup RW 017 kelurahan Cengkareng

Timur dan terdiri dari 18 RT. Struktur organisasi dalam kawasan dibentuk 1 RT terdiri dari 3 blok, dalam lingkungan tinggal tidak
terdapat sistem paguyuban penghuni. Fungsi paguyuban penghuni dilakukan oleh manajemen pengelola.
Untuk melakukan aktifitas sosial (arisan, rapat RT, dsb) disediakan balai warga , ruang bersama pada lantai bawah blok, ruang

blok yang berada antar blok.

40 Manajemen Pengelola Yayasan Cita Kasih Tzu Chi, Sekilas Mengenai Rumah Susun Cinta Kasih Tzu Chi
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Pengamatan peneliti, hubungan sosial antar warga berjalan dengan baik, hal ini ditandai dekatnya hubungan antar warga, saling
mengenal, saling membantu dan terjadi  komunikasi  yang baik antara yang muda dengan yang tua, tokoh masyarakat  dengan

warga. Sistem organisasi masyarakat berjalan dengan baik.(lihat foto.3.12)
Hubungan dengan warga non rusun berjalan dengan baik, khususnya pemanfaatan bersama fasilitas rumah susun sederhana sewa
Tzu Chi (lihat foto 3.13) 

Dari pengamatan peneliti pada jam – jam tertentu ( 17.00 – 22.00 WIB ) selalu terjadi kontak  sosial pada ruang publik.(lihat
foto 3.13b)

Masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa Tzu Chi berasal dari lingkungan yang sama (bantaran sungai Angke), kondisi
hidup yang hampir sama, menjadikan ikatan sosial antar mereka sangat kuat. Hubungan sosial yang sangat kuat ini membantu

mereka dalam menghadapi situasi sulit.(dalam hal kebutuhan hidup maupun menjaga eksistensi mereka).
Dalam kaitannya dengan warga di luar kawasan rumah susun berjalan dengan baik, namun tidak seperti pada kawasan lama

dimana kontak sosial  berjalan bebas,  pada rumah susun sederhana sewa, terdapat tata tertib kunjungan maksimal  jam 10.00

malam.(hal ini diperkuat dari pernyataan Sudirman, salah satu petugas keamanan kawasan, yang menyebutkan setiap jam 10.00
malam aktifitas masyarakat berhenti). Keterbatasan waktu kontak dan tidak adanya zona bebas di rumah susun sederhana sewa
Tzu Chi ,  kurang menguntungkan bagi warga yang mencari  penghasilan dari  berdagang  makanan. Padahal  untuk menopang

ketahanan hidup mereka, masyarakat yang tinggal di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, sangat tergantung pada adanya kontak
sosial dengan masyarakat di luar rumah susun sederhana sewa Tzu Chi.

Dalam permukiman berkelanjutan, ditinjau dari  aspek sosial,  salah satu hal yang diharapkan adalah peningkatan kualitas
jaringan sosial. Bagi masyarakat Tzu Chi, jaringan sosial yang ada pada komunitas internal mereka masih kuat (didukung adanya
perasaan senasib, saling membantu, yang telah ada pada masyarakat sejak mereka tinggal di bantaran sungai Angke) dan mampu

menopang ketahanan hidup mereka untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa Tzu Ci, yang perlu ditingkatkan adalah  kontak
sosial dengan masyarakat di luar lingkungan Tzu Chi, sebagaimana diinformasikan oleh beberapa warga, lemahnya kontak sosial
dengan warga luar Tzu Chi, yang ditandai dengan tidak adanya zona permukiman yang terbuka dalam intensitas waktu yang tidak

terbatas, berpengaruh pada menurunnya kualitas  jaringan sosial dan kualitas hidup mereka.  ( Terdapat korelasi  positif,dimana
semakin mudah  dan sering kontak sosial dengan warga diluar komunitas, memberikan kontribusi bagi warga untuk mendapatkan
informasi dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka).

 b. Aspek Ekonomi
Dengan parameter kajian :
1). Peningkatan kualitas ekonomi

  Relokasi  penghuni  bantaran kali  Angke  ke  Ruman  Susun  Tzu  Chi  berdampak  pada  putusnya  rantai  mata pencaharian asli
penghuni. Penghuni yang rata – rata bekerja sebagai pedagang makanan , mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan
mereka seperti yang pernah mereka dapatkan di Kapuk Muara maupun Pejagalan.

Kondisi ini semakin dipersulit dengan tertutupnya lingkungan permukim-an dan tidak adanya kontak dengan permukiman di luar
rumah susun sederhana sewa Tzu Chi.

Menurut bapak Iwan yang berdagang mie ayam, banyaknya peraturan dalam kawasan dan tidak  adanya kontak dengan

permukiman luar menjadikan kesulitan dalam pencaharian mereka (Kondisi ini berbeda dengan saat mereka tinggal di bantaran
sungai Angke, dimana mereka dapat berinteraksi dengan banyak orang diluar kawasan, sehingga pendapatan mereka dirasakan

cukup tinggi.) , kondisi menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat ditandai dengan kesulitan mereka untuk membayar sewa
hunian. (Hal senada diungkapkan ibu Hamidah penjual sate, Kodel penjual bakso, bapak Chairudin, dan beberapa warga lain yang
diwawancarai oleh peneliti). Sedangkan, untuk bekerja di lokasi asal, jarak dari rumah susun sederhana sewa Tzu Chi ke tempat

asal kerja membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal bagi warga, hal ini  menjadikan tidak ada keseimbangan antara
pemasukan dan biaya operasional.
Untuk dapat meningkatkan  kembali  kemampuan masyarakat  ,  menurut  warga (bapak  Iwan,  Kodel dan ibu  Hamidah)  perlu

disediakan zona terbuka dimana masyarakat dapat melakukan aktifitas yang dapat langsung berinte-raksi dengan warga diluar
rumah susun, dengan adanya zona terbuka diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi, khususnya berkaitan dengan perdagangan.

Khusus berkaitan dengan meningkatnya jumlah pengangguran maka perlu dilakukan pelatihan ketrampilan dan kemampuan

           berwirausaha,  dengan  demikian  masyarakat  lebih  mampu  untuk  mencari  pekerjaan  disekitar  permukiman  dan  membentuk
kesempatan berusaha yang lebih bervariasi.

Penurunan kualitas hidup dari masyarakat bantaran sungai Angke, setelah tinggal di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi,

         secara  teori  sosiologi,  disebabkan  dari  proses  relokasi  yang  dilakukan  menyebabkan  putusnya  ikatan  jaringan  sosial  yang
menopang kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dianalisa  dari informasi responden, yang menunjukkan bahwa ikatan jaringan

                        sosial  masyarakat  bantaran  sungai  Angke  dengan  masyarakat  di  sekitar   kawasan,  memunculkan  kesempatan   kerja  dan

memberikan peluang bagi masyarakat yang bergerak di bidang penjualan makanan untuk mendapatkan konsumen yang memadai.
Setelah di relokasi dan belum terbentuk jaringan sosial degan warga sekitar rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, menjadikan
perekonomian mereka menurun.
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Aktifitas  pembentukan unit  – unit usaha yang dilakukan oleh pengelola Tzu Chi,  setidaknya membantu penghuni untuk

mampu meningkatkan kembali kemampuan ekonomi mereka. Dengan adanya unit – unit usaha di dalam kawasan permukiman,
merupakan kegiatan positif sebagai bentuk usaha berbasis rumah tangga ( ), dimana dalam konsep usaha berbasis rumahHBEs
tangga diharapkan permukiman dan unit huniannya tidak lagi sekedar sebagai tempat tinggal, namun lingkungan permukiman dan

 unit  hunian  memiliki  fungsi  pula  sebagai  tempat  produksi  /  tempat  usaha,  dengan  adanya sistem usaha  dalam lingkungan
    permukiman  (yang  memberikan  kontribusi  pada  biaya  transportasi  dan  operasional  yang  lebih  rendah)  diharapkan  mampu

meningkatkan kualitas hidup warga.

2.) Adanya kemampuan menabung
Menurunnya kemampuan ekonomi warga rumah susun sederhana sewa menjadikan tingkat kemampuan menabung sangat rendah.

Wawancara dengan ibu Iwan, ibu Hamidah, bapak Iwan, menyebutkan bahwa sangat sulit bagi  mereka untuk menabung,
pendapatan mereka yang semakin minim hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari,  jangankan untuk menabung,
untuk membayar sewa rumah susunpun mereka sudah tertunda rata-rata 1 tahun.

Untuk dapat meningkatkan kembali  kemampuan menabung masyarakat  maka dibutuhkan  pembinaan dari  pengelola  dan
dibuatnya zona terbuka bagi aktifitas perdagangan, sehingga masyarakat dapat kembali melakukan diver-sifikasi perkerjaan.

3). Menurunnya jumlah pengangguran

Dari data pengelola Tzu Chi , terdapat pengangguran 36,41% dan terus meningkat setelah warga pindah ke rumah susun sederhana
sewa Tzu Chi.
Menurut bapak Chaerudin ,banyaknya warga yang menganggur dikare-nakan semakin tingginya biaya operasional yang mereka

keluarkan untuk bekerja, hal ini menjadikan pendapatan yang mereka peroleh tidak lagi menguntungkan.
Dengan makin banyaknya pengangguran, yayasan dan pengelola berusaha membentuk beberapa kesempatan kerja :

 - Pemotongan kertas dan pembuatan buku, kesempatan kerja ini setidaknya menyerap 20 warga sebagai pekerja tetap dan

beberapa ibu-ibu warga rumah susun sebagai pekerja tidak tetap.
 - Cleaning services , kesempatan kerja ini cukup menyerap banyak pekerja untuk melakukan pemeliharaan didalam kawasan

rumah susun sederhana sewa Tzu Chi dan kawasan perumahan / ekonomi Palem

    - Dibukanya  Pujasera,  tempat  dimana  para pedagang  makanan dapat  kembali  melakukan  aktifitas  lama  sebagai  penjual
makanan

 - Adanya becak wisata, kegiatan ini memberikan kesempatan kerja bagi warga yang memiliki  becak diubah menjadi  becak
wisata yang melakukan kegiatan pada pagi dan sore hari berupa wisata bagi anak-anak untuk keliling – keliling kawasan
rumah susun sederhana sewa Tzu Chi

                     - Dibangunnya  area  pertokoan  dan  perdagangan,  diberikan  kesempatan  bagi  warga  untuk  melakukan  usaha  toko  baik
kelontong, maupun kebutuhan sehari-hari.

 - Kesempatan kerja sebagai bengkel dan sopir, dalam hal ini pengelola menyalurkan warga yang memiliki keahlian bengkel

dan sopir .

Dengan makin banyaknya pengangguran sebagai akibat terputusnya hubungan warga dengan kawasan kerja, maka variasi

kesempatan kerja yang dilakukan oleh pengelola sangat menguntungkan.
Menurut bapak Edi Suratno, pengelola setiap kali memberikan masukan kepada RT-RT berupa lowongan kerja, hal ini diharapkan
ada peran aktif warga untuk mencari kerja, bahkan bagi warga yang belum bekerja dan memiliki keahlian dapat mengajukan ke

RT untuk dapat disampaikan dan disalurkan pengelola ke lapangan kerja yang membutuhkan.
Harapan dari warga, sebagaimana disampaikan bapak Chaerudin, adalah adanya pelatihan sehingga warga dapat mandiri, terlebih
setelah nanti kawasan palem selesai terbangun dengan keahlian yang dimiliki warga dapat mengisi lapangan kerja yang tersedia.

                 Perencanaan  permukiman  berkelanjutan,  dalam  aspek  ekonomi,  ,  tidak  saja  memenuhisustainable  housing  indicators
kebutuhan akan tempat tinggal, namun memberikan peluang pada makin rendahnya tingkat pengang-guran ,  makin tingginya
kemampuan ekonomi, yang berdampak pada peluang masa depan yang lebih baik. Peran pengelola Tzu Chi dalam memberikan

                stimulus   berupa   kesempatan   kerja   dan  pemberdayaan  SDM  dalam  hal  ketrampilan  kerja   dan   wira   usaha,  diharapkan
menumbuhkan peran aktif warga untuk menurunkan jumlah pengangguran dan mampu menciptakan peluang kerja.

4). Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder
Dari pengamatan peneliti, banyak warga yang tidak memiliki barang – barang yang bersifat kebutuhan sekunder. Adanya warga
yang memiliki  barang – barang sekunder merupakan hasil  dari  kemampuan ekonomi mereka saat tinggal di bantaran sungai

Angke.
Wawancara dengan beberapa ibu penghuni rumah susun sederhana sewa, menyatakan bahwa kemampuan ekonomi mereka

          hanya  mampu  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari  –  hari  ,  itupun  seringkali  kekurangan,  sehingga  untuk  dapat  memenuhi

kebutuhan sekunder sangat tidak mungkin.
Memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat  yang masih sangat rendah menunjukkan belum stabilnya kualitas  hidup

masyarakat setelah tinggal di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, hal ini berdampak pada belum aktifnya peran masyarakat

dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
Catatan: uang sewa unit hunian Rp.90.000,- / bulan, total rata-rata pengeluaran warga untuk sewa,bayar air dan listrik sebesar
Rp.200.000-250.000,- / bulan

5). Kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan
Aktifitas  peningkatan kualitas  lingkungan  di  rumah  susun  sederhana  sewa Tzu  Chi,  dari  pengamatan  peneliti,  masih  sangat
tergantung peran yayasan, sukarelawan dan pengelola.

      Kebersihan  lingkungan  dan  peningkatan  kualitas  lingkungan  dilakukan  oleh   yang  merupakan  pegawaicleaning  service
pengelola (lihat foto.3.14). Pada hari libur para sukarelawan yayasan Budha Tzu Chi datang ke kawasan untuk ikut membantu
kegiatan peningkatan kualitas kawasan.
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Foto.3.14. Kegiatan cleaning services

Masih rendahnya peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan berpengaruh pada masih rendahnya rasa
memiliki kawasan.

Hal ini yang mendorong munculnya peraturan dari pengelola yang beraki-bat seringkali berbenturan dengan masyarakat.
Untuk dapat meningkatkan peran aktif  masyarakat  maka perlu  mengge-rakkan  lebih  aktif  peran  organisasi masyarakat,

pembinaan yang terus menerus dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas

hidupnya.
Kualitas penduduk berpengaruh terhadap perilaku dan pandangan mereka tentang lingkungan (ekosistem) sehingga akan

sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamiah dan buatan disekitarnya.

Penghuni rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, berasal dari masyarakat yang semula tinggal di kawasan padat dan tidak
layak tinggal dengan kepedulian pada kondisi lingkungan sangat rendah (berdasarkan kajian psikologi lingkungan , salah satu
akibat  dari  kepadatan  dan kesesakan tinggal,  menumbuhkan  tingkah laku sosial  berupa  menarik diri  dari  lingkungan sosial,

sehingga  terdapat  korelasi  menarik  diri  dari  lingkungan  sosial  dengan  ketidak  pedulian  pada  kondisi  sekitar  /  lingkungan).
Memperhatikan masyarakat yang kurang peduli  pada lingkungan, maka sistem yang dilakukan oleh pengelola Tzu Chi berupa
sangsi,  himbauan dan melibatkan peran masyarakat  dalam skala tertentu untuk menumbuhkan  kepedulian lingkungan, dapat

diambil sebagai pelajaran untuk menangani rumah susun yang penghuninya berasal dari masyarakat yang tidak peduli lingkungan.
Kegiatan yang melibatkan warga untuk berangsur-angsur peduli terhadap lingkungan, disertai pemberdayaan SDM sehingga

semakin mampu mengelola lingkungan, memberikan kontribusi pada kualitas lingkungan yang lebih baik.

 c. Aspek Lingkungan
Dengan parameter kajian :
1). Pemanfaatan air dan listrik yang terkontrol dan efesien

Pemanfaatan air dan listrik di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi sangat terkontrol dengan adanya panel kontrol baik listrik
maupun air. (lihat foto.3.15 dan 3.16)

                 Letak  panel  kontrol  yang  tersentral,  tidak  memungkinkan  dilakukan  kecurangan  –

kecurangan.

       Foto.3.15. Box Kontrol listrik Foto.3.16.  Pengaturan  air  yang

berhubungan dengan panel meter
 Dengan  adanya  panel  kontrol  dan  keterbatasan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  (menjadi  kontrol  moral),  menjadikan

pemanfaatan air dan listrik di rumah susun sederhana sewa Tzu Chi berlangsung dengan efesien.
Mutu air  yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan menjadi-kan pemanfaatan sumber air lingkungan sangat

terbatas .Menurut ibu Iwan dan Ibu Hamidah, dikarenakan kualitas air yang masih kurang  warga lebih banyak menggunakan air

dari pedagang air keliling. Harga air keliling yang cukup mahal, menjadikan warga melakukan penghematan dalam penggunaan
air.

Permukiman berkelanjutan, ditinjau dari aspek lingkungan, salah satunya adalah adanya efesiensi dan efektifitas pemanfaatan

sumber daya ( air dan listrik). Upaya pengelola Tzu Chi untuk melakukan kontrol dan pengawasan ketat terhadap penggunaan
listrik dan air  oleh penghuni,  merupakan satu  upaya  tewujudnya efesiensi  dan efektifitas  pemanfaatan sumber daya, namun

         demikian  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  optimal  perlu  adanya  keterlibatan  warga  melalui  pemberdayaan  warga  dan

pemahaman indikator keberlanjutan (yaitu perlunya diselenggarakan penyadaran masyarakat secara luas upaya menghemat dan
menyelamatkan modal alam atas nama generasi mendatang) secara khusus berkaitan dengan SDA. 

2). Kesadaran terhadap lingkungan hijau

   Untuk menumbuhkan kesadaran akan lingkungan  hijau  melalui   manajemen pengelola terus  berupayahousing  program
meningkatan kepedulian warga akan lingkungan.
Pengamatan peneliti terdapat kegiatan yang ditujukan untuk menghijaukan kawasan rumah susun sederhana sewa Tzu Chi baik

pada taman lingkungan maupun taman blok yang menjadi tempat dimana masyarakat sering berkum-pul.
Peran penghijauan masih dilakukan oleh pengelola, sedangkan masyarakat melakukan pembuatan taman di sekitar blok mereka
tinggal, seringkali  taman blok merupakan kesadaran penghuni di lantai  dasar blok untuk melakukan pembuatan taman. (lihat

foto.3.17)

Ketidakpedulian warga akan lingkungan, unsur penyebab utama adalah menurunnya kualitas hidup ekonomi warga. Dengan
menurunnya derajat kualitas hidup warga dan kebiasaan menghuni yang belum berubah secara optimal (pada lingkungan lama

                         yang  kumuh  /  tidal  layak  tinggal  dengan  ditandai  kualitas  lingkungan  rendah,  warga  terbiasa  tidak  peduli  pada  kondisi
lingkungan), menjadikan kepedulian akan lingkungan masih rendah.

3). Kesadaran akan kualitas sanitasi dan penanganan limbah

Pengamatan peneliti, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah dilakukan oleh pengelola.Masyarakat ikut untuk menjaga kualitas
sanitasi dan kelancaran pengelolaan limbah dengan selalu berkoordinasi dengan bagian perawatan dan pemeliharaan pengelola.

Didalam kawasan terdapat pengelolaan terhadap air bersih dan pengelolaan limbah cair kawasan.

Adanya pengelolaan air bersih lebih dikarenakan mutu air tanah pada kawasan sangat rendah sehingga dibutuhkan pengelolaan
agar air dapat dikonsumsi langsung oleh warga.

Dalam hal sanitasi  dan penanganan limbah warga mendapatkan jaminan dari manajemen pengelola sebagai konsekuensi

pengelola untuk membentuk lingkungan rumah susun Tzu Chi yang baik dan konsekuensi dari pembayaran sewa oleh warga.
                    Untuk  menumbuhkan   sikap  memiliki  dan   memelihara  sistem  sanitasi   serta  pengolahan  limbah   yang  baik,  seyogyanya

ditumbuhkan peran aktif  masyarakat  ,  dengan jalan diberikan pelatihan bagi masyarakat untuk mengelola sistem sanitasi dan

pengolahan limbah yang baik.
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            Peningkatan   kualitas   masyarakat   dalam   hal   ketrampilan  pemeliharaan  ling-kungan   maupun  intelektualitas   terhadap

lingkungan yang lebih baik dan ditunjang meningkatnya kualitas ekonomi dapat diharapkan terbentuknya suatu permukiman yang
berkelanjutan.

Penghuni rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, berasal dari masyarakat yang semula tinggal di kawasan padat dan tidak

layak tinggal dengan kepedulian pada kondisi lingkungan sangat rendah (berdasarkan kajian psikologi lingkungan , salah satu
akibat  dari  kepadatan  dan kesesakan tinggal,  menumbuhkan  tingkah laku sosial  berupa  menarik diri  dari  lingkungan sosial,

sehingga  terdapat  korelasi  menarik  diri  dari  lingkungan  sosial  dengan  ketidak  pedulian  pada  kondisi  sekitar  /  lingkungan).
Memperhatikan masyarakat yang kurang peduli pada lingkungan dan tidak memiliki kemampuan pengelolaan lingkungan, maka
perlu pemberdayaan SDM sehingga semakin mampu mengelola lingkungan (khususnya teknis pengelolaan sistem sanitasi dan

           penanganan  limbah)  dan  melakukan  kegiatan  yang  melibatkan  warga  untuk  berangsur-angsur  peduli  terhadap  lingkungan,
sehingga mampu memberikan kontribusi pada kualitas lingkungan yang lebih baik.

4). Kesadaran akan kualitas kebersihan lingkungan dan penanganan sampah

Penanganan sampah dilakukan oleh manajemen pengelola. Sedangkan penghuni rumah susun diberikan penyuluhan untuk
membedakan sampah kering dan sampah basah.

Menurut bapak Sunarto,  bapak Edi dan  bapak  Chaerudin,  disebutkan  bahwa aktifitas  warga untuk  menjaga  kebersihan

lingkungan senantiasa dibina oleh pengelola, warga (perkelompok tiap RT) secara bergiliran melakukan kebersihan lingkungan
(khususnya pada hari minggu), sedangkan untuk memberikan stimulus bagi warga dalam meningkatkan pengelolaan sampah oleh
pengelola diadakan unit usaha yang mengelola sampah kering dari warga. Anak – anak diikutsertakan untuk mengelola kebersihan

lingkungan dengan memberikan botol – botol bekas minuman  pada tempat sampah kering seko-lah.
         Untuk  meningkatkan  kesadaran  kebersihan  dilakukan  pemberian  contoh  menjaga  kebersihan  oleh  yayasan  dan  dibuat

peraturan serta sangsi oleh pengelola terhadap penghuni yang tidak tertib dalam membuang sampah dan tidak menjaga kebersihan

lingkungan.
Upaya menerapkan kesadaran lingkungan pada warga sejak dini , dimaksudkan menumbuhkan kemandirian pada penghuni untuk
memelihara kualitas lingkungan

Pemanfaatan sampah kering berupa botol, tempat makan, dsb, yang dikelola sebagai sumber pendapatan dengan melibatkan
warga dapat menjadi stimulus bagi warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

5). Kontribusi terhadap menurunnya polusi udara
Dengan semakin jauhnya tempat kerja beberapa penghuni rumah susun dari tempat tinggalnya. (khususnya pekerja informal

di muara kapuk dan pejagalan ) memunculkan kebutuhan akan transportasi.

Dengan meningkatnya aktifitas penghuni yang pada akhirnya membutuhkan alat transportasi menjadikan keberadaan rumah
susun belum memberikan kontribusi pada menurunnya kualitas polutan udara di Jakarta.

Dalam suatu penataan kawasan akan terjadi penurunan polutan udara bila jarak antar zona dapat ditempuh dengan berjalan

kaki.Kondisi ini dapat dilakukan bilamana kawasan ekonomi Palem telah selesai terbangun, dengan bekerja di kawasan Palem
masyarakat akan lebih memilih untuk berjalan kaki, dengan demikian memberikan kontribusi pada turunnya polutan udara.

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.  Penentuan  jarak zona dan  sistem moda yang  tepat,  memberikan  kontribusi  pada

             meningkatnya  kualitas  lingkungan  (penurunan  polutan  udara).  Perencanaan  rumah  susun  sederhana  sewa  Tzu  Chi,  belum

didukung oleh penataan kota yang terpadu, secara khusus menyangkut sistem dan kelancaran angkutan dalam kota, sehingga
warga masih mengutamakan adanya kendaraan pribadi,  akibatnya kontribusi  pada penurunan kualitas  lingkungan (penurunan
polutan udara) belum tercapai.

M. Rumah Susun Sederhana Sewa Bandarharjo Semarang

1. Keadaan umum 
Sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan di Jawa Tengah dan kegiatan

perekonomian, mendorong laju urbanisasi ke kota Semarang.
                               Sepertinya  halnya  kota  –  kota  besar  lain  di  Indonesia,  dengan  makin  meningkatnya  laju  urbanisasi  ke  kota  Semarang,

memunculkan permasalahan didalam tata ruang kota khususnya berhubungan dengan keterbatasan lahan bagi permukiman dan

kebutuhan akan rumah yang semakin tinggi. 
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.
Lingkungan yang memburuk diakibatkan kenaikan air laut ke permukiman (rob) , sistem sarana dan prasarana lingkungan yang

tidak memadai menjadikan kondisi permukiman Bandarharjo semakin tidak layak untuk menjadi kawasan hunian. 
Secara skema kebutuhan lahan di Bandarharjo dapat dilihat sebagai be-rikut:
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Diagram 3.2. Pembangunan Rusunawa Bandarharjo

Sejalan dengan upaya pemerintah  melakukan perbaikan lingkungan permukiman kumuh  menuju permukiman yang
lebih layak huni dan memperhatikan keberadaan lahan di kota yang semakin sempit dan mahal, maka keberadaan rumah
susun sederhana  sewa  Bandarharjo  merupakan salah  satu solusi  penanganan permukiman di  kota Semarang, khususnya

perbaikan lingkungan kumuh di kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, menuju lingkungan hunian yang lebih layak tinggal.

Rumah susun sederhana sewa Bandarharjo berada  dalam lingkungan tinggal dari suatu komunitas dengan kondisi sosial
yang relatif homogen, penghuni rumah susun sederhana sewa ini sebagian besar adalah masyarakat asli Bandarharjo, dengan
kondisi  ini  maka sistem ketahanan hidup ( ) mereka  terhadap kegiatan pembangunan kota  Semarang dapat tetapsurvival

bertahan .
Karakteristik warga sebagai masyarakat yang bebas dan seringkali tidak ada kepedulian dengan lingkungan, memberikan

pengaruh terhadap pola perilaku mereka  terhadap lingkungan rumah susun sederhan sewa Bandarharjo. Untuk itu perlu
disusun sistem pengelolaan yang ditujukan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk mampu tinggal di
kawasan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo. 

       Sebagai  masyarakat  dengan  ikatan sosial  yang  kuat  dikarenakan  adanya  perasaan senasib  maka  tokoh  masyarakat
memiliki peran yang dominan. Peran tokoh masyarakat ini menjadi salah satu upaya melakukan pembinaan terhadap warga
untuk tinggal dalam kawasan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo.

2. Kajian berdasarkan  (lihat Tabel.3.2)Sustainable Housing Indicators 
 a. Aspek Sosial

Dengan parameter kajian :

1). Meningkatnya kemampuan SDM
     Permukiman  berkelanjutan  tidak  terlepas  dari  meningkatnya  kesadaran  warga  akan  lingkungan  dan  semakin  meningkatnya

kemampuan warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya .

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 disekitar-nya.

Memperhatikan perlunya peningkatan kualitas dan kemampuan SDM di rumah susun sederhana sewa Bandarharjo,  dari

pengamatan peneliti,  dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo terdapat  rumah baca, yang ditujukan pada
  meningkatnya minat baca bagi warga rumah susun sederhana sewa Bandarharjo dan sekitarnya  (lihat foto 3.20), dari  minat

membaca diharapkan munculnya semangat untuk belajar, selebihnya peneliti tidak menemukan upaya pembinaan SDM .
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Foto 3.20. Rumah Baca

Menurut informasi Bp. Giyono dan Ibu Margito, dalam lingkungan kelurahan Bandarharjo terdapat kegiatan pembinaan berupa
ketrampilan untuk ibu – ibu (menjahit,salon,dsb), namun tidak terdapat peran aktif warga untuk menghadiri, dikarenakan terlalu

jauh dari rumah susun. Sedangkan gedung serbaguna (lihat foto 3.21) yang diharapkan menjadi ajang pelatihan bagi warga tidak
berjalan.

     Wawancara  dengan  Bp.  Agung  dan  hasil  diskusi  dengan  warga,  dikemukakan  bahwa  kegiatan  pembinaan  SDM yang
dilakukan didalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo masih sangat kurang bahkan nyaris tidak ada (khususnya
yang berkaitan dengan pembinaan terhadap lingkungan dan peningkatan ketrampilan). Untuk itu warga menghendaki ada kegiatan

pengembangan SDM  di dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, khususnya yang bersifat kewirausahaan.
Masyarakat pendatang dan miskin kota,  merupakan masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan yang rata – rata rendah.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat  pendatang dan miskin kota ini, hanya bertujuan untuk dapat bertahan hidup, akibatnya

kepedulian mereka akan lingkungan seringkali menjadi sangat rendah.
Pola perilaku yang kurang peduli  terhadap lingkungan (terlebih lingkungan sekitar kawasan rumah susun sederhana sewa

      Bandarharjo  yang  masih  kumuh)  terbawa  dalam  lingkungan  permukiman  rumah  susun  sederhana  sewa  Bandarharjo.  Oleh

karenanya diperlukan pendampingan dan pembinaan SDM terhadap mereka, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka
sehingga diharapkan muncul kesadaran akan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Dalam mencapai keberlanjutan ( ) salah satu hal yang berperan adalah adanya partisipasi masyarakat. Peran aktifsustainability
masyarakat tidak saja dalam melaksanakan suatu kebijakan namun mampu memiliki inisiatif dan ikut menentukan penyusunan

kebijakan maupun keputusan yang berpengaruh pada hidup mereka. Namun dengan kualitas masyarakat (penda-tang dan miskin
kota) yang rata-rata rendah, khususnya dalam hal pengeta-huan, menjadikan mereka kurang mampu untuk berperan aktif  dalam
penyusunan dan pengawasan suatu kebijakan. 

            Kurang   adanya   pemberdayaan   SDM   di   rumah   susun   sederhana   sewa   Bandarharjo,  khususnya   dalam  kesempatan
mendapatkan pengetahuan dan belajar yang lebih baik (mekanisme permberdayaan SDM dilakukan oleh individu warga sesuai

 dengan  kemampuan ekonominya),  hal  ini  menjadikan  masih  kurangnya  kemampuan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam
menyusun suatu kebijakan dan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. 

   Indikator  partisipasi  ,ditinjau  dari  hak  asasi  manusia,  yaitu  adanya  pemberdayaan  SDM yang  bertujuan meningkatkan

kemampuan masyarakat (kelompok miskin) supaya mereka dapat semakin mengandalkan diri mereka sendiri dalam memenuhi
kebutuhannya, juga semakin mampu terlibat dalam pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Dengan tidak adanya
pemberdayaan SDM yang baik, menyebabkan tidak terjadi perubahan kualitas masyarakat yang signifikan. Hal ini diperkuat dari

informasi responden, yang menunjukkan bahwa setelah 13 tahun rumah susun sederhana sewa Bandarharjo berdiri tidak terjadi
perubahan kualitas (lebih baik) yang mencolok pada masyarakat (khususnya di blok A).

Permukiman berkelanjutan, salah satu parameter didalamnya adalah pemberdayaan SDM, kondisi  rumah susun sederhana

sewa Bandarharjo yang difungsikan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hunian, tanpa terdapat kegiatan pemberdayaan SDM,
memberikan  dampak  pada  kualitas  masyarakat  yang tidak  berkembang, akibatnya  kemampuan peran  serta dan  kemampuan
pengelolaan permukiman oleh masyarakat masih rendah. Hal ini menjadikan ketahanan masyarakat untuk tinggal di rumah susun

sederhana sewa Bandarharjo relatif  rendah  ( hal  ini  ditandai  dari  beberapa warga yang tidak mampu meningkatkan kualitas
hidupnya, menjual hak sewa atas unit hunian mereka kepada orang lain).

2). Tersedianya fasilitas permukiman

Dari pengamatan peneliti , anak – anak bermain di selasar dengan resiko jatuh  sangat tinggi, disekitar rumah susun tidak
terdapat tempat bermain yang layak (lihat foto 3.22), khusus di lantai dasar Blok B terdapat ruang terbuka, namun letaknya yang
tidak dapat diawasi oleh orang tua dan fungsi utamanya sebagai tempat parkir,  menjadi lantai  dasar ini kurang layak sebagai

tempat bermain.

Foto 3.22. Ketiadaan tempat bermain yang layak.
Sumber : peneliti 2005

Selain tidak adanya tempat bermain bagi anak, dari pengamatan peneliti didapatkan :
  - Tidak  tersedia  ruang  serbaguna  dan  temu  warga  dalam blok  rumah  susun  (khususnya  dalam 1  RT),  akibatnya  warga

menggunakan selasar antar blok untuk melakukan kegiatan (lihat foto.3.23), contoh : kegiatan pengajian. Aula yang berada di

blok tengah rumah susun sederhana sewa Bandarharjo kurang diminati oleh warga, khususnya dalam kegiatan RT.

Foto 3.23. Ketiadaan tempat  serbaguna yang mudah  diakses  menjadikan  warga

menggunakan selasar sebagai tempat pertemuan
Sumber : peneliti2005

 - Tidak tersedia Mushola, akibatnya warga menyewa 1 unit hunian untuk dijadikan Mushola. Fasilitas berupa masjid hanya
dikunjungi warga rumah susun pada hari Jumat.

 - Tidak disediakan tempat olah raga 

Dari hasil wawancara, angket dan diskusi warga , didapatkan informasi bahwa 100 % responden menghendaki adanya tempat
olahraga, tempat bermain dan tempat pendidikan dasar bagi anak – anak di lingkungan rumah susun.

Kawasan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo  yang secara administrasi merupakan RW 12, dalam suatu penataan kota,

maka dalam 1 lingkup RW terdapat setidaknya fasilitas: 

tempat ibadah (mushola), tempat olah raga, taman bermain, balai pengobatan.

Berdasarkan , disyaratkan bahwa untuk menuju permukiman yang berkelanjutan, salah satunyasustainable housing indicators
adalah tersedianya fasilitas yang dapat menampung segala bentuk kegiatan warga . Sedangkan, persyaratan teknis pembangunan
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rumah susun ,  disebutkan dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa perlu disediakan fasilitas  berupa tempat olah raga,

tempat bermain anak, dan fasilitas penunjang permukiman lainnya.
Rumah susun, adalah kelompok unit hunian yang dirancang secara kompak, pada dasarnya merupakan hunian yang padat.

Berdasarkan teori psikologi lingkungan, kesesakan (crowding density) dan kepadatan ( ) suatu lingkungan dapat berdampak, salah

satunya, pada munculnya sikap agresif pada tingkah laku sosial masyarakat. Terlebih pada rumah susun sederhana, yang warganya
berawal dari  lingkungan  yang padat dan kumuh, sikap  agresif  telah ada sejak mereka mulai  tinggal di  rumah  susun, untuk

mengurangi kesesakan dan kepadatan dibutuhkan adanya ruang terbuka yang mampu memberikan kelegaan.  Adanya fasilitas
  terbuka  kawasan yang dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  penghuni  memberikan dampak  pada  penekanan  efek negatif  dari

   crowding density dan   dalam unit  hunian maupun blok hunian. Pada rumah susun sederhana sewa Bandarharjo tidak terdapat

fasilitas ruang terbuka yang memadai (hal ini diungkapkan dalam diskusi dengan warga) akibatnya lingkungan hunian terasa sesak
dan padat,  untuk itu warga menghendaki adanya fasilitas  permukiman yang memadai  terutama taman, tempat olah raga dan
tempat bermain. Ketiadaan fasilitas permukiman bersama pada rumah susn sederhana sewa Bandarharjo, salah satunya berakibat

pada hubungan sosial antar blok hunian kurang berjalan dengan baik.
Dilihat dari perencanaan awal kawasan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, yang meliputi beberapa RW di Kelurahan

Bandarharjo maka pembangunan rumah sederhana sewa yang ada pada saat ini dimungkinkan belum terselesaikan sehingga tidak

terdapat fasilitas permukiman yang lengkap

3). Adanya jaminan keamanan dan keselamatan dalam menghuni
Lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo merupkan kawasan terbuka, untuk keluar masuk kawasan tidak terdapat

pintu yang dijaga oleh sistem keamanan lingkungan. (lihat foto.3.24)
Kondisi bangunan yang mulai rusak (retaknya beberapa konstruksi dan turunnya permukaan lantai dasar) memberikan rasa

was -was bagi penghuninya, sedangkan tidak adanya sistem pemadam kebakaran (hidrant) memunculkan rasa was -was bilamana

terjadi kebakaran.

Sistem keamanan dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo dari  pengamatan peneliti dilakukan secara
swadaya yaitu keamanan yang dikelola oleh warga .

Dari wawancara dengan Bp. Suroso dan Bp. Sugeng , keamanan dalam lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo

dilakukan oleh warga dengan sistem siskamling. Kondisi warga yang suka berkumpul di selasar, khususnya selasar antar blok,
secara tidak langsung  memberikan  keamanan  bagi lingkungan,  apalagi  adanya  perasaan  senasib  menjadikan  mereka  saling
menjaga.

Wawancara dengan Ibu Afid, Ibu Jilah, Bapak Margito, didapatkan informasi bahwa banyak kontruksi bangunan yang sudah
rusak (lihat foto 3.25), penutup atap (asbes) sering kabur bila hujan dan angin deras (lihat foto 3.26), lantai (terutama tangga)
sangat licin bila hujan, hal ini membahayakan bagi warga , khususnya anak – anak yang sering bermain ditangga.

     Kondisi  sistem keamanan  dan  sikap  saling  menjaga  antar  warga  memberikan  rasa  aman  bagi  penghuni  rumah  susun

sederhana sewa Bandarharjo (93% responden menyatakan aman). Dari catatan lapangan peneliti, membuktikan bahwa tiap unit
hunian tidak memerlukan alat pengaman tambahan, bahkan dibiarkan terbuka.

 Foto 3.26. Kondisi Atap Foto 3.27. Kondisi Plafond lantai 4
Sumber : Peneliti 2005

Dalam hal kondisi kawasan yang belum dilengkapi hidrant (lihat foto 3.28), dan konstruksi bangunan yang belum memenuhi
        standar  persyaratan  pembangunan  rumah susun  perlu  untuk  diperbaiki  sehingga  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi

penghuni (97 % responden menghendaki adanya perbaikan sistem keselamatan bangunan baik berupa keselamatan dari kebakaran,
keselamatan struktur).

Dalam persyaratan teknis rumah susun ,  salah satunya merupakan keamanan struktur bangunan, dengan penerapan kekuatan
bangunan yang baik memberikan rasa aman bagi penghuni.

       Pola  sirkulasi  ,  dimana  dari  setiap  unit  hunian  memiliki  kemudahan  menuju  tangga  turun  memberikan  kemudahan  dalam
melakukan penyelamatan diri.

Dalam rumah susun sederhana sewa Bandarharjo , pola sirkulasi dapat dikontrol oleh warga sehingga aktifitas kerawanan

sosial yang mungkin terjadi dalam lingkungan tinggal mereka dapat dicegah.
 Didalam  aspek sosial,  ,  disebutkan  bahwa  permukiman  yang  berkelanjutan  mewujudkansustainable  housing  indicators

lingkungaan tinggal yang aman (baik keamanan lingkungan maupun keamanan bangunan), menurunnya  keja-hatan, memperkecil

resiko kecelakaan dan adanya jaminan keselamatan.  Kondisi  saling menjaga pada masyarakat  menumbuhkan keamanan pada
lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, namun kondisi bangunan di beberapa tempat yang mengalami kerusakan,

lincinnya lantai tangga bila hujan, dan tidak adanya elemen keselamatan menghuni (tidak ada alat pemadam kebakaran, tidak ada
penangkal petir), menjadikan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, dirasakan kurang aman bagi penghuninya untuk tinggal
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(hal ini diungkapkan oleh warga pada saat diskusi kelompok). Untuk itu dibutuhkan kemitraan antara pengelola (pemerintah kota

Semarang) dengan warga untuk memberikan rasa aman, nyaman dan meningkatkan keselamatan dalam bangunan.
Dalam kajian teori sosiologi, didapatkan bahwa dalam lingkungan masyarakat (miskin kota) terdapat ikatan yang kuat yang

dilandasi rasa senasib, saling memerlukan dan seperasaan, yang membantu mereka dalam situasi sulit, memunculkan sikap saling

melindungi. Adanya sikap untuk saling melindungi ini, memunculkan sikap untuk saling menjaga dalam lingkungan permukiman,
sehingga memberikan kontribusi pada keamanan dan rasa aman pada komunitas.

4). Meningkatnya derajat kesehatan penghuni
Warga penghuni rumah susun sederhana sewa Bandarharjo semula merupakan warga yang tinggal di kawasan Bandarharjo yang
tidak layak huni. Lingkungan yang kotor dan sering rob, menjadikan derajat kesehatan penghuni rendah.

Dari 55 % responden yang menyatakan bahwa lingkungan rusun sudah baik dan 41 % menyatakan baik namun perlu ditingkatkan,
menunjukkan bahwa lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo layak tinggal. Hal ini memberikan kontribusi  yang
dinyatakan oleh 80% responden menyatakan bahwa kesehatan mereka lebih baik.

Wawancara dengan Ibu Margito, Bp. Suroso, menyebutkan bahwa kesehatan masyarakat meningkat dikarenakan lingkungan
yang lebih bersih,  peran puskesmas yang berada di dekat kawasan rumah susun sederhana sewa, membantu warga bilamana
membutuhkan pelayanan kesehatan.

Salah satu keberhasilan permukiman yang berkelanjutan adalah kesempatan bagi warga meningkatkan derajat kesehatannya,

dengan kesehatan yang lebih baik maka warga menjadi produktif , hal ini berdampak pada kemampuan warga untuk dapat lebih
meningkatkan kualitas hidupnya.

5). Jaminan hukum

                        Rumah  susun  sederhana  sewa  Bandarharjo  merupakan  progam  perbaikan  lingkungan  permukiman  yang  dilakukan  oleh
pemerintah kota Semarang.
Secara adminitrasi rumah susun sederhana sewa Bandarharjo berada dalam lingkup RW 012 kelurahan Bandarharjo, Semarang

Utara.
Adanya jaminan tinggal dari  pemerintah kota Semarang selaku pengelola kawasan permukiman rumah susun sederhana sewa

Bandarharjo

Dengan adanya status tinggal yang jelas dan pengakuan pemerintah bahwa kawasan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo

merupakan bagian dari administrasi Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, maka keberadaan warga adalah legal
dan berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kota.

Suatu hal yang belum diatur dalam hal ini adalah jangka waktu sewa dan status masyarakat setelah sewa berakhir.

6). Sistem pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat
Pengelolaan lingkungan dikoordinir oleh ketua paguyuban. Ketua paguyuban bersama warga bertanggungjawab untuk menjaga
dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa penyuluhan, peraturan maupun perbaikan terhadap kerusakan lingkungan.

Tiap hari minggu kedua setiap bulannya dilaksanakan kerja bakti dan monitoring, untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
Peranserta warga dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja bakti ditunjukkan dalam hasil diskusi dan angket yang

                      menyatakan  100%  warga  melaksanakan  kerja  bakti  dan  aktif  mengikuti  temu  paguyuban  yang  menentukan  upaya-upaya

pengelolaan lingkungan (lihat foto.3.30)

Adanya paguyuban merupakan refleksi dari sistem organisasi dalam masyarakat yang dapat berjalan dengan efektif. Dalam
sistem paguyuban ini setiap program yang dibuat merupakan kesepakatan bersama warga berdasarkan rapat dan penelitian dari
warga berkaitan dengan kondisi lingkungannya.

Dengan konsep swakelola dan swadaya ini , lebih mendorong mening-katnya kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan kondisi
lingkungan yang dapat selalu di monitor oleh warga.

     Pada  kebanyakan  perencanaan  permukiman  dan  lingkungan,  keberadaan  masyarakat  seringkali  dilihat  sekedar  sebagai
konsumen pasif. Padahal,  peningkatan peranserta  masyarakat  merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki
untuk kemudian mempertahankan dan melestarikan.

Peran aktif  warga rumah susun Bandarharjo yang terlibat  dalam pengelolaan lingkungan, menjadikan mereka bukan  lagi
sebagai konsumen pasif atau objek pembangunan rumah susun sederhana sewa Bandarhajo, keberadaan mereka sebagai subjek
permukiman,  menumbuhkan  rasa  memiliki  warga  terhadap  permukimannya.  Hal  ini  ditandai  dengan  aktifnya  warga secara

swadaya memperbaiki lingkungan permukiman (lihat foto3.31)

Pada tingkatan partisipasi, terdapat aspek kemitraan, yaitu adanya usaha kerjasama (pihak-pihak terkait) dan melibatkan peran
aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan yang menyangkut kondisi masyarakat. Di dalam lingkungan rumah susun sederhana
sewa Bandarharjo ,  dalam menyusun kebijakan ataupun  kegiatan yang menyangkut lingkungan  rumah susun sederhan sewa

dilakukan oleh masyarakat melalui sistem paguyuban, hal ini menunjukkan masyarakat responsif terhadap kondisi lingkungan,
kegiatan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan disebabkan adanya rasa memeiliki dan keinginan memelihara lingkungan
permukiman. Namun keterbatasan masyarakat dalam hal teknis maupun pembiayaan, menjadikan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan masih terdapat hambatan, untuk itu perlu peran aktif pemerintah kota (selaku pengelola) dan berbagai
pihak untuk melakukan kerjasama dalam meningkatkan kualitas permukiman.

Tanpa adanya kemitraan (dalam hal ini peran pengelola), memunculkan banyaknya hambatan bagi masyarakat untuk secara

aktif mengelola lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo. Hal ini ditunjukkan dari beberapa bagian dari permukiman
yang rusak, namun keterbatasan kemampuan warga menjadikan kerusakan yang ada tidak dapat diperbaiki.

7). Hubungan sosial
                      Rumah   susun  sederhana  sewa  Bandarharjo   merupakan  lingkungan  permukiman  dalam  lingkup  RW  012  kelurahan

Bandarharjo Semarang Utara terdiri dari 7 RT. Struktur organisasi dalam kawasan dibentuk 1 RT terdiri dari 1 unit lantai, dalam
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lingkungan tinggal terdapat sistem paguyuban penghuni, terdiri dari paguyuban blok A, B dan blok tengah. Fungsi paguyuban

penghuni memelihara dan mengelola kegiatan dalam setiap bloknya.
Pengamatan peneliti, hubungan sosial antar warga berjalan dengan baik, hal ini ditandai dekatnya hubungan antar warga, saling

mengenal, saling membantu dan terjadi  komunikasi  yang baik antara yang muda dengan yang tua,  tokoh masyarakat  dengan

warga. Sistem organisasi masyarakat berjalan dengan baik, contoh : peran aktif warga dalam temu warga.

Menurut Bp. Mahfud (ketua RW12), Bp. Margito, Bp. Agung, Bp. Giyono, dalam hubungan sosial antar warga rusun dapat
berjalan dengan baik, namun tidak ada hubungan sosial dengan warga non rusun (warga sekitar rumah susun sederhana sewa

Bandarharjo).
Masyarakat penghuni rumah susun sederhana sewa Bandarharjo berasal dari lingkungan yang sama, kondisi hidup yang hampir

 sama,  menjadikan  ikatan  sosial  antar mereka  sangat  kuat.  Hubungan  sosial  yang  sangat  kuat  ini  membantu mereka  dalam

menghadapi situasi sulit.(dalam hal kebutuhan hidup maupun menjaga eksistensi  mereka). Adanya warga baru yang tinggal di
rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, cenderung beradaptasi dengan warga lama.

Tidak adanya kontak warga rusun dengan warga non rusun lebih dikarenakan tidak adanya kegiatan sosial maupun ekonomi

                yang  melibatkan  warga  rumah  susun  dan   warga  non  rumah  susun.  Aktifitas  warga  rumah  susun  tidak  dipengaruhi  dan
mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Kondisi rendahnya hubungan sosial antara warga rumah susun dan non rumah susun, lebih diperburuk dengan dijadikannya

lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo sebagai wilayah RW tersendiri.

 b. Aspek Ekonomi
Dengan parameter kajian :

1). Peningkatan kualitas ekonomi
Pengamatan di lapangan menunjukkan tingkat ekonomi warga yang relatif  meningkat,  hal ini  ditandai  makin banyaknya

warga yang mampu memenuhi kebutuhan sekunder. (lihat foto 3.33)

Wawancara dengan Bp. Giyono dan Bp. Suroso, menyebutkan bahwa peningkatan ekonomi warga, disebabkan beberapa hal :
menurunnya penggangguran (adanya rasa malu bila tidak bekerja),  biaya yang dikeluarkan untuk sewa lebih murah daripada
sewa / kontrak diluar rumah susun, warga tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pengurugan (menghindari rob), kesempatan kerja

yang lebih baik (tidak lagi dianggap 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 yang lebih baik).
Wawancara dengan Bp. Agung, Bp. Margito, Bp. Sugeng, menyebutkan bahwa meski ada warga yang telah meningkat dari

segi perekonomian, namun masih banyak warga yang ekonominya pas – pasan, akibatnya ada warga yang kemudian mengalih

sewakan unit huniannya (berkisar 5 – 7 juta). Untuk itu peran pengelola dalam hal ini pemerintah kota diharapkan membantu
pembinaan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat

Meski terjadi peningkatan ekonomi, namun ditemukan banyak warga yang tidak membayar sewa hunian, menurut Bp. Agung

(ketua paguyuban Blok B), warga memiliki kemampuan bayar sewa, namun kontribusi dari pemerintah kota terhadap perbaikan
           dan  pengadaan  fasilitas  permukiman,  serta  tidak  adanya  sistem  pembayaran  sewa  yang  efektif  menjadikan  warga  enggan

melakukan pembayaran sewa. 

                            Kualitas  hidup  penduduk  yang  berada  di  suatu  daerah  merupakan  aspek  utama  dalam  penentuan  indikator  permukiman
berkelanjutan. Kualitas pendu-duk akan berpengaruh terhadap perilaku dan pandangan mereka tentang lingkungan .

Dengan semakin sejahteranya masyarakat diharapkan kemampuan dalam memelihara lingkungan menjadi lebih baik. Untuk

rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, dengan relatif meningkatnya ekonomi warganya (terutama warga Blok B) , masyarakat
            semakin  responsif  terhadap  lingkungan,  hal  ini  ditandai  dengan  perbaikan  lingkungan  permukiman  yang  selalu  dilakukan

masyarakat secara swadaya.(lihat foto.3.34)

Dalam hasil diskusi FGD tanggal 19 Juni 2005 , ditemukan bahwa warga memiliki potensi besar untuk membuat koperasi,
hal ini ditandai dengan kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan harian sangat tinggi, dengan adanya koperasi diharapkan
ada kemampuan warga untuk melakukan perbaikan lingkungan melalui dana yang digalang melalui koperasi.

Aktifitas pembentukan unit – unit usaha perlu dukungan pengelola rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, setidaknya
membantu penghuni untuk  mampu meningkatkan kemampuan ekonomi  mereka.  Dengan adanya unit  – unit  usaha di dalam
kawasan permukiman, merupakan kegiatan positif sebagai bentuk usaha berbasis rumah tangga ( ),  dimana dalam konsepHBEs

usaha berbasis rumah  tangga diharapkan permukiman  dan  unit  huniannya tidak lagi sekedar  sebagai tempat tinggal,  namun
lingkungan permukiman dan unit hunian memiliki fungsi pula sebagai tempat produksi /  tempat usaha, dengan adanya sistem
usaha dalam lingkungan permukiman (yang memberikan kontribusi pada biaya transportasi dan operasional yang lebih rendah)

diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga.

2). Adanya kemampuan menabung
Wawancara dengan Bp. Suroso, Bp. Joko, Bp. Sukadi , menyebutkan bahwa warga rumah susun sederhana sewa Bandarharjo,

memiliki kemampuan menabung, namun tujuan dari menabung tersebut dibedakan : menabung untuk investasi ( ditandai dengan
adanya warga yang kemudian mampu membeli lahan di luar Bandarharjo) dan menabung untuk keperluan kebutuhan rumah (hal
ini biasa terjadi pada warga yang bekerja secara temporer, ketika tidak bekerja tabungan mereka gunakan untuk keperluan sehari –

hari)
Adanya kemampuan menabung disebabkan beberapa hal, antara lain: meningkatnya pendapatan warga, biaya sewa yang lebih

murah dibandingkan diluar rumah susun.
Dengan adanya kemampuan menabung , maka warga rumah susun seder-hana sewa Bandarharjo dapat meningkatkan kualitas
hidupnya. Adanya kualitas hidup yang lebih sejahtera diharapkan lebih meningkatakan kesadaran lingkungan.

Kajian Rumah Susun Sederhana Sewa berdasarkan Sustainable Housing Indicators 30

18o10019_Udi Bayu

Uploaded: 07/18/2019

Checked: 07/18/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


               Kemampuan  menabung   yang  baik  memberikan   kesempatan   bagi  meningkatnya   kesempatan  pendidikan  bagi   anak,

meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan memiliki lingkungan hunian yang lebih baik.

3). Menurunnya jumlah pengangguran
                       Pengamatan  peneliti  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengangguran  di  rumah  susun  sederhana  sewa  Bandarharjo  relatif

berkurang. Pada pengamatan yang dilakukan secara acak, pada jam-jam kerja, tidak ditemukan kepala keluarga yang tinggal di
rumah.(kecuali sudah pensiun atau kerja pada malam hari)

Dari wawancara peneliti, diperoleh masukan dari warga bahwa penggangguran semakin menurun, hal ini  menurut Bapak
Giyanto, Bapak Suroso, Bapak Joko, turunnya tingkat pengangguran karena adanya rasa malu bagi warga untuk tidak bekerja,
sehingga mereka melakukan kegiatan kerja apapun untuk memperoleh pekerjaan dan keluar dari cap warga sebagai pengangguran.

Contoh : pencucian motor dan mobil (lihat foto 3.35), bengkel, membuka kios, kerja di pelabuhan, buka warung, dsb.

Dengan dipindahkannya penghuni dari tempat mereka yang semula kumuh terjadi perubahan pola sikap sosial masyarakat.
Kontak yang selalu terjadi dikarenakan kondisi hunian yang berhadapan menjadikan mereka tergerak untuk meningkatkan status
sosialnya.

4). Kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder
Dari pengamatan peneliti, banyak warga yang memiliki barang – barang yang bersifat kebutuhan sekunder. Adanya warga

yang memiliki barang – barang kebutuhan sekunder, baik berupa barang elektronik maupun kendaraan bermotor, dikarenakan

tingkat ekonomi  yang lebih  baik,  diantaranya dikarenakan  biaya yang harus  mereka keluarkan  untuk perbaikan  lingkungan
(mengurug lingkungan menghindari rob)  tidak ada, biaya sewa lebih murah dibandingkan saat berada di luar rumah susun.

Semakin mampunya  warga memenuhi  kebutuhan  sekunder,  ditandai  pula  ruang parkir  kendaraan  warga yang  semakin

dirasakan sempit., hal ini  menurut Bp. Suroso dan Bp. Joko, dikarenakan hampir tiap hunian di rumah susun sederhana sewa
Bandarharjo ( khususnya blok B) memiliki kendaraan bermotor.

Dengan makin mampunya warga memenuhi kebutuhan sekunder,  menunjukkan kualitas  hidup yang semakin membaik.
Makin  tingginya  kualitas  hidup  masyarakat  akan memberikan  dampak pada  kemampuan  warga untuk  menciptakan  kualitas
lingkungan yang semakin baik.

5). Kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan
Dari pengamatan peneliti pada saat kerja bakti lingkungan, warga mampu untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa

kondisi lingkungan rumah susun yang menurut mereka perlu segera dilakukan perbaikan.

Aktifitas  peningkatan kualitas  lingkungan di  rumah  susun sederhana sewa Bandarharjo,  dari  pengamatan peneliti,  dilakukan
secara aktif oleh warga. Warga menyusun dan menentukan secara bersama lingkungan permukiman yang hendak diperbaiki dan
mengumpulkan pembiayaan secara swadaya.

Kebersihan lingkungan dan peningkatan kualitas  lingkungan dilakukan oleh warga per RT dan per Blok, kerja bakti  bersama
dilakukan setiap minggu ke-2 tiap bulannya.(lihat foto 3.37)

Semakin meningkatnya kemampuan ekonomi, mendorong warga secara aktif meningkatkan kualitas lingkungan, sedangkan

tingginya peran warga dalam menentukan kualitas lingkungan, meningkatkan merasa memiliki dan memelihara lingkungan rumah
susun sederhana sewa Bandarharjo.

                        Kemampuan  warga  untuk  melakukan  swadaya  terhadap  perbaikan  lingkungan  didukung  oleh  kesadaran  warga  untuk
memberikan dana pada saat rapat Blok. Adapun besaran dana sebesar Rp. 10.000,- perKK (di Blok B terdapat 90 KK ) mampu

untuk digunakan dalam pengelolaan sampah, penanganan air dan perbaikan lingkungan

 c. Aspek Lingkungan

Dengan parameter kjian :
1). Pemanfaatan air dan listrik yang terkontrol dan efesien

Pemanfaatan listrik di rumah susun sederhana sewa Bandarharjo sangat terkontrol dengan adanya panel meter listrik.

Sedangkan untuk pemanfaatan air belum terdapat  sistem kontrol yang jelas. Pengadaan air diperoleh langsung dari pompa
yang dialirkan ke rumah – rumah, tidak diketahui debit air yang digunakan.

Wawancara dengan Bp. Agung, menyebutkan bahwa sejak awal sistem pengaliran air tanpa melalui meter, air ditampung dulu

 pada tower air dan disalurkan ke unit  – unit  hunian  namun saluran yang kurang baik dan sistem pembagian air  yang tidak
mencukupi  menjadikan    warga  menggunakan insiatif  untuk  menambah  pompa  baru  (secara  swadaya)  dan  menyalurkan air
langsung ke unit – unit hunian.

Pembiayaan air sebesar Rp. 10.000, - / bulan .
              Dengan  adanya  panel  kontrol  dan  keterbatasan   kemampuan  ekonomi  masyarakat  (menjadi  kontrol  moral)  terhadap

pemanfaatan listrik dan air.

Khusus berkaitan dengan penggunaan air perlu adanya sistem distribusi yang lebih baik, hal ini berkaitan dengan efesiensi
pemanfaatan air.
Peran pengelola,  dalam hal ini  pemerintah kota Semarang, perlu lebih aktif  untuk melakukan pendampingan terhadap warga

dalam mengatur pemanfaatan air dan listrik secara efesien.
Kondisi air  yang bersumber dari air artetis,  dari  diskusi warga dirasakan perlu ditinjau ulang hal ini dikarenakan adanya

penurunan permukaan pada fasilitas tandon air sehingga warga was – was akan kemasukan kotoran dari septictank dan  air rob
telah masuk ke tandon air bawah tanah.
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Permukiman berkelanjutan, ditinjau dari aspek lingkungan, salah satunya adalah adanya efesiensi dan efektifitas pemanfaatan

sumber daya  (  air  dan  listrik).  Tidak adanya  upaya  pengelola Bandarharjo untuk  melakukan  kontrol dan pengawasan ketat
terhadap penggunaan listrik dan air oleh penghuni, merupakan salah satu kendala tewujudnya efesiensi dan efektifitas peman-
faatan sumber daya. Peran aktif  warga untuk mengelola sumber daya air dan listrik, perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan

SDM warga dan pemahaman indikator keberlanjutan (yaitu perlunya diselenggarakan penyadaran masyarakat secara luas upaya
menghemat dan menyelamatkan modal alam atas nama generasi mendatang) secara khusus berkaitan dengan SDA. 

2). Kesadaran terhadap lingkungan hijau
                          Pengamatan  peneliti  tidak  terdapat  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menghijaukan  kawasan  rumah  susun  sederhana  sewa

Bandarharjo baik pada lingkungan kawasan (lihat foto.3.39) maupun  blok hunian.

Dari diskusi FGD tanggal 19 Juni 2005 , warga menghendaki adanya taman untuk rumah susun ( dimana dalam desain , warga
merancang perletakan taman yang ideal bagi rumah susun mereka ).
Informasi warga menunjukkan bahwa dalam susunan organisasi masyarakat terdapat sub organisasi yang  membidangi taman.

                    Peran  penghijauan  dilakukan  oleh  warga,  namun  terdapat  beberapa  hambatan  berupa  :

keterbatasan lahan untuk penghijauan,  adanya rob seringkali  mengganggu kondisi  tanaman, tidak adanya zona khusus rumah
susun Bandarharjo yang difungsikan sebagai taman. 

 Kepedulian warga akan kondisi lingkungan didukung oleh adanya kesadaran antar warga untuk berbagi dana dalam mengelola

lingkungan mereka. Menurut Ibu Tujilah, Bapak Sutrisno, bila ada dana lebih warga akan membuat taman rumah susun yang baik.
Hal ini  menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam membentuk lingkungan lebih baik dibandingkan pengelola (  pemerintah
kota )

3). Kesadaran akan kualitas sanitasi dan penanganan limbah
Pengamatan peneliti, sistem sanitasi dan pengelolaan limbah dilakukan oleh warga yang dikoordinasi oleh ketua paguyuban.

Dalam hal sanitasi  dan penanganan limbah  warga melalui  rapat blok dapat menyusun penanganan kualitas  sanitasi  dan
penanganan limbah.(lihat foto.3.38)

Kesulitan yang dialami oleh warga , sebagaimana diungkapkan dalam diskusi FGD, adalah ketidakmampuan mereka secara
teknis memperbaiki sistem sanitasi maupun limbah yang rumit. Kemampuan warga lebih bersifat prefentif sebelum permasalahan
diajukan ke pemerintah kota.

Pengaruh rob dan adanya penurunan  pada lantai  dasar,  menjadikan warga was – was terhadap  mutu air, oleh karenanya
dibutuhkan pengelolaan terhadap mutu air.

Dalam hal sanitasi dan penanganan limbah lingkungan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, tidak terlepas dari sanitasi
dan penanganan limbah permukiman Bandarharjo.(lihat foto.3.41)

                    Untuk  menumbuhkan   sikap  memiliki  dan   memelihara  sistem  sanitasi   serta  pengolahan  limbah   yang  baik,  seyogyanya

ditumbuhkan peran aktif  masyarakat  ,  dengan jalan diberikan pelatihan bagi masyarakat untuk mengelola sistem sanitasi dan
pengolahan limbah yang baik.
Peningkatan kualitas masyarakat dalam hal ketrampilan pemeliharaan ling-kungan maupun intelektualitas terhadap lingkungan

                          yang  lebih  baik  dan  ditunjang  meningkatnya  kualitas  ekonomi  dapat  diharapkan  terbentuknya  suatu  permukiman  yang
berkelanjutan.

Penghuni rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, berasal dari masyarakat yang semula tinggal di kawasan padat dan tidak

layak tinggal dengan kepedulian pada kondisi lingkungan sangat rendah (berdasarkan kajian psikologi lingkungan , salah satu
akibat  dari  kepadatan  dan kesesakan tinggal,  menumbuhkan  tingkah laku sosial  berupa  menarik diri  dari  lingkungan sosial,

sehingga  terdapat  korelasi  menarik  diri  dari  lingkungan  sosial  dengan  ketidak  pedulian  pada  kondisi  sekitar  /  lingkungan).
Memperhatikan masyarakat yang kurang peduli pada lingkungan dan tidak memiliki kemampuan pengelolaan lingkungan, maka
perlu pemberdayaan SDM sehingga semakin mampu mengelola lingkungan (khususnya teknis pengelolaan sistem sanitasi dan

           penanganan  limbah)  dan  melakukan  kegiatan  yang  melibatkan  warga  untuk  berangsur-angsur  peduli  terhadap  lingkungan,
sehingga mampu memberikan kontribusi pada kualitas lingkungan yang lebih baik.

4). Kesadaran akan kualitas kebersihan lingkungan dan penanganan sampah

Pengamatan peneliti , aktifitas kebersihan lingkungan dan sampah dilakukan oleh warga.
      Masyarakat  pada  minggu  ke-2  setiap  bulannya  menjalankan  kebersihan  lingkungan  kawasan  rumah  susun  sederhana  sewa

Bandarharjo.

Dalam hal penanganan sampah, warga melakukan kebersihan secara individu dan membuang sampah pada lorong – lorong
                  sampah  (lihat  foto.3.40),  sampah  kemudian  dibuang  oleh  tukang  sampah  dimana  pembiayaannya  diperoleh  dari  swadaya

masyarakat.

Belum ada pemanfaatan sampah kering berupa botol, tempat makan, dsb, yang dikelola sebagai sumber pendapatan dengan

melibatkan warga, sehingga dapat menjadi stimulus bagi warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

5). Kontribusi terhadap menurunnya polusi udara
Pengamatan peneliti, masih banyak warga rumah susun sederhana sewa Bandarharjo yang bekerja jauh dari kawasan (lihat

peta 3.1), hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap menurunnya polutan udara belum tercapai.
Dalam suatu penataan kawasan akan terjadi penurunan polutan udara bila jarak antar zona dapat ditempuh dengan berjalan

kaki dan adanya sistem jaringan transportasi kota yang baik (aman,nyaman,lancar), sehingga warga tidak lagi menambah jumlah
moda transportasi yang bergerak di jalan.

Kajian Rumah Susun Sederhana Sewa berdasarkan Sustainable Housing Indicators 32

18o10019_Udi Bayu

Uploaded: 07/18/2019

Checked: 07/18/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/


                 N. Komparasi  sistem pengelolaan   rumah  susun  sederhana  sewa  Tzu  Chi  Jakarta  danSustainable  Housing  Indicators

Bandarharjo Semarang. (lihatTabel 3.3)
Pembangunan rumah susun sederhana sewa merupakan upaya membentuk lingkungan permukiman yang lebih layak. Sasaran

pembangunan adalah masya-rakat dengan pendapatan dan pendidikan yang rata-rata rendah. 

       Rendahnya  kualitas  masyarakat  sasaran,  menjadikan  pada  kebanyakan  peren-canaan  permukiman  (khususnya  rumah  susun
sederhana sewa) dan lingkungan, penyertaan masyarakat (pendatang dan miskin kota setempat) sangat rendah, 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,  partisipasi  masyarakat,

khususnya mereka yang tinggal didaerah 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.

Pembangunan permukiman,  khususnya  rumah  susun  sederhana sewa,  dalam pelaksanaannya  tidak terlepas dari  kemampuan

teknik,  manajemen lingkungan dan  manajemen  sumber  daya,  oleh  karenanya  selain diperlukan partisipasi  masyarakat  yang aktif
dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang berfungsi sebagai motivator .

     Kaitannya  dengan  sistem pengelolaan lingkungan  kawasan  rumah  susun  sederhana  sewa,  berdasarkan  sustainable  housing

indicators, terdapat perbedaan sistem antara pengelola rumah susun sederhana sewa Tzu Chi Jakarta dan Bandarharjo Semarang,
sebagai berikut :

 Tzu Chi Bandarharjo

   1 Status pengelola Swasta Pemerintah Kota

      2 Lokasi Di  dalam kawasan  rumah  susun
sederhana sewa Tzu Chi

   Di   luar   kawasan   rumah  susun
sederhana sewa Bandarharjo

   3 Kontak  terhadap
masyarakat

24 jam, dengan  terlibat  langsung
dalam masya-rakat.

Pengelola tinggal dalam kawasan

Pada waktu – waktu tertentu

   4 Peran dalam kawa-san Dominan Tidak dominan

      5 Fungsi Penentu  kebijakan  dalam
kawasan.

  Membuat  program–pro-gram

    menuju  kualitas  sosial,ekonomi
dan lingkungan yang lebih baik.

    Memberikan  sangsi  ter-hadap

warga yang me-langgar ketentuan

    Membuat  peraturan  da-lam
kawasan.

      Tindakan  terhadap  warga  sangat

kompromis.

        6 Penyertaan masyarakat Melibatkan  tokoh  –  tokoh

masyarakat

    Diserahkan  pada  meka-nisme

masyarakat

   7 Konsep pendekatan SEL TRIDAYA

  8 Sistem kebijakan Perpaduan Top Down dan Bottom
Up

Mekanisme masyarakat

   9 Usia kerja 2 tahun 13 tahun

Penjabaran komparasi sitem pengelolaan dapat dilihat pada Tabel 3.3
Sistem pengelolaan Tzu Chi yang di dominasi oleh pengelola lebih disebabkan belum siapnya masyarakat melakukan perubahan

        dalam aspek  sosial,  ekonomi dan  lingkungan.  Keberadaan  masyarakat  bantaran  sungai  Angke  yang baru  kurang  lebih  2 tahun
menempati rumah susun sederhana sewa Tzu Chi, belum dapat melepaskan diri dari kebiasaan lama di permukiman bantaran sungai
yang sudah mereka tempati dalam beberapa generasi. Secara umum sistem pengelolaan Tzu Chi mengarah pada konsep permukiman

yang berkelanjutan, namun perlu dilakukan pembenahan dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat dapat
mandiri dan fungsi pengelola yang dapat beralih sebagai pendamping (tidak lagi mendominasi).

Sedang pada sistem pengelolaan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo, terjadi putusnya hubungan pengelola dengan warga.

Kurangnya peran pengelola dan melepaskan perkembangan rumah susun kepada mekanisme masyarakat, menjadikan perkembangan
kualitas rumah susun sederhana sewa Bandarharjo yang seharusnya menjadi embrio perbaikan permukiman di Bandarharjo menjadi
berjalan lamban, bahkan ketidakmampuan masyarakat  dalam hal teknis untuk mengatasi  permasalahan lingkungan dan bangunan,

menjadikan rumah susun sederhana sewa Bandarharjo menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas permukiman. Sisi positif dari
                       tidak  dominannya  pengelola  (pemerintah  kota)  ,  menumbuhkan  semangat  dan  peran  serta  aktif  masyarakat  untuk  melakukan

peningkatan kualitas lingkungan permukimannya.

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 
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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  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 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  s ustainable  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 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
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.

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.

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
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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 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  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 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
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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 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 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.

               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.
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O. 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 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   dalam penyelenggaraan rumahsustainable Housing Indicators

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.

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   secara bersama yang dapat digunakansustainable Housing Indicators

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.

P. 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, 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).
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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 sustainable  housing  indicators  berdasarkan  ,  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 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

Dalam kaitannya dengan penelitian  , terda-pat beberapa hal yang dapat dikembangkan darisustainable housing indicators

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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