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BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di 

Indonesia yang terus berkembang dan maju setiap tahunnya. Dengan terus 

bertambahnya jumlah penduduk di kota Semarang, pemerintah kota 

Semarang merencanakan pengembangan dan pembangunan rumah susun. 

Adanya pembangunan rumah susun menjadi jawaban atas terbatasnya 

lahan untuk permukiman di daerah perkotaan karena mahalnya harga tanah. 

Rumah susun dibangun berfungsi untuk membantu masyarakat yang 

memiliki penghasilan rendah agar tetap bisa memiliki rumah tinggal. Rumah 

susun sederhana sewa umumnya dihuni oleh keluarga kecil, terdiri dari 

orang tua dan 1 (satu) orang anak atau lebih. Dengan adanya anak sebagai 

anggota penghuni rumah susun, maka dirasakan perlu adanya perhatian 

khusus terhadap fasilitas yang berfungsi sebagai pembentukan karakteristik 

serta tumbuh kembang mereka dan perlunya menjamin keselamatan serta 

keamanan anak dalam melakukan segala aktifitas didalam bangunan rumah 

susun. 

Namun setelah diadakan survey langsung ke beberapa bangunan 

rumah susun yang ada di Semarang hanya beberapa rumah susun saja 

tanpa memiliki sarana dan fasilitas yang dapat menunjang tumbuh kembang 

anak yang tinggal pada rumah susun. Selain itu faktor keselamatan untuk 

anak masih sangat minim yang pada akhirnya banyak kasus dimana anak 

menjadi korban kecelakaan pada rumah susun. Dari survey tersebut maka 

diperlukan adanya perencanaan dan perancangan untuk rumah susun 
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sederhana sewa yang akan dibangun kedepannya untuk juga dapat 

memikirkan konsep yang dapat membuat kenyamanan serta keselamatan 

untuk anak-anak yang menempati rurumah susun tersebut, dan diharapkan 

dapat menjadi contoh untuk bangunan rumah susun lainnya. 

1.2 Isu 
 

Berdasarkan latar belakang diatas pada proyek “Rumah Susun 

Sederhana Sewa Ramah Anak di Semarang” terdapat beberapa isu atau 

permasalahan yakni kenyamanan dan keslamatan anak serta 

mengembangkan kepribadian anak pada rumah susun. 

 
1.3 Pernyataan Masalah Desain 

 

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas dalam proyek “Rumah Susun Sederhana Sewa Ramah 

Anak di Semarang” yakni : 

1. Bagaimana merancang tata ruang dan bentuk rumah susun yang 

dapat menjamin keselamatan dan keamanan untuk anak ? 

2. Bagaimana merancang tata ruang dan bentuk yang mampu 

mengembangkan kepribadian anak? 

1.4 Tujuan 
 

Tujuan dari proyek Rumah Susun Sederhana Sewa Ramah Anak ini yaitu 
 

1. Bertujuan untuk membangun rumah susun yang layak huni dan 

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan 

berkelanjutan. 
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2. Bertujuan untuk mendapatkan konsep pembangunan rumah susun 

ramah anak bersadarkan faktor-faktor keamanan, kesehatan, 

kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan sarana dan fasilitas 

untuk anak-anak. 

1.5 Manfaat 
 

Manfaat dari perencanaan dan perancangan proyek Rumah Susun 

Ramah Anak ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi akademik 
 

Manfaat Rumah Susun Sewa Ramah Anak bagi akademik adalah 

sebagai studi banding rumah susun yang ada di kota Semarang juga 

untuk mendapatkan hasil yang akan menjadi acuan atau pedoman rumah 

susun layak di Indonesia sehingga dapat diterapkan pada bangunan 

Rumah Susun. Dengan beberapa tujuan yang sudah disampaikan diatas, 

diharapkan proyek Rumah Susun Sewa Ramah Anak ini dapat 

bermanfaat bagi kepentingan pemerintah pusat maupun daerah dalam 

menetapkan kebijakan dalam pembangunan rumah susun. 

2. Manfaat bagi masyarakat 
 

Manfaat Rumah Susun Sederhana Sewa Ramah Anak bagi 

masyarakat adalah 1) untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah di pusat kota, 2) untuk peremajaan 

pemukiman kumuh, 3) meningkatkan taraf hidup rakyat dalam usaha 

pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan yang layak dengan harga 

yang terjangkau. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 

a. Bab I : PENDAHULUAN 
 

Menguraikan latar belakang, isu, pernyataan masalah desain, 

kajian pustaka, tujuan dan manfaat, serta sistematika 

pembahasan dari Rumah Susun Sederhana Sewa Ramah Anak 

di Semarang 

b. Bab II : GAMBARAN UMUM PROJEK 
 

Menguraikan kajian empirik terhadap gambaran fungsi 

bangunan yang ditetapkan. Selain itu bab ini juga menguaraikan 

kajian teoritik terhadap tinjauan fungsi bangunan secara teoritik 

(mencakup definisi fungsi, jenis ruang, struktur susunan ruang, 

organisasi ruang, persyaratan ruang, kualitas ruang), dan 

tinjauan teoritik 

c. Bab III : PEMROGRAMAN ARSITEKTUR DAN PERUMUSAN 

MASALAH 

Menganalisa permasalahan keseluruhan yang ada di Rumah 

Susun Sederhana Sewa Ramah Anak di Semarang. 

d. Bab IV : LANDASAN TEORI 
 

Menjabarkan sumber terkait berupa teori arsitektur dan non 

arsitektur yang digunakan sebagai dukungan rasional terhadap 

penetapan masalah desain pada bangunan Rumah Susun 

Sederhana Sewa Ramah Anak. 
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e. Bab V : LANDASAN KONSEPTUAL PERANCANGAN 

Membuat pendekatan desain sebagai jawaban atas 

permasalahan di dalam bangunan Rumah Susun Sederhana 

Sewa Ramah Anak. 

Membahas secara detail konsep desain yang akan digunakan, 

mulai dari konsep desain bangunan. 


