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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan tidak hanya memperburuk citra dan 

wajah kota namun juga menimbulkan masalah kemanusiaan, sosial dan lingkungan. 

Permasalahan ini bukan saja menjadi perhatian pemerintah Indonesia, namun juga dunia 

sejalan dengan tumbuh masifnya berbagai kawasan perkotaan untuk menunjang gaya hidup 

modern. Dunia tak henti-hentinya menghimbau dan mengirimkan pesan agar semua negara 

peduli terhadap penghapusan kemiskinan dan kawasan kumuh perkotaan melalui 

perencanaan kota yang baik dan tetap berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan 

rendah. Salah satu upayanya adalah penyediaan hunian sehat yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. 

Pemukiman kumuh masih menjadi salah satu permasalahan yang menghantui Jakarta. Hal 

ini tentunya menuntut perhatian lebih serius dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat 

sendiri. Secara harfiah, daerah kumuh (slum area) diartikan sebagai suatu kawasan 

permukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal 

yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh 

penduduk miskin yang padat. Pemukiman kumuh ini biasanya terdapat di daerah bantaran 

sungai, daerah pinggir rel, tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota maupun di bawah 

jembatan.  

Jakarta pusat sebagai kota dengan jumlah penduduk terpadat di ibu kota Jakarta, 

ditujukkan oleh angka dari BPS yaitu sekitar 18.926 per kilometer persegi. Kepadatan ini juga 

didukung dengan banyaknya daerah kumuh pada kawasan Jakarta Pusat. Kawasan Jakarta 

Pusat memiliki permukiman kumuh yang tersebar di beberapa titik seperti daerah Senen, 

Kemayoran dan Johar Baru. Permukiman kumuh ini tentu menimbulkan masalah-masalah 

lainnya seperti tingkat kesehatan masyarakat miskin yang semakin rendah, kualitas air sungai 

yang semakin memburuk dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang 

cukup tinggi ini biasa melakukan aktivitas MCK di bantaran sungai, dan belum lagi masalah 

perilaku sosial yang menyimpang. 

Johar Baru merupakan kawasan kumuh dan terpadat yang ada di Jakarta Pusat. Terutama 

lokasi di pinggiran bantaran sungai Kali Sentiong di mana banyak rumah non permanen yang 

berjejer di sepanjang kali yang membuat penyempitan sungai.  

Melihat hal ini, Pemprov DKI Jakarta yang memiliki rencana untuk membersihkan daerah 

bantaran sungai bebas hunian, melihat bantaran sungai Kali Sentiong sebagai masalah yang 

harus diselesaikan bersamaan dengan permukiman kumuh yang berada di sekitar bantaran 

sungai tersebut.  

Lokasi Johar Baru sebagai salah satu daerah yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh 

menurut Badan Pusat Statistik kota Jakarta, memiliki empat Kecamatan yaitu Kampung Rawa, 

Galur, Tanah Tinggi dan Johar Baru.  

Salah satu RW yang dikategorikan kumuh adalah RW 01 yang berada di bantaran sungai 

Kali Sentiong. Di lingkungan tersebut warga yang hidup di RW 01 tidak memiliki fasilitas 

ruang terbuka dikarenakan padatnya rumah yang berada di RW tersebut.  
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Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah untuk membuat wajah kota tidak lagi 

kumuh. Satu diantaranya program pemerintah Kota DKI Jakarta yaitu Kampung Deret sudah 

mulai membenahi Tanah Tinggi sebagai percontohan.  

Pada kawasan Tanah Tinggi yang dulunya kumuh itu, telah ditata oleh Pemprov DKI 

beberapa waktu lalu yaitu kampung deret Tanah Tinggi. Kawasan Tanah Tinggi yang terkenal 

dengan kawasan padat huni dan kerap kali dilanda bencana kebakaran, kini hasilnya 

masyarakat yang dulunya hidup dengan memprihatinkan mulai terbiasa dengan lingkungan 

yang bersih dan sehat. Warga pada kawasan Tanah Tinggi mulai sadar akan pentingnya  

menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat.  Kawasan Tanah Tiggi ini menjadi 

percontohan bagi kawasan di daerah Jakarta Pusat lainnya karena dianggap berhasil 

mengatasi masalah permukiman kumuh.  

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk masalah sosial pada slum area 

seperti yang ada di Kelurahan Johar baru tersebut adalah dengan dibuatkannya kampung 

deret vertikal atau yang lebih dikenal dengan Rumah Susun.  

Menurut UURS pasal 1, Rumah Susun adalah adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang 

masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang 

dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

Rumah Susun yang akan dibangun lebih lanjut, merupakan Rumah Susun Sewa di mana 

penghuni nantinya adalah sebagian warga RW 01 Kelurahan Johar Baru yang tanahnya akan 

dibeli oleh pemerintah dan digantikan oleh rumah susun di lokasi tersebut. 

Di lokasi Johar Baru tersebut, menurut hasil wawancara dengan perangkat Kelurahan 

Johar Baru, sudah mulai direncanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana khususunya 

bagi warga bantaran Kali Sentiong yang menduduki RW terkumuh di Kelurahan Johar Baru. 

Dikarenakan pada RW tersebut banyak rumah di bantaran kali yang nantinya akan 

dipindahkan sehingga pada bantaran kali akan bebas hunian kumuh.   

Dari pemaparan aktualita di atas dapat disimpulkan bawa Kelurahan Johar Baru 

memerlukan hunian yang layak sebagai solusi dari penataan lingkungan kumuh yang ada, 

hunian vertikal sederhana atau yang biasa dikenal sebagai Rumah Susun Sederhana bisa 

menjadi alternatif dari pemecahan masalah tersebut.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Sebagai daerah terpadat di Jakarta Pusat, Johar Baru memiliki beberapa masalah yang 

dapat dirumuskan untuk kelak menjadi acuan desain yaitu sebagai berikut :  

1. Penataan lingkungan padat dan kumuh pada daerah Johar Baru yang tidak memadai. 

2. Ketersedian fasilitas umum untuk bersosialisasi antar warga yang masih kurang 

3. Ketersediaan lahan hijau sebagai penghijauan kota yang masih tidak memadai di 

lingkungan Johar Baru 

4. Sasaran calon penghuni yaitu warga yang terbiasa hidup di lingkungan kumuh dan 

padat sehingga harus diperhatikan penataan ruang dalam unit hunian sehingga tidak 

memindahkan kekumuhan di rumah susun 
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1.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan yang ideal dari 

bangunan Rumah Susun Sederhana sebagai solusi dari permasalahan permukiman kumuh di 

Kelurahan Johar Baru dan diperuntukkan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah 

kebawah di Kelurahan Johar Baru.  

Sasaran 

Sasaran dari dibangunnya Rumah Susun Sewa di Johar Baru adalah warga setempat yang 

dulunya bermukim di daerah bantaran Sungai Kali Sentiong yang terbiasa hidup padat dan 

kumuh.  

 

1.4. Manfaat 

Subjektif 

Dengan dirancangnya rumah susun ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dari 

masalah penataan lingkungan kumuh yang ada di kelurahan Johar Baru. Diharapkan 

lingkungan menjadi tertata dengan solusi arsitektural berupa rumah susun. 

Objektif  

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Rumah Susun Sederhana 

Sewa di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas 

Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan bangunan Rumah Susun Sederhana ditinjau dari disiplin ilmu 

arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan 

dan mendukung masalah utama. 

 

1.6. Metode Pembahasan  

Pembahasan dimulai dari sebuah aktualita berkaitan dengan masalah permukiman yang 

berasal dari artikel kemudian menentukan objek lokasi dari aktualita tersebut yaitu 

Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Proses selanjutnya adalah studi literatur dari internet 

juga buku mengenai masalah permukiman kumuh beserta solusinya dan rumah susun 

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pencarian data yang ada di penulisan ini berasal 

dari observasi pengamatan langsung juga wawancara perangkat Kelurahan Johar Baru 

mengenai masalah lingkungan kumuh yang ada. 
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1.7. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

Rumah Susun Sederhana di Kelurahann Johar Baru adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dan kajian mengenai apartemen, penekanan desain serta studi 

banding terkait dengan perencanaan Rumah Susun Milik di Jakarta.  

BAB III  TINJAUAN LOKASI  

Membahas tentang tinjauan Kelurahan Johar Baru berupa data – data fisik dan nonfisik  

berupa, seperti letak geografi, luas wilayah, serta kepadatan penduduk yang ada di 

Kelurahan Johar Baru. 

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUMAH SUSUN 

SEDERHANA 

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan 

pendekatan aspek fungsional, aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek 

visual arsitektural. 

BAB V  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUMAH SUSUN SEDERHANA 

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur 

untuk Rumah Susun Sederhana di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. 


