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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Kebutuhan rumah tinggal di Kota Semarang masih cukup besar, sekitar 43.400 unit1. 

Mengingat jumlah rumah tinggal di kota semarang pada tahun 2013 adalah 350.525 unit 

padahal jumlah rumah tangga mencapai 442.089 rumah tangga. Berbanding lurus dengan 

harga tanah di Kota Semarang yang mahal dan terus meningkat setiap tahunnya, rumah tinggal 

di Kota Semarang didominasi rumah mewah sedangkan untuk rumah sederhana saat ini lebih 

banyak dibangun di daerah penyangga. 

Tingginya harga lahan menyulitkan kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan 

kaum miskin untuk memperoleh perumahan formal yang layak sebagai tempat tinggal. Oleh 

karenanya, kaum miskin membangun rumah secara swadaya di lahan milik negara maupun 

instansi negara yang tidak diperuntukkan untuk bermukim dengan kemampuan ekonomi yang 

ala kadarnya, tanpa adanya pendampingan dalam perencanaan, pelayanan dasar, legalitas 

kepemilikan lahan atau pengakuan dari aparat. Rumah-rumah tersebut kemudian tumbuh 

menjadi sebuah permukiman masyarakat yang berkembang secara sporadis dan biasanya 

memiliki pola pembangunan yang tidak teratur dan biasa disebut sebagai permukiman 

informal. 

Permukiman informal sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu area permukiman di 

suatu kota yang dihuni oleh masyarakat yang sangat miskin yang tidak mempunyai kepemilikan 

lahan yang legal. Seperti halnya warga yang tinggal di bantaran sungai kanal banjir timur di 

Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yang merupakan area permukiman liar terbesar di 

bantaran sungai kanal banjir timur. Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Semarang akan 

merealisasikan rencana normalisasi sungai kanal banjir timur, jika berjalan lancar maka 

normalisasi sungai kanal banjir timur akan dimulai pada tahun 20172. Kendala yang mengganjal 

saat ini adalah permasalahan sosial akibat pembebasan lahan terkait keberadaan permukiman 

informal di bantaran sungai sepanjang Jalan Unta Raya.  

Memang warga yang tinggal di kawasan ilegal merupakan pelanggaran dan pemerintah 

kerap melakukan penggusuran, tanpa adanya solusi bagi mereka selanjutnya. Seharusnya, 

pemerintah bisa mengakomodasi hal ini dengan melakukan relokasi ke kawasan yang sesuai. 

Dengan penyediaan lahan tersebut, pemerintah bisa membangun suatu kawasan tempat 

tinggal terpadu berbentuk vertikal (rumah susun) untuk disewakan kepada mereka. Namun, 

pembangunan rusun tersebut juga harus dilengkapi sarana pendukung lainnya, seperti fasilitas 

komunal, dan sarana perekonomian yang bisa diakses hanya dengan berjalan kaki, tanpa harus 

menggunakan kendaraan. 

Masyarakat lapisan bawah tidak mudah menempati rumah hunian bersusun. 

Masyarakat berpenghasilan rendah ini biasa hidup secara out-door living (Haryono, 2007). 

                                                                 
1 Andik Sismanto, “Harga Properti di Jateng Diproyeksi Terus Naik”, diakses dari 

http://ekbis.sindonews.com/read/972721/34/harga -properti-di-jateng-diproyeksi-terus-naik-1425567262, 
pada tanggal 26 April  2015 pukul 19.00 
2 Suara Merdeka, “Normalisasi Banjirkanal Timur Dimulai 2017”, diakses dari 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/normalisasi-banjirkanal-timur-dimulai-2017/, pada tanggal 26 
April  2015 pukul 19.05 
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Berbeda dengan masyarakat kelas atas yang lebih bersifat indivisualis, masyarakat 

berpenghasilan rendah memiliki pola hidup komunal. Untuk mengisi waktu luang biasanya 

mereka mencari hiburan yang tidak perlu membutuhkan biaya salah satunya berbincang-

bincang dengan tetangga. Selain mendatangkan hiburan, berbincang-bincang dengan tetangga 

memperkuat persahabatan dan mempererat tingkat kohesif masyarakatnya, sehingga 

hubungan kemasyarakatan itu dirasa mengayomi individu-individu di kala mereka 

membutuhkan bantuan dan pertolongan. Rumah pada masyarakat di Negara Timur memiliki 

nilai-nilai filosofis non fisik dibandingkan nilai-nilai filosofis fisik yang biasa dimiliki pada rumah-

rumah di negara barat. Nilai ini sangat menetukan kerasannya manusia mendiami rumahnya. 

Berdasarkan kenyataan, bahwa masyarakat golongan ini sebelumnya telah menjalani 

corak kehidupan tertentu berdasarkan keadaan sosial-ekonomi mereka di dalam lingkungan 

khusus yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kaki lima, dan akhirnya membentuk 

tingkah laku tertentu pula. Maka, corak seperti ini pula yang harus mendasari pendekatan 

perancangan yang akan dilakukan. Kebiasaan sehari-hari, cara hidup sehari-hari, cara 

berinteraksi, cara berkomunikasi, cara hidup bertetangga, dan sebagainya ini, merupakan nilai-

nilai hidup yang khas, kompleksitas yang mengandung nilai-nilai sosial yang positif. Pedagang 

kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan/jasa yang 

melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang (seharusnya) diperuntukkan 

untuk pejalan kaki. PKL cenderung memilih lokasi yang strategis untuk menjajakan 

dagangan/jasa dan ruang yang terbentuk bersifat temporal, Oleh sebab itu perlu 

dipertimbangkan keberadaan PKL di lingkungan rumah susun tanpa mengurangi kenyamanan 

tinggal.  

Dari uraian permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang 

tinggal di permukiman informal di bantaran sungai kanal banjir timur membutuhkan desain 

hunian yang sesuai keadaan sosial-ekonomi sebagai pilihan solusi terkait program normalisasi 

sungai kanal banjir timur. Dalam hal ini rumah susun sederhana sewa yang mampu 

mengakomodasi pola hidup komunal masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu 

mewadahi kegiatan PKL tanpa mengganggu kenyamanan tinggal dirasa tepat sebagai alternatif 

solusi tersebut. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan ini adalah 

untuk mendapatkan acuan perencanaan dan perancangan rumah susun sederhana sewa di 

Kelurahan Kaligawe dengan permasalahan desain pola hidup komunal masyarakat 

berpenghasilan rendah dan kegiatan PKL tanpa mengganggu kenyamanan hunian rumah susun 

sebagai solusi terkait pembebasan lahan permukiman liar sungai kanal banjir timur.  

 

1.3. Manfaat 

Penyusunan landasan program perencanaan dan perancangan rumah susun sederhana 

sewa di Kelurahan Kaligawe bermanfaat sebagai pedoman pada tahap eksplorasi dalam 

menentukan pengolahan tapak, progam ruang, hubungan antar ruang, sistem struktur dan 

utilitas serta bentuk dan tampilan bangunan. 
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1.4. Ruang Lingkup 

Lingkup pembahasan mengutamakan pemahaman karakteristik pola hidup komunal 

yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur tentang penghuni yang sebelumnya tinggal di 

permukiman informal yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan secara 

spasial lokasi perencanaan termasuk wilayah administratif Kecamatan Gayamsari, Kota 
Semarang. Hal-hal di luar ilmu arsitektur dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan 

mendukung masalah utama. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

Pembahasan dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan landasan program 

perencanaan dan perancangan yang telah dilakukan, yaitu: 

1.5.1 Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi masalah, yaitu tahap permulaan dengan melakukan identifikasi dan 

penguasaan masalah untuk kemudian dilakukan analisa mengenai solusi permasalahan 

arsitektural tersebut. 

1.5.2 Pemahaman Objek dan Lokasi 

Yaitu melakukan kajian dan pengumpulan data mengenai rumah susun sederhana sewa 

dan lokasi perencanaan dengan cara: 

a. Studi Literatur dilakukan untuk memperoleh teori yang relevan tentang rumah 

susun sederhana sewa, serta mendapatkan pedoman teknis perencanaan dan 

perancangan dari buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain 

yang layak. 

b. Studi Banding dilakukan untuk menemukan potensi dan permasalahan bangunan 

rumah susun sederhana sewa yang sudah ada sehingga dapat dijadikan bahan 

komparasi dengan standar pedoman teknis perancangan rumah susun sederhana 

sewa. Selain itu juga untuk memperoleh data-data tapak yang digunakan serta 

menemukan potensi dan permasalahan lokasi perencanaan. 

1.5.3 Penyusunan Program Perencanaan dan Perancangan 

Berangkat dari pendekatan progam perencanaan dan perancangan sebagai dasar untuk 

menyusun landasan program perenanaan dan perancangan rumah susun sederhana 
sewa di Kelurahan Kaligawe. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada penyusunan landasan program perencanaan dan 

perancangan ini dibagi menjadi 5 bab. Masing-masing bab membahas bagian-bagian tertentu 

dari keseluruhan isi landasan program perencanaan dan perancangan berdasarkan jenis 

bahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini meliputi: 

Bab 1 Pendahuluan 

Meguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran penulisan, 

manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode dan sistematika 

pembahasan. 

Bab 2 Tinjauan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Lokasi 

Menguraikan kaj ian dari literatur tentang definisi rumah susun, standar teknis 

perancangan dan hasil studi banding yang telah dilakukan. Serta membahas tentang 

tinjauan Kecamatan Gayamsari, permukiman informal di bantaran sungai kanal banjir 

timur, dan lokasi tapak berupa data-data fisik dan nonfisik seperti letak geografi, luas 
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wilayah, kondisi topografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di Kota Semarang. 

Sekaligus membahas daya dukung, potensi dan permasalahan tapak. 

Bab 3 Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa 

di Kelurahan Kaligawe 

Berisi tentang pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan program perencanaan 

dan perancangan, antara lain: pendekatan kapasitas dan besaran ruang, pendekatan 

hubungan ruang, pendekatan struktur, pendekatan utilitas, dan pendekatan 

arsitektural. 

Bab 4 Program Perencanaan dan Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa di 

Kelurahan Kaligawe 

Membahas kesimpulan program perencanaan dan perancangan arsitektur yang akan 

digunakan untuk rumah susun sederhana sewa di Kelurahan Kaligawe. 

 


