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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak 

mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun 

masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin hampir di setiap sudut kota. 

Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga 

perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. 

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut 

adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti 

disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai slum area sering 

dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.  

Sebagai Sebuah kota yang cukup strategis Kabupaten Kendal juga tidak luput dari 

permasalahan permukiman kumuh. Lima kecamatan di Kabupaten Kendal masuk dalam 

wilayah pemukiman yang masih kumuh. Lima kecamatan tersebut yakni, Weleri, Kendal Kota, 

Kaliwungu, Rowosari, dan Brangsong. penetapan wilayah tersebut sesuai dengan SK Bupati no 

648.2/648/2014, Lima wilayah tersebut jadi prioritas di luar daerah tersebut masuk dalam 

pencegahan sehingga diharapkan 2020 Kendal," jadi wilayah Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 

(Tugimin, 2017).  

Pada tahun 2016 Jumlah penduduk di Desa krajan kulon kecamatan Kaliwungu 

mencapai 11.107 penduduk dengan luas kawasan sebesar 35.5 ha.  Selurunya membutuhkan 

hunian yang layak dan 2.266 diantaranya masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. 

Tidak heran masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah tinggal, bisa dilihat dari 

banyaknya rumah yang masih ditinggali oleh lebih dari 1 keluarga. Dengan keterbatasan lahan 

dan kemampuan ekonomi Tentu masalah ini bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Selain 

kurangnya jumlah unit hunian masalah kepadatan dan kelayakan bangunan juga menjadi 

permasalahan yang perlu diselesaikan Karena masih banyak rumah rumah yang belum 

memenuhi standar kelayakan bangunan.  

 Menurut data, sarana dan prasarana yang  ada belum memadai. Di beberapa tempat 

kondisi lingkungan belum memenuhi aspek kesehatan, kelestarian hidup, ekologi dan iklim. 

Oleh Karena itu perlu adanya peran serta pemerintah dan seluruh pihak agar dapat mengatasi 

masalah tersebut.Terlebih lagi dengan adanya kawasan industri Kendal yang akan terus 

berkembang sehingga akan berimbas pada lonjakan jumlah penduduk di daerah sekitarnya 

termasuk Kaliwungu, hal ini juga perlu diantisipasi. 

 Kampung vertikal desa Krajan kulon sebagai sebuah kawasan hunian yang terintegrasi 

dengan pusat kegiatan ekonomi diharapkan dapat menyelesaikan masalah - masalah yang 

menjadi penyebab permukiman kumuh. Tidak hanya peningkatan kualitas permukiman secara 

fisik namun juga memperbaiki kondisi ekonomi warga, mendorong pertumbuhan ekonomi 

disekitarnya dan meningkatkan nilai guna lahan. Desain kampung vertikal ini didasarkan pada 

nilai nilai sosial serta keunikan karakteristik masyarakat perkampungan di Desa Krajankulon. 
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1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

2.1.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan LP3A Kampung vertikal Desa Krajankulon 

ini adalah untuk mendapatkan acuan perencanaan dan perancangan desain dengan 

pendekatan desain Arsitektur Berkelanjutan. Selain itu diharapkan perancangan 

desain ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam pembangunan 

Hunian vertikal. 

2.1.2 Sasaran 

LP3A ini akan menjadi Landasan pokok dalam perencanaan dan perancangan desain 

Kampung vertikal Desa Krajankulon berdasarkan aspek aspek panduan perencanaan 

dan perancangan. 

1.3. MANFAAT 
 

1.3.1 Subjektif 

• Memenuhi salah satu ketentuan kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Departemen 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

• Sebagai Pedoman dan acuan untuk perancangan desain dalam mengikuti Tugas 

Akhir di Departtemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

 
1.3.2 Objektif 

• Menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang sedang studi 

maupun pihak – pihak terkait tentang perencanaan dan perancangan Urban 

housing khususnya mengenai kampung vertikal  

• Menjadi usulan terkait salah satu cara untuk mengatasi permukiman kumuh 

khususnya mengatasi kepadatan permukiman, kelayakan bangunan hunian dan 

kualitas lingkungan kunian. 

 

1.4. RUANG LINGKUP 
 

1.4.1 Ruang lingkup substansial 

Permasalahan permukiman kumuh di Desa krajan kulon khususnya kampung 

kandangan diharapkan dapat diatasi dengan adanya konsep kampung vertikal. 

Pembahasan di titik beratkan pada hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur. 

 
1.4.2 Ruang lingkup spasial 

Lokasi perencanaan dan perancangan kampung vertikal ini berada di Kampung 

kandangan, Desa Krajan kulon, kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 
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1.5. METODE PEMBAHASAN 
Metoda pembahasan dengan metoda deskriptif, dengan langkah-langkah 

mengumpulkan, mengolah, dan memaparkan data baik data primer maupun sekunder, 

dilanjutkan dengan merumuskan masalah dan menganalisis guna memperoleh dasar-dasar 

program perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, konsep atau 

standar perencanaan yang digunakan dalam penyusunan program. 

1.5.2 Studi lapangan 

Dilakukan dengan membandingkan hasil observasi pada beberapa objek bangunan 

yang memiliki fungsi sama yang selanjutnya dianalisa untuk mendaptkan kriteria – 

kriteria yang akan diterapkan pada perencanaan dan perancangan Kampung vertical 

Desa Krajan Kulon yang diprogramkan. 

1.5.3 Studi banding 

Yaitu dengan mencari dan menguraikan tentang obyek yang memiliki karakteristik 

sama sebagai referensi pembanding untuk perencanaan dan perancangan Kampung 

vertical Desa Krajan Kulon baik yang telah dibangun maupun masih dalam bentuk 

desain perencanaan.  
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1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Kerangka pembahasan secara garis besar merupakan pengolahan data yang 

kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang menjadi Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Kerangka pembahasan adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, alur pikir dan sistematika pembahasan dari masalah yang 

mengungkapkan masalah secara garis besar. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan tentang permukiman dan kampung secara umum serta ketentuan 

berupa peraturan maupun standar yang akan dipakai dalam perencanaan dan sebagai input 

bagi proses pendekatan perencanaan dan perancangan. 

 

BAB III DATA  

Berisi tentang gambaran Desa Krajan kulon dan kampung kandangan terkait letak, 

kondisi, permasalahan dan potensi yang ada dan kebijakan tata ruang wilayah 

 

BAB IV BATASAN DAN ANGGAPAN 

Berisi tentang batasan dan anggapan yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

proses perencanaan dan perancangan. 

 

BAB V PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang proses pengkajian, penilaian, alanisis tentang teori, konsep, kriteria 

untuk mendapatkan sebuah perencanaan dan perancangan yang mempertimbangkan dasar 

pendekatan meliputi pendekatan aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek kinerja, aspek 

teknis dan aspek arsitektural. 

 

BAB VI PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Membahas konsep dasar perencanaan dan perancangan yang harus dipenuhi 

meliputi program ruang, persyaratan perencanaan dan perancangan arsiitektur untuk 

Kampung vertikal Desa Krajankulon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIDI ALFANY YUSFANDRIK | 21020113130164 5 

 

1.7. ALUR PIKIR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDI PUSTAKA 
• Tinjauan Kampung  

• Tinjauan SNI dan Peraturan 

pemerintah Mengenai standar 

hunian vertikal 

• Tinjauan Mengenai Penekanan 

desain 

 

DATA 
• Tinjaunan Desa Krajan 

kulon 

• Tinjauan Kampung 

kandangan RW07 

• Tinjauan Kebijakan 

 

STUDI BANDING 
• Vertucal kampung 

Manggarai 

• Kampung Vertikal Stren 

Kali Surabaya 

• Konsep Rusun 

Penjaringan menjadi 

kampung Vertikal 

PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Berisi mengenai kesimpulan dari beberapa aspek yaitu aspek fungsional, kontekstual, arsitektural 
dan aspek lainnya untuk Kampung Vertikal Desa Krajan kulon. 

PERMASALAHAN 
Bagaimana merencanakan dan merancang Kampung Vertikal yang terintegrasi dengan pusat 
kegiatan ekonomi dengan memenuhi syarat baik syarat teknis, arsitektural, maupun ekonomi 
dengan pengoptimalan potensi daerah tanpa meninggalkan nilai nilai sosial masyarakat dan  
keunikan karakteristik masyarakat perkampungan yang sebagian besar memiliki jenis mata 
pencaharian di bidang perdagangan dan jasa. 

ANALISA 
 Dari data yang ada dilakukan analisis untuk membuat pendekatan program perencanaan dan 
perancangan yang berkaitan dengan penyediaan hunian, fasilitas dan sarana prasarana serta 
pengolahan lahan pada kampung vertikal Desa Krajan Kulon 
 

LATAR BELAKANG 
Aktualita 

• Dikeluarkannya SK Kumuh yang diberikan ke Desa krajan Kulon tepatnya Kampung 
kandangan yang perlu mendapatkan penanganan khusus 

• Pada tahun 2016 Jumlah penduduk mencapai 2.266 KK penduduk dan masih banyak keluarga 
yang belum memiliki rumah sendiri 

• Banyaknya hunian yang tidak layak dan kualitas lingkungan hunian yang kurang baik 

• Pada tahun 2020 pemerintah mentargetkan permukiman 0% permukiman kumuh 

• kondisi ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh yang lemah 

Urgensi 

• Perlu adanya Perencanaan hunian yang dapat mengatasi kekumuhan akibat kepadatan 
penduduk, rendahnya kualitas lingkungan, rumah tidak layak huni dan kondisi perekonomian 
masyarakat yang lemah. 

Originalitas 
Perencanaan dan Perancangan Kampung Vertika yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi  
di Desa Krajan kulon ini merupakan solusi terhadap masalah kawasan permukiman kumuh dan 
kondisi ekonomi masyarakatnya yang lemah. Kampung vertikal ini dirancang dengan 
mempertimbangkan nilai nilai sosial dan  keunikan karakteristik masyarakat perkampungan. 
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