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ABSTRACT Housing supply for middle low income has been regarded as a significant problem 

until nowadays. It is not only related to physically matter, but  related to social and culture issues 
as well  which will affect to the community either directly or indirectly. To solving the problem of 
housing supply particularly in big city such as Jakarta as a capital and primary city, one of the  
idea is to provide and build vertical units or dwellings which will be called as apartment or 
multiplex housing.  Those reason either has been affected by number of population within 
Jakarta which arise from time to time, it has been affected by the limitation of existing land as 
well within the city, which will increase the price of the existing land. The dramatical housing 
development vertically, particularly  which will be provided for middle low community, has been 
regarded that it is not assessed  with thoroughly research about social, culture, and economic 
background of the community  who will occupy the designated dwellings. Those condition will 
impact that there are so many awkward things happened, from the attitudes that have been 
shown from the dwellers, until the change of dwelling’s ownership. Finally, it will affect the 
designated aims and objectives will not be achieved in providing the sufficient housing need.  

 
A. PENDAHULUAN 

 
Jakarta sebagai kota metropolitan sarat dengan berbagai macam permasalahan di 
dalamnya. Mulai dari masalah pedagang kaki lima sampai dengan masalah korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Salah satu hal yang cukup menarik untuk diamati adalah masalah 
pengadaan perumahan masyarakat golongan menengah bawah. Mengapa dikatakan 
menarik? Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang satu ini merupakan masalah yang 
cukup rumit dan belum dapat teratasi secara tuntas. Masalah pengadaan rumah bagi 
golongan menengah bawah menyangkut berbagai aspek yang saling mengkait satu sama 
lain. Aspek-aspek tersebut menyangkut masalah pengadaan lahan, perangkat aturan, dan 
juga manusia pengguna bangunan, yang kesemuanya harus dikaji secara terpadu agar 
dapat menghasilkan solusi yang paling tepat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat 
yang membutuhkan perumahan 
 
Tidak seperti di negara-negara maju, di Indonesia pemecahan masalah-masalah yang 
timbul dalam penyediaan perumahan bagi penduduk masih dilakukan dengan melihat 
permasalahannya secara parsial, sehingga bila satu masalah dianggap selesai akan segera 
muncul masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak terpikirkan atau bahkan dengan 
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sengaja tidak dipikirkan. Pola-pola pemecahan seperti ini menyangkut hampir semua aspek 
penyediaan sarana umum kota. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana sarana jalan 
seringkali dibongkar pasang akibat adanya kebutuhan pemasangan jaringan telepon, listrik 
dan air, yang menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antara ketiga instansi yang 
bersangkutan. 
 
Dalam hal penyediaan perumahan bagi masyarakat golongan menengah bawah, faktor 
manusia menjadi sangat penting karena sebagai makhluk hidup yang mempunya pikiran 
dan perasaan, ia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang selalu menyertainya 
seperti masalah sosial, ekonomi dan budaya, serta faktor psikologinya. Tanpa 
memperhatikan faktor manusianya, mustahil dapat diciptakan wadah-tempat manusia 
berkegiatan – yang dapat memenuhi semua kebutuhan yang bersifat fisik (fungsional) 
maupun yang bersifat psikologis (aktualisasi diri, kesehatan jiwa, dsb). 

 

B. RUMAH SUSUN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMECAHAN 
 
Permasalahan pengadaan perumahan bagi golongan menengah bawah berawal dari 
masalah keterbatasan dalam penyediaan lahan, yang berkaitan erat dengan jumlah 
penduduk yang semakin padat. Dengan semakin banyaknya pendatang yang bermukim di 
Jakarta untuk mencoba mengadu nasib, mencari kehidupan yang lebih baik, maka 
kebutuhan akan perumahan bagi merekapun semakin meningkat. Para pendatang ini 
umumnya bekerja di sektor-sektor informal, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan 
tidak menentu dan jumlahnya relatif kecil, hanya sekedar untuk dapat mempertahankan 
hidup. Dengan tingkat penghasilan yang demikian kecil maka kemampuan mereka untuk 
dapat memiliki tempat tinggal yang layak sangat sulit untuk diwujudkan. Akibatnya mereka 
membangun rumah-rumahnya di tempat-tempat yang tidak seharusnya diperuntukkan bagi 
permukiman, seperti di pinggir-pinggir rel kereta api, di bantaran sungai dan di tempat 
lainnya di tengah kota. 
 
Masalah keterbatasan penyediaan lahan di perkotaan merupakan masalah yang dialami 
oleh semua kota-kota besar di dunia termasuk Jakarta yang luasnya hanya 650 km2 dengan 
jumlah penduduk lebih dari 8 juta orang. Sebab itu, menurut pemerintah penyediaan 
perumahan bagi masyarakat tidak lagi dapat dibuat ke arah horisontal, tetapi ke arah 
vertikal, yaitu berupa apartemen dan kondominium bagi masyarakat menengah atas dan 
rumah susun bagi masyarakat menengah bawah, yang pada tahun-tahun belakangan ini, 
sampai sebelum krisis moneter dating melanda – sedang gencar dibangun.  
 
Bagi masyarakat menengah atas, tinggal di apartemen atau kondominium bukan merupakan 
masalah besar dan mewah, karena golongan masyarakat ini sudah terbiasa tinggal di luar 
negeri dan di hotel-hotel, sehingga mereka lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang 
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menuntut kedisiplinan itu (Bianpoen, 1997). Tidak demikian halnya dengan masyarakat 
golongan menengah bawah, yang setiap harinya bergelut dengan kehidupan kumuh, 
berdebu dan bising. Bagi golongan masyarakat ini, tinggal di kotak-kotak beton yang 
tersusun secara vertikal merupakan hal yang sama sekali baru dan mungkin juga 
merupakan malapetaka baru. Betapa tidak, mereka yang selama ini terbiasa hidup di alam 
yang relatif lebih bebas, tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan dan norma-norma yang 
formal, dipaksa untuk masuk ke dalam kubus-kubus beton yang penuh tuntutan akan 
ketaatan pada aturan-aturan formal, tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama dan 
setumpuk aturan-aturan lainnya. Tentu saja hal tersebut bukan sesuatu yang bersifat negatif 
dan tidak mungkin, sebaliknya adalah merupakan sesuatu yang positif jika kita dapat 
mendidik masyarakat untuk hidup teratur, sehat, bersih, dan penuh disiplin. Masalahnya 
adalah, perubahan yang dihadapi masyarakat tersebut terlalu tiba-tiba, sehingga yang 
terjadi kemudian bukanlah masyarakat yang terjamin perumahannya, serta tata ruang kota 
yang indah melainkan kebutuhan perumahan bagi masyarakat kecil yang tetap tinggi dan 
timbulnya permukiman-permukiman kumuh baru. 
 
Dari penelitian-peneliian yang telah dilakukan selama ini tentang keberadaan rumah susun 
dan masyarakat penggunanya, didapat kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat 
golongan menengah bawah tidak berminat untuk tinggal di rumah susun dengan berbagai 
alasannya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada banyaknya rumah susun yang ada di Jakarta 
saat ini, terutama yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi 
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada kenyataannnya rumah-rumah susun itu 
sekarang tidak lagi dihuni oleh yang seharusnya menghuni. Kepemilikannya telah banyak 
berubah, bukan lagi dimiliki oleh masyarakat golongan menengah bawah tetapi sudah 
menjadi milik masyarakat golongan menengah, bahkan golongan berpunya dapat memiliki 
beberapa unit rumah di rumah susun tertentu. 
 
Hal itu dapat terjadi karena faktor ekonomi. Masyarakat menengah bawah merasakan 
bahwa tinggal di rumah susun membutuhkan biaya yang besar, selain cicilan atau biaya 
sewa masih ada biaya-biaya lain yang harus mereka bayar seperti listrik, air, gas dan biaya 
pemeliharaan, yang kesemuanya tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh 
setiap bulannya. Akibatnya mereka cenderung untuk menjual atau menyewakan unit hunian 
mereka pada orang lain, sementara mereka memilih tinggal di tempat lain yang berbiaya 
rendah dan itu berarti timbul masalah baru lagi bagi pemerintah dalam penyediaan 
perumahan untuk golongan menengah bawah.  
 
Salah satu contoh dari kasus tersebut di atas adalah rumah susun Kebun Kacang yang 
terletak di daerah Tanah Abang, Jakarta pusat. Penghuni asli yang menempati rumah susun 
ini hanya tinggal 5 % saja. Letaknya yang sangat dekat dengan jalan Thamrin, pusat 
perkantoran kota Jakarta, di mana ribuan karyawan bekerja di gedung-gedung perkantoran 
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mewah dan modern, memberikan peluang kepada penghuninya untuk mendapatkan uang. 
Setiap orang pasti mencari hunian yang sedekat mungkin dengan tempatnya bekerja, dan 
rumah susun Kebon Kacang ini dianggap paling cocok untuk memenuhi tujuan tersebut, 
maka terjadilah pertukaran kepemilikan itu, dari si empunya bangunan  kepada karyawan-
karyawan yang bekerja di sekitar jalan Thamrin atau antara orang yang memiliki uang 
banyak, yang membeli unit-unit hunian di sana untuk kemudian menyewakannya pada 
karyawan-karyawan jalan Thamrin tersebut. Sementara penghuni sasaran peruntukkan 
rumah susun ini pindah entah kemana. Kasus yang sama terjadi juga pada rumah susun 
Bidaracina, yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat menengah bawah, tetapi 
karena lokasinya yang dekat kemana-mana maka pemilik awal tergiur untuk menjualnya 
kepada orang lain.  
 
Ditinjau dari sisi luasan unit bangunan rumah susun yang berkisar antara tipe 21 dan 36, 
bahkan akhir-akhir ini dibuat juga tipe 18, maka tinggal di rumah susun hanya bisa dilakukan 
untuk sementara waktu saja. Kasus yang demikian dialami Djunaedi, seorang pegawai 
negeri sipil golongan III yang membeli unit hunian rumah susun sederhana di Klender, 
Jakarta Timur. Awalnya ia dan istri merasa senang karena untuk pertama kali bisa memiliki 
rumah sendiri di Jakarta.  
“kemana-mana mudah dan fasilitasnya serba lengkap (ada jaringan telepon, listrik, air, 
bahkan saluran gas”. Namun, keluarga Djunaedi yang tadinya halnya terdiri dari empat 
orang – suami, istri dan dua anak – berkembang menjadi tujuh karena tambahan tiga anak 
lagi. Mulailah muncul masalah, karena unit hunian yang luasnya hanya 36 m2 itu menjadi 
terasa sumpek. Apalagi bangunan rumah susun tidak bisa dikembangkan seperti hanya 
bangunan rumah horisontal. Karena itu sekitar dua tahun lalu Djunaedi memutuskan untuk 
pindah ke rumah biasa, yang memiliki halaman. Walaupun setiap tahun dilanda banjir dan 
setiap hari harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar, tetapi ia mengaku 
cukup senang dan puas (Kompas, 3/10/1997). Di sini terlihat bahwa orang lebih rela sedikit 
menderita (transport mahal, banjir) daripada harus tinggal di rumah susun yang sumpek 
tetapi dekat ke mana-mana. 
 
Permasalahan lain yang timbul pada rumah susun adalah yang menyangkut faktor manusia 
penghuni rumah susun itu sendiri. Dan faktor ini yang seringkali diabaikan oleh pemerintah 
pada waktu membangun rumah susun. Pola kebiasaan tinggal di rumah horisontal yang 
memiliki halaman, tidak sama. Dengan pola kebiasaan tinggal di rumah yang disusun secara 
vertikal. Pola kebiasaan manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. 
Yang bersangkutan yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi perilaku masyarakat 
tersebut. 
 
Pada rumah tinggal horisontal, rumah memiliki halaman sendiri yang batas-batas 
kepemilikannya diperjelas dengan adanya pagar yang mengelilingi rumah beserta 
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halamannya. Di sana penghuni bebas melakukan apa saja, selama itu masih berada di 
dalam wilayah pribadinya dan tidak merugikan orang lain, tidak akan ada yang mengusik 
dan memprotes. Pada permukiman horisontal, tingkat toleransi antar warganya tidak dituntut 
terlalu tinggi, bahkan ada yang cenderung bersifat individual dalam arti tidak terlalu perduli 
dengan urusan orang lain. Berbeda dengan permukiman dengan pola vertikal yang biasa 
disebut rumah susun ini. Rumah susun memiliki beberapa ciri fisik antara lain, kepadatan 
penghuni tinggi, disain tidak fleksible, jauh dari tanah, dan hubungan antar pintu yang satu 
dengan pintu yang lain relatif dekat (Suara Pembaharuan, 3/1/1999). Selain itu batas-batas 
kepemilikan hanya mencakup unit huniannya saja, sedangkan ruang-ruang lain seperti 
koridor/ selasar, tangga, halaman di lantai dasar, taman dan tempat parkir adalah ruang-
ruang yang dimiliki bersama. Sehingga dalam pemanfaatan ruang-ruang bersama tersebut 
dibutuhkan adanya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama dari setiap warga 
penghuni rumah susun yang bersangkutan. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan 
rumah susun dituntut adanya toleransi yang tinggi antar warga, kesadaran akan hak dan 
kewajiban, sopan santun bertetangga, serta kedisiplinan dalam menjalankan ketentuan-
ketentuan dan aturan-aturan yang ada. 
 
Hal-hal tersebut di atas menjadi suatu masalah manakala kita menghubungkannya dengan 
manusia-manusia yang dituntut untuk melaksanakannya. Yang harus diingat yaitu bahwa 
sasaran peruntukkan rumah susun adalah masyarakat menengah bawah, yang berasal dari 
permukiman kumuh di bantaran sungai, di pinggir-pinggir rel kereta api, permukiman kumuh 
yang terkena gusuran, terkena bencana kebakaran dan lain-lainnya. Masyarakat ini sudah 
terbiasa akrab dengan alam lingkungan dimana mereka bermukim, yang tidak ada aturan 
tentang kedisiplinan, sopan santun, tenggang rasa dan segala macam tetek bengek aturan-
aturan lainnya. Hidup mereka penuh dengan pergulatan mencari sesuap nasi untuk hari ini 
saja, sehingga ketika mereka harus merubah kebiasaan-kebiasaannya dengan tiba-tiba 
tanpa persiapan lebih dahulu, maka ketika itulah terjadi benturan-benturan budaya, yang 
pada akhirnya mereka memilih meninggalkan rumah susun dan kembali ke habitat asalnya. 
 
Ada banyak contoh tentang perilaku penghuni rumah susun yang belum siap menghadapi 
lingkungan baru mereka, antara lain cerita tentang warga rumah susun Tanah Abang yang 
mengeluhkan banyaknya lampu hias dan taman di lingkungan mereka dirusak. Setelah 
diteliti ternyata fasilitas-fasilitas tersebut dirusak oleh warganya sendiri karena iri terhadap 
warga lainnya yang kebetulan hunian tempat tinggalnya berhadapan langsung dengan 
taman beserta lampu hiasnya (Kompas, 22/3/1998). Ada lagi kebiasaan membuang sampah 
sembarangan yang tetap diterapkan setelah menghuni rumah susun, seperti yang ditulis 
oleh Binoto Nadapdap “hanya dengan modal lempar sampah sambil sembunyi tangan, 
sampah-sampah yang dibuang telah berhasil mendarat di depan rumah tetangga yang 
tinggal di lantai paling dasar” (Suara Pembaharuan, 5/3/1997). Dan banyak lagi contoh-
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contoh lain yang terjadi pada lingkungan rumah susun, yang terasa menggelikan, 
mengherankan tetapi nyata adanya.  
 
Dampak dari kehiruk-pikukan kehidupan di rumah susun juga tidak dapat dianggap hal yang 
sepele. Dari penelitian psikopatologis yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa akibat 
ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan budaya baru tinggal di rumah susun dapat 
menyebabkan disakuilibrium atau ketidak seimbangan pada tubuh (Kompas, 24/7/1997). 
Libertus S Pana, juga mengungkapkan adanya gejala tersebut, yang ditulis dalam buku 
Language of Post Modern Architecture (Charles Jencks, 1977). Dalam buku tersebut 
diceritakan tentang penghancuran kompleks rumah susun (flat) Pruitt Igoe yang terletak di 
negara bagian Missouri, AS. Rumah susun karya seorang arsitek kenamaan Amerika 
Serikat ini terpaksa dihancurkan karena telah menjadi sarang vandalisme, arena bunuh diri, 
serta simbol pemborosan akibat mahalnya biaya pemeliharaan. Rumah susun tersebut telah 
mengalami kegagalan sosial berupa ketidak mampuan para penghuni (termasuk otoritas 
perumahan setempat) dalam melakukan identifikasi terhadap kebudayaan baru yang timbul 
di sana. Lebih jauh Libertus mengatakan bahwa lingkungan rumah susun yang tidak 
kondusif, baik lingkungan kehidupan sosial maupun lingkungan fisiknya, telah berubah 
menjadi stimulan munculnya agresivitas dan depresi yang menghinggapi para penghuni 
(Suara Pembaharuan, 2/5/1997). 
 
Contoh-contoh kasus tersebut di atas, menunjukkan betapa pentingnya dilakukan 
pengkajian yang bersifat menyeluruh dan terpadu, sebelum menerapkan kebijakan 
pembangunan rumah susun untuk terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat 
golongan menengah bawah. Membangun rumah susun bukan sekedar membangun fisik 
bangunannya saja, tetapi juga berarti harus dapat membangun masyarakat penghuninya 
menjadi masyarakat yang sejahtera sosial, budaya dan ekonominya.  

 
C. PENDEKATAN TERHADAP PERMASALAHAN PENGADAAN RUMAH SUSUN 

 
Dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah, khususnya perumahan 
yang dibangun secara vertikal ke atas atau yang dikenal sebagai rumah susun, ada 
beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Pendekatan-pendekatan tersebut dipisahkan 
menjadi dua kelompok, yaitu yang menyangkut faktor fisik seperti, masalah lahan di 
perkotaan, dan masalah yang menyangkut fisik bangunan, sedangkan kelompok yang 
kedua adalah yang menyangkut faktor manusianya, yaitu penghuni rumah susun itu sendiri. 
 
Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa keputusan dibangunnya rumah susun adalah 
karena adanya masalah keterbatasan penyediaan lahan di perkotaan yang sudah tidak 
mencukupi sebagai akibat dari ledakan jumlah penduduk dan tingginya harga lahan 
tersebut. Lahan di perkotaan menjadi masalah yang cukup penting karena terjadi ketidak 
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seimbangan antara demand dan supply, jumlah lahan tetap tetapi jumlah permintaan atas 
lahan tersebut terus meningkat. Menurut Binoto, ada beberapa karakteristik dari lahan di 
perkotaan yaitu: 
 
a. masalah lokasi dan transportasi, nilai jual tanah tergantung pada aksesibilitas terhadap 

jalur transportasi dan fasilitas umum 
b. fungsi tanah perkotaan sangat kompleks dan akan saling mempengaruhi dengan unsur 

sekitarnya 
c. tanah di perkotaan membutuhkan jaringan infrastruktur, seperti jalan, listrik, air dan 

sebagainya, yang membutuhkan dana sangat besar 
d. sebagai barang ekonomi, sifat tanah perkotaan sangat kompleks. Tanah dapat 

digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu 
e. dengan sifat yang kompleks tersebut, tanah perkotaan sebagai komoditi ekonomi 

merupakan sasaran spekulasi. Makin padat penduduk kota, makin meningkat 
kebutuhan akan lahannya, dan akan mempengaruhi naiknya harga lahan itu sendiri 
(Media Indonesia, 20/2/1998) 

 
Dalam hal perencanaan dan perancangan bangunan rumah susun, tampaknya peran para 
arsitek hanya sebatas “memenuhi pesanan” para birokrat dari pada berfungsi sebagaimana 
arsitek seharusnya. Hal tersebut terlihat dari rancangan-rancangan yang dibuat pada 
banyak rumah susun, dimana penyusunan dan penentuan luasan ruangnya seolah-olah 
seperti melupakan faktor manusianya yang akan memakai bangunan tersebut. 
Kemungkinan para arsitek dan para birokrat di bidang pengadaan perumahan ini merupakan 
pengikut aliran modernis yang antara lain berpendapat bahwa ideologi modern adalah 
pernyataan tentang bagaimana orang harus hidup dan bagaimana wadah tempat hidupnya 
harus terlihat. Salah satu keyakinan dasar dari para modernis adalah bahwa ideologi ini 
secara universal relevan dengan dunia industri modern karena ideologi modern 
menganjurkan perencanaan rasional untuk memenuhi kehidupan modern (Brolin, 1976). 
Menurut David Watkin dalam buku Architecture and the Human Dimension, kebutuhan-
kebutuhan manusia telah diterjemahkan secara sewenang-wenang, arogan dan 
mengabaikan tradisi. 
 
Penyediaan perumahan tujuannya adalah untuk mewadahi tidak saja kegiatan reproduksi 
dari suatu keluarga tetapi lebih jauh lagi adalah untuk tempat terjadinya sosialisasi norma-
norma kehidupan bermasyarakat yang jangkauannya lebih luas lagi. Seperti dikatakan Eko 
Budihardjo (1997: 97) bahwa rumah harus dilihat sebagai sumber kehidupan, guna 
kepentingan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Lebih jauh ia 
mengatakan bahwa harus ada perubahan dalam memandang rumah dari sebagai komoditas 
ekonomi menjadi perumahan sebagai benda sosial (social goods) atau sebagai instrumen 
pembangunan manusia (human development instrument). 
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Dari sisi manusia sebagai pengguna bangunan, terasa sekali bahwa dalam penyediaan 
perumahan bagi masyarakat golongan menengah bawah ini mereka hanya dijadikan obyek, 
bukan subyek yang diikut sertakan dalam perwujudan tempat tinggalnya. Seperti dikatakan 
oleh Edward T Hall (1966:106): “the problem facing us today in designing and rebuilding our 
cities is understanding the need of large number of people. We are building huge 
appartment houses and mammoth office building with no understanding of the needs of the 
occupants” 
 
Menurut Libertus S Pane pendekatan terhadap faktor manusia penghuni rumah susun ini 
tujuannya adalah untuk mengetahui pola pikir dan perilaku sosialnya. Hal itu dilakukan atas 
dasar: 
 
a. rumah susun adalah kompleks hunian yang sangat terlokalisir dan hanya dipisahkan 

oleh sekat/ dinding. Dengan demikian perilaku sosial seorang penghuni memiliki nilai 
sensitivitas yang tinggi terhadap penghuni lainnya. 

b. Secara kultural, masyarakat kita sekalipun sudah cukup lama tinggal di kota, sebetulnya 
masih masyarakat agraris. Dengan demikian, keinginan untuk dekat secara fisik dengan 
bumi sebagaimana halnya pada hunian horisontal selalu ada. Selain itu, masyarakat 
kita pada umumnya juga merupakan golongan manusia yang memiliki tingkat 
kebutuhan interaksi dengan masyarakat sekitar yang tinggi. 

c. Urgensi menumbuhkan kemampuan untuk mengidentifikasikan diri dengan lingkungan 
baru, yang menjadi syarat adanya rasa memiliki bersama (sense of belonging) yang 
menjadi pondasi untuk mencegah perilaku negatif semacam vandalisme dan depresi 
(Suara Pembaharuan, 2/5/1997) 

 
Hal lain yang juga terabaikan adalah masalah eratnya ikatan kekerabatan yang ada dalam 
budaya masyarakat Indonesia. Perlu adanya pemahaman tentang konsep keluarga inti 
(Nuclear family) dan konsep keluarga luas (extended family). Pengertian keluarga inti secara 
umum adalah kelompok kekerabatan terkecil yang terdiri dari orang tua dan atau anak-anak 
yang belum menikah, sedangkan keluarga luas adalah keluarga besar yang terdiri atas lebih 
dari satu keluarga inti yang menempati rumah yang sama atau tinggal dalam satu 
pekarangan. Pemahaman tentang hal ini berhubungan dengan konsep perancangan unit-
unit hunian rumah susun. Jika konsep tentang kekerabatan ini tak dimasukkan di dalam 
pertimbangan perancangan rumah susun maka hasilnya adalah seperti yang kita lihat pada 

rancangan-rancangan rumah susun yang ada saat ini.  
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D.   ANALISIS TERHADAP PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT 
MENENGAH BAWAH 

 
Dari apa yang dikemukakan oleh Binoto tentang karakteristik lahan di perkotaan, yang 
menarik untuk disimak adalah yang menyangkut spekulasi tanah akibat dari sifat 
kompleksitasnya. Kurang dan mahalnya lahan di perkotaan yang selalu dijadikan alasan 
dibangunnya rumah susun bagi golongan menengah bawah terasa sangat klise. Mengapa 
demikian? Karena kalau dilihat dari kenyataan yang ada, pola penggunaan lahan di Jakarta 
ini sangat tidak seimbang, berapa luas lahan yang dipergunakan untuk membangun area 
komersial yang berupa mal dan pusat perbelanjaan, berapa luas lahan yang diberikan 
kepada pengembang perumahan dengan status ijin lokasi? Areal komersil yang berupa mal, 
atrium dan pertokoan semua dibangun dengan standar yang mewah yang sasaran 
konsumennya adalah masyarakat golongan menengan atas, para pengembang perumahan 
yang mengantungi ijin lokasi membebaskan lahan dari penduduk dengan harga yang sangat 
rendah untuk kemudian menjualnya dengan harga yang tidak membumi. Perumahan yang 
dibangunnyapun lebih banyak untuk konsumen yang sama, karena lebih menguntungkan 
daripada membangun perumahan untuk masyarakat miskin. Belum lagi akibat praktek-
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan penguasa yang menyebabkan seseorang 
dapat menguasai ribuan hektar tanah secara pribadi, penyimpangan penggunaan lahan 
yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dan RUTR (contoh, bangunan Humpuss, 
menempati lahan yang diperuntukkan sebagai daerah hijau). 
 
Jadi sebetulnya lahan di perkotaan masih cukup tersedia bagi pembangunan perumahan 
rakyat kalau saja lahan-lahan di perkotaan ini tidak dikuasai oleh para spekulan tetapi 
dikuasai oleh pemerintah dengan pengaturan yang benar sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Karena segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan orang 
atau golongan tertentu saja. Pemerintah tak perlu terlalu bernafsu untuk membangun 
rumah-rumah susun tanpa persiapan yang matang, yang akhirnya hanya akan menimbulkan 
masalah-masalah baru yang tak kunjung selesai. Seperti yang dikatakan oleh Bianpoen 
(1997) “masyarakat golongan menengah bawah sebaiknya diberi pekerjaan, pendidikan 
atau ketrampilan serta kesempatan untuk mendapatkan fasilitas umum, transportasi umum, 
sanitasi yang benar dan air bersih”. Lebih lanjut dikatakan bahwa setelah masyarakat 
tersebut mendapatkan peningkatan fasilitas diharapkan dapat hidup layak, untuk kemudian 
dapat memutuskan untuk hidup di rumah susun. 
 
Menurut pemahaman modern segala sesuatu dapat dirasionalkan, termasuk juga dalam 
merencanakan dan merancang bangunan-bangunan vertikal seperti apartemen, 
kondominium, dan rumah susun. Ukuran-ukuran ruang di dalam unit huniannya dibuat 
dengan tujuan efisiensi. Untuk apartemen dan kondominium hal itu bukan masalah, seperti 
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telah diungkapkan pada tulisan terdahulu di bagian pertama, tetapi untuk unit hunian di 
rumah susun hal ini merupakan masalah yang vital, karena konsep tentang masyarakat 
agraris dan konsep tentang kekerabatan menjadi sangat relevan dengan masalah luasan 
bangunannya. Sebagai masyarakat yang selalu ingin dekat dengan alam, tinggal di dalam 
bangunan vertikal banyak menimbulkan masalah seperti problem membuang sampah, 
mengklaim halaman di lantai dasar sebagai milik pribadi dan lain sebagainya. Sementara 
konsep kekerabatan merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Di 
Indonesia pengertian keluarga, adalah seperti konsep yang ada pada pengertian keluarga 
luas. Hampir tidak ada keluarga di Indonesia yang menganut konsep keluarga inti, kalaupun 
ada prosentasenya amat kecil. Pemeo yang dikenal di lingkungan orang jawa yang berbunyi 
“makan tidak makan asal kumpul”, pada kenyataannya memang ada, bahkan tidak hanya 
pada orang Jawa saja tetapi hampir pada semua masyarakat Indonesoa. Hal itu dapat 
dilihat dari adanya keponakan, nenek, kakek, dan lainnya, yang ikut tinggal di dalam sebuah 
keluarga. 
 
Dengan konsep keluarga luas, maka luasan unit rumah susun yang telah distandarisasi 
dengan ukuran 21, 36, dan bahkan 18 m2. Sangatlah tidak memadai kalau tidak boleh 
dikatakan tidak manusiawi. Tidak terbayangkan jika keluarga seperti keluarga Djunaedi 
dengan anak tujuh orang harus tetap bertahan hidup di rumah susun seluas 36 m2. Mungkin 
banyak yang terpaksa harus bertahan dengan kondisi seperti itu dan dampaknya baru akan 
terasa sepuluh atau dua puluh tahun kemudian, di mana banyak terjadi pernyimpangan-
penyimpangan perilaku pada generasi muda produk rumah susun sebagai akibat tinggal di 
lingkungan hidup yang kurang sehat baik secara fisik maupun psikologis selama bertahun-
tahun. 
 
Standarisasi luasan 18, 21 dan 36 m2 hanya cocok diterapkan pada hunian horisontal 
dengan konsep rumah tumbuh, sehingga jika ada pertambahan pada jumlah anggota 
keluarga, hunian horisontal yang memiliki halaman masih dapat dikembangkan lagi untuk 
menampung kebutuhan yang bertambah. Sedangkan luasan hunian rumah susun harus 
ditingkatkan menjadi minimal 36 m2 dan maksimal 54 m2, dengan sasaran peruntukkan 
bagi pasangan-pasangan muda dengan jumlah anak maksimal dua orang saja atau sebagai 
hunian sementara sebelum mampu memiliki rumah yang lebih luas. 
 
Dari apa yang dikemukakan Eko Budihardjo tersebut di atas, kita jadi menyadari bahwa apa 
yang terjadi selama ini dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah, 
tidak pernah memikirkan faktor manusia sebagai calon penghuni rumah susun tersebut. 
Para pengambil keputusan hanya sekedar memenuhi mekanisme demand-supply semata 
tanpa memikirkan dampak-dampak yang mungkin timbul di balik penyediaan rumah susun. 
Manusia sebagai  calon penghuni tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan 
perancangannya. Di negara-negara maju hak masyarakat untuk berperan dalam proses 
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perencanaan tempat tinggalnya sangat dihargai, mulai dari penentuan lokasi sampai dengan 
perencanaan ruang-ruangnya, semua harus dengan persetujuan warganya. Hal itu 
dimungkinkan karena semua perangkat hukumnya benar-benar  menjamin hak-hak warga 
negaranya dan dijalankan secara konsisten. Selain itu hak asasi manusia dihormati serta 
adanya kesadaran dari para warganya untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-
haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka. 
 
Di negara kita segalanya masih harus menunggu petunjuk dari presiden, menteri, gubernur, 
bahkan menunggu petunjuk camat dan lurah. Pola seperti ini telah mendarah daging dalam 
segala aspek kehidupan bangsa, kebijakan-kebijakan dihasilkan mengikuti mekanisme top-
down bukan mekanisme bottom-up, yang celakanya mekanisme top-down ini dilakukan 
dengan sewenang-wenang dan arogansi, dan sikap merasa diri yang sangat tinggi dari para 
pengambil keputusan. 
 
Rumah sebagai sumber kehidupan, tempat awal manusia mendapatkan pendidikannya, 
untuk kemudian tumbuh besar menjadi generasi yang diharapkan dapat bertanggung jawab 
terhadap keberlangsungan suatu bangsa. Oleh karenanya dalam melaksanakan 
pembangunan perumahan terutama perumahan bagi masyarakat kecil, yang merupakan 
masyarakat mayoritas yang ada di perkotaan, jangan hanya memperhatikan faktor fisik 
semata tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya yang akan memberikan 
dampak bagi kesejahteraan manusianya baik secara sosial, ekonomi maupun kultural.  

 
E. KESIMPULAN 
 

Dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah tidak 
cukup hanya dengan membangun sebanyak-banyaknya rumah susun, tanpa memahami 
manusia calon penghuni rumah susun tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki 
tidak saja perasaan dan keinginan dijadikan pedoman dalam melaksanakan hidupnya. Oleh 
karena itu dalam penghunian rumah tinggal mereka akan menggunakan/ membawa 
kebiasaan, adat istiadat yang merupakan latar belakang budaya, yang telah menjadi tolok 
ukur dalam hidupnya. 
 
Dengan memahami latar belakang budaya calon penghuni rumah susun diharapkan dapat 
memecahkan masalah yang terjadi dan dapat mengoptimalkan peruntukkan rumah susun ke 
arah yang sesuai dengan sasaran yang dituju. Karena seperti yang diungkapkan oleh Amos 
Rapoport bahwa Arsitektur tidak sekedar perwujudan dari konfigurasi komponen-komponen 
yang bersifat fisik semata (lantai, dinding dan langit-langit) tetapi lebih luas lagi mencakup 
factor-faktor sosial dan budaya.  

 

 



Jurnal Arsitektur – NALARs 
Volume I, Nomor  Perdana, Januari  2002 

 

ARs TeMA – Arsitektur Teknik Muhammadiyah Jakarta 

 

copyright 

DAFTAR PUSTAKA  
 
Brolin, Brent C, The Failure of Modern Architecture, Van Nostrand Reinhold Company, New  

York, 1976. 
Budihardjo, Eko, Tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung, 1997 
Bianpoen, Budaya Rumah Susun Belum Memasyarakat, Media Indonesia, 12/12/1997. 
Hall, Edward T, The Hidden Dimension, Doubleday, New York, 1966. 
Keesing, Robert M, Kin Groups and Social Structure, Holt, Rinehart & Winston, New York,  

1975. 
Koentjaraningrat et.al., Kamus Istilah Antropologi, Dept P&K, Jakarta, 1984. 
Nadapdap, Binoto, Instrument Hukum untuk Mengontrol Harga Tanah, Media Indonesia,  

20/2/1998. 
Soal Keluarga Besar dan Besarnya Biaya Rutin, Kompas, 3/10/1997 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


