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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang esensi dari judul penulisan, latar belakang, 

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan, dan 

sistematika penulisan. 

A. Esensi Judul 

Konsep desain dari penulisan ini diawali dengan adanya kesadaran manusia 

terhadap fenomena yang tampak (sedang dialami) dan memiliki kesadaran 

dalam memperbaiki atau memberi solusi pada fenomena yang terjadi. Tidak 

hanya mempelajari fenomena yang tampak, tetapi rumah susun yang dirancang 

dapat memberikan makna dari fenomena-fenomena yang ada untuk 

memberikan kesehatan secara psikis dan fisik melalui rasa aman, rasa nyaman, 

rasa untuk merefleksikan segala sesuatu, ketenangan, dan lainnya dengan 

memanfaatkan panca indera manusia. 

Esensi judul penulisan didapatkan melalui arti dari penggalan-penggalan 

kata tersebut. 

 Rumah susun 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun 

vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 

dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat 

hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, 

dan tanah bersama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). 

 Pendekatan 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran. (Sanjaya,  2008:127). 

 Fenomenologi 
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Fenomenologi adalah suatu ilmu filsafat yang mempelajari 

mengenai fenomena-fenomena yang nampak pada kesadaran 

manusia (Bagus, 1996:234). Pada bidang arsitektur, fenomenologi 

digunakan sebagai cara memandang dan berpikir mengenai suatu 

ruang dan tempat (Gunawan, 2013:54). 

 Jakarta Timur 

Jakarta Timur merupakan salah satu kota administrasi yang 

termasuk dari bagian Provinsi DKI Jakarta. 

Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian di atas bahwa rumah susun 

dengan pendekatan fenomenologi di Jakarta Timur adalah bangunan tinggi 

yang berfungsi sebagai hunian yang memiliki konsep desain melalui kesadaran 

atas fenomena-fenomena yang terjadi di Jakarta khususnya Jakarta Timur. 

B. Latar Belakang 

Jakarta merupakan Ibukota Indonesia yang juga merupakan kota besar yang 

didalamnya terdapat berbagai macam aktivitas dari setiap sektor seperti sektor 

perindustrian, perekonomian, politik, kesehatan, dan lain-lain dimana sebagian 

besar kegiatan sektor yang ada ini berpusat di Kota Jakarta. Keadaan ini 

membuat banyak penduduk Indonesia dari luar Jakarta berimigrasi ke dalam 

kota untuk pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang baik, dan lainnya. 

Perpindahan penduduk ini terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir 

dalam jumlah yang besar dan terus meningkat. Berdasarkan data dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2019 perpindahan dari luar 

kota ke dalam Kota Jakarta mencapai 11.063.324 jiwa. Pada bulan Januari 

hingga Oktober 2020 tercatat penduduk Jakarta meningkat sebanyak 103.146 

jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 43% dan paling banyak penduduk 

ini berpindah ke Jakarta Timur yaitu sebesar 33% atau sebanyak 34.348 jiwa. 

Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan luas Jakarta 

sebesar 662,33 km2 memiliki kepadatan mencapai 16.704 km2/jiwa untuk saat 

ini. Tiga wilayah dengan penduduk terpadat di Jakarta adalah Jakarta Pusat, 
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Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Namun, Jakarta Pusat dengan luas sebesar 

48,13 km2 masih mampu menampung penduduknya. 

Perpindahan penduduk dapat memberikan dampak positif dan negatif. 

Dampak positif dari perpindahan penduduk adalah adanya beberapa budaya 

yang saling berinteraksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, dampak 

negatif diakibatkan kurangnya pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk 

kebutuhan para imigran sehingga menyebabkan bertambahnya daya saing 

dalam mencari pekerjaan dan hunian tidak layak serta kumuh seperti adanya 

tempat tinggal di bantaran sungai. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya 

kemiskinan yang terjadi di Jakarta pada bulan Maret 2020 yakni menjadi 

480.860.000 orang. Berdasarkan Kompas.com mengutip perkataan dari 

Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jakarta, angka kemiskinan 

tertinggi berada pada Jakarta Timur yaitu sebesar 3,46%. Berdasarkan Badan 

Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk termiskin paling banyak 

di Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Utara sebanyak 12.359.000 jiwa, Jakarta 

Timur sebanyak 12.273.000 jiwa, dan Jakarta Barat sebanyak 11.090.000 jiwa. 

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia juga mempublikasikan bahwa 

persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan 

terjangkau di Provinsi DKI Jakarta hanyalah sebesar 33,18%. Nilai ini 

dipengaruhi dengan faktor terkait kecukupan luas tempat tinggal minimal, akses 

sanitasi dan air minum yang layak, dan ketahanan bangunan. 

Fenomena ini tentu dibutuhkan penyelesaian secepat mungkin sebelum 

semakin banyaknya penduduk yang pindah ke Jakarta sehingga pemerintah 

merencanakan adanya pembangunan rumah susun di Jakarta yang menyebar, 

khususnya di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Permasalahan terkait tempat 

tinggal yang tidak layak ini dapat diberikan solusi berupa bangunan rumah 

susun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2017 

terdapat permohonan pembangunan rumah susun sebanyak 11.658 unit hunian 

dimana permohonan terbanyak dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta 
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Timur sedangkan menurut Kompas.com, pada tahun 2021 ini Provinsi DKI 

Jakarta membutuhkan 1,2 juta unit hunian. 

Pada tahun 2018, pemerintah merencanakan pembangunan 10 rumah susun 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat yang 

terdampak pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 yang akan selesai 

dalam waktu 2 tahun. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga akan 

menyediakan 232.214 unit hunian untuk 5 tahun mendatang. Sayangnya, 

rencana untuk pembangunan 10 rumah susun ini tidak ada satupun yang 

terealisasi. 

Permasalahan kembali muncul karena perawatan maupun pengelolaan 

rumah susun yang terbengkalai. Penyediaan rumah susun bagi masyarakat 

golongan menengah ke bawah masih belum mencapai keberhasilan (Nurdiani, 

2011:1). Salah satu permasalahan dari rumah susun adalah kebutuhan dari 

penggunaan sanitasi dan perawatan bangunan. Permasalahan ini membutuhkan 

pemikiran secara filosofis atas kesadaran dan memahami kebutuhan dari 

pengguna bangunan dan perawatan bangunan.  

Dampak negatif lainnya adalah kemacetan yang terjadi di Jakarta. 

Bertambahnya penduduk menyebabkan bertambah pula jumlah kendaraan yang 

ada di Jakarta. Kendaraan-kendaraan ini juga berasal dari wilayah di luar 

Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan lain-lain karena adanya 

penduduk yang tinggal di luar Jakarta namun bekerja di Jakarta. Berdasarkan 

Tom Tom Traffic Index, pada tahun 2017 Kota Jakarta berada di posisi ke-4 

sebagai kota termacet di dunia. Pada tahun 2018, Kota Jakarta turun menjadi 

posisi ke-7. Pada tahun 2019, Jakarta mengalami penurunan posisi kembali 

menempati posisi ke-10. Namun, Ketua Forum Kota Jakarta, Tigor Nainggolan, 

mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penurunan yang terjadi. Penurunan 

posisi Jakarta dalam kota termacet di dunia dikarenakan adanya kota-kota baru 

yang disurvei oleh Tom Tom Traffic Index. Tigor Nainggolan juga mengatakan 

bahwa upaya pemerintah dalam melakukan pengurangan tingkat kemacetan 

belum berjalan dengan baik dan efisien. Seiring dengan adanya kendaraan yang 
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banyak dan kemacetan yang terjadi di Jakarta mengakibatkan banyaknya polusi 

dan buruknya kualitas udara di Jakarta. Berdasarkan data Airvisual, pada 

tanggal 16 Januari 2020 Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di angka 183 

atau dinyatakan udara di Jakarta tidak sehat. 

Fenomena yang terjadi ini menyebabkan adanya tingkat stress pada 

individu. Dalam penelitian Savvy Sleepers mengenai Kota dengan Tingkat 

Stress Tertinggi di Dunia, Indonesia berada di urutan ke-6. Faktor penyebab 

dari tingginya tingkat stress ini adalah adanya kemacetan yang terjadi dan 

kepadatan penduduk yang sudah dipaparkan sebelumnya. Fenomena ini 

mengharuskan adanya kesadaran pada diri manusia untuk mengurangi dampak 

buruk yang terjadi untuk hidup lebih baik dan sehat serta menjaga kenyamanan 

dan kesehatan bumi. Fenomena ini juga membutuhkan penyelesaian yang 

mampu mengurangi dampak dari fenomena ini, contohnya adanya 

pembangunan berupa bangunan tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi 

psikis dari individunya dan kebutuhan pengguna bangunan dalam 

menanggulangi dampak yang terjadi pada pengguna bangunan. Permasalahan 

ini juga dapat diselesaikan dengan salah satu cara yaitu dengan 

mempertimbangkan kebutuhan pengguna dalam mengurangi tingkat stress dan 

keadaan psikis melalui adanya pemikiran filosofis dalam perencanaan dan 

perancangan bangunan tempat tinggal yaitu dengan pendekatan fenomenologi. 

Fenomenologi adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang berasal dari 

kesadaran atau memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya 

secara sadar (Littlejohn, 2003:184). Fenomenologi pertama kali dikemukakan 

oleh Edmund Hussler yang kemudian dikembangkan oleh Heidegger, Maurice 

Ponty, Peter Zumthor, Nicolas Hartmann, dan lain-lain. Nicolas Hartmann 

(1882-1950) mengatakan bahwa fenomenologi tidak hanya terpaku pada 

fenomena yang tampak, namun fenomena (objek atau peristiwa) tersebut yang 

menampakkan kepada subjek (individu). Dalam dunia aristektur, fenomenologi 

adalah konsep atau ide desain yang berasal dari hasil pemikiran filosofis terkait 

fenomena yang ada kemudian menimbulkan adanya kesadaran pada manusia 
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sebagai pemberi makna. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai sudut 

pandang pertama. 

Fenomenologi arsitektur tidak hanya berfokus pada bangunan tetapi juga 

kepada kondisi dari pengguna bangunan baik secara psikis atau spiritual. 

Adapun beberapa filsuf yang mengembangkan terkait fenomenologi dengan 

beberapa metode terperinci, salah satunya adalah studi atmosphere yang 

dikemukakan oleh Peter Zumthor. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dibutuhkan solusi untuk 

memberikan kehidupan yang layak akibat dari lahan kumuh dan tempat tinggal 

tidak layak. Solusi yang diberikan dapat berupa penyediaan vertical housing 

seperti rumah susun. Fenomena terkait tingkat stress masyarakat di Jakarta dan 

permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dan perawatan bangunan rumah 

susun dapat diberikan solusi dengan adanya pemikiran filosofis dalam 

pembangunan rumah susun terkait kebutuhan pengguna bangunan. Salah satu 

solusinya dapat menggunakan pendekatan fenomenologi sehingga dalam 

permasalahan-permasalahan ini diberikan solusi berupa penulisan Konsep 

Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rumah Susun dengan Pendekatan 

Fenomenologi di Jakarta Timur.  

C. Permasalahan dan Persoalan 

1. Permasalahan 

Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan bangunan rumah 

susun dengan pendekatan fenomenologi di Jakarta Timur yang dapat 

mengakomodasi kebutuhan pengguna baik secara psikis maupun fisik yang 

juga dapat dijadikan sebagai landasan keputusan desain? 

2. Persoalan 

a. Bagaimana konsep bangunan rumah susun yang dapat 

mengakomodasi seluruh aktivitas pengguna bangunan dengan baik 

dan sesuai dengan konsep fenomenologi menurut Peter Zumthor? 
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b. Bagaimana tata ruang bangunan yang fungsional, sesuai dengan 

kebutuhan penghuni bangunan, sesuai dengan persayaratan 

bangunan rumah susun dan kenyamanan pengguna bangunan? 

c. Bagaimana konsep struktur bangunan rumah susun sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan dapat menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bagi seluruh pengguna bangunan rumah susun 

sehingga pengguna bangunan dapat melakukan aktivitasnya di 

dalam bangunan dengan aman dan nyaman? 

d. Bagaimana konsep perancangan utilitas bangunan rumah susun agar 

penghuni bangunan dapat melakukan aktivitas dan memnuhi 

kebutuhannya dengan baik? 

e. Bagaimana konsep tampilan bangunan rumah susun agar dapat 

memberikan kesan, estetika yang baik, dapat memberikan persepsi 

baru pada pengguna bangunan, dan sesuai dengan konsep 

fenomenologi menurut Peter Zumthor? 

f. Bagaimana konsep tampilan interior bangunan rumah susun yang 

dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pengguna 

bangunan dan didasari oleh konsep fenomenologi menurut Peter 

Zumthor? 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah mendapatkan konsep perencanaan dan 

perancangan bangunan rumah susun dengan pendekatan fenomenologi di 

Jakarta Timur yang dapat mengakomodasi kebutuhan hunian atau tempat 

tinggal yang baik dan sehat bagi pengguna bangunan dengan 

memperhatikan kondisi kesehatan pengguna bangunan secara psikis. 

Rumah susun yang dirancang juga mampu mengurangi permasalahan di 

Jakarta Timur, khususnya kawasan tempat tinggal yang kumuh. 
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2. Sasaran 

a. Konsep bangunan rumah susun yang dapat mengakomodasi seluruh 

aktivitas pengguna bangunan dengan baik. 

b. Konsep gubahan massa bangunan rumah susun yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dapat memenuhi kebutuhan pengguna 

bangunan dalam melakukan aktivitasnya secara maksimal. 

c. Konsep tata ruang bangunan yang fungsional, sesuai dengan 

kebutuhan penghuni bangunan, sesuai dengan persayaratan 

bangunan rumah susun dan kenyamanan pengguna bangunan. 

d. Konsep struktur bangunan rumah susun sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan 

bagi seluruh pengguna bangunan rumah susun sehingga pengguna 

bangunan dapat melakukan aktivitasnya di dalam bangunan dengan 

aman dan nyaman. 

e. Konsep perancangan utilitas bangunan rumah susun agar penghuni 

bangunan dapat melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhannya 

dengan baik. 

f. Konsep tampilan bangunan rumah susun agar dapat memberikan 

kesan dan estetika yang baik bagi penghuni bangunan maupun 

masyarakat sekitar dan dapat memberikan persepsi baru pada 

pengguna bangunan. 

g. Konsep tampilan interior bangunan rumah susun yang dapat 

memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pengguna bangunan 

dan didasari oleh konsep fenomenologi menurut Peter Zumthor? 

E. Lingkup dan Batasan 

Lingkup dan batasan dalam perancangan Rumah Susun dengan Pendekatan 

Fenomenologi di Jakarta Timur ini adalah rumah susun yang akan dipergunakan 

bagi masyarakat menengah ke bawah yang memperhatikan kondisi kesehatan 

fisik dan psikis pengguna bangunan dan mampu mengurangi permasalahan 

yang ada di Jakarta. Perancangan ini dibatasi pada salah satu metode dari 
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fenomenologi arsitektur yang dikemukakan oleh Peter Zumthor terkait 

atmospheres. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam perancangan Rumah Susun dengan 

Pendekeatan Fenomenologi di Jakarta Timur dibagi menjadi 2, yaitu 

sistematika konsep dan sistermatika studio. 

1. Sistematika Konsep 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisikan tentang esensi judul, latar 

belakang, permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup 

dan batasan, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 

pendahuluan ini akan dijadikan landasan atau acuan dari 

perancangan Rumah Susun dengan Pendekeatan Fenomenologi di 

Jakarta Timur. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka berisikan tentang literatur yang 

berkaitan dengan rumah susun, fenomenologi arsitektur, metode 

space, place, dan atmosfer serta preseden dari bangunan rumah 

susun maupun preseden dari bangunan yang menerapkan konsep 

fenomenologi arsitektur. Bab tinjauan pustaka ini kemudian 

menjadi pedoman dalam perancangan Rumah Susun dengan 

Pendekeatan Fenomenologi di Jakarta Timur. 

 BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Pada bab metode penelitian berisikan tentang langkah-langkah 

yang dilakukan dalam melakukan perencanaan dan perancangan 

Rumah Susun dengan Pendekeatan Fenomenologi di Jakarta 

Timur. Langkah-langkah ini terkaita dengan pengumpulan isu, 

identifikasi masalah, metode pengumpulan dan validasi data, 

metode analisa terhadap literatur dan data yang didapatkan, dan 

melakukan perancangan desain dengan software. 
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 BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN  

Pada bab tinjuan data berisikan tentang data dan informasi yang 

berkaitan dengan lokasi tapak yakni Jakarta Timur, calon pengguna 

bangunan, peraturan yang berlaku berkaitan dengan tapak dan 

perancangan bangunan rumah susun, kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat di sekitar tapak, dan kondisi lingkungan di sekitar 

tapak. 

 BAB V ANALISIS PERENCANAAN ARSITEKTUR 

Pada bab analisis perencanaan ini berisikan tentang analasis dari 

data dan literatur yang sudah dikumpulkan untuk mencapai desain 

Rumah Susun dengan Pendekeatan Fenomenologi di Jakarta Timur 

mengenai pengguna bangunan, kegiatan pengguna bangunan, 

kebutuhan ruang, dan lain-lain. 

 BAB VI ANALISIS PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisikan tentang analisis dari data dan literatur 

mengenai tapak, tampilan, dan lain-lain untuk mencapai desain 

Rumah Susun dengan Pendekatan Fenomenologi di Jakarta Timur. 

 BAB VII KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab konsep perencanaan dan perancangan merupakan hasil dari 

bab sebelumnya, yaitu bab analisis perencanaan dan perancangan. 

Keputusan-keputusan desain ini kemudian akan dijadikan landasan 

dalam mendesain Rumah Susun dengan Pendekeatan 

Fenomenologi di Jakarta Timur. 

2. Strategi Desain 

 Transformasi Desain 

Tahap transformasi desain merupakan tahap visualisasi konsep 

perencanaan dan perancangan Rumah Susun dengan Pendekeatan 

Fenomenologi di Jakarta Timur ke dalam bentuk gambar supaya 
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lebih mudah untuk dipahami. Transformasi desain ini dapat 

berupa sketsa atau gambar-gambar skematik lainnya. 

 Detail Engineering Design (DED) 

DED merupakan tahap untuk menggambar gambar kerja dari 

sebuah objek yakni bangunan rumah susun dengan pendekeatan 

fenomenologi di Jakarta Timur. Gambar DED ini terkait dengan 

gambar siteplan dan blockplan, peruangan, utilitas, furniture, 

tampak, potongan, detail tangga, dan lain-lain. 

 3D Desain 

Gambar DED terkait rumah susun dengan pendekeatan 

fenomenologi di Kawasan Jakarta Timur akan diberi volume 

sehingga terbentuk gambar 3d. Pengerjaan ini juga berkaitan 

dengan penggunaan material yang akan digunakan. Dalam 

pengerjaan 3d desain dan DED memungkinkan untuk dilakukan 

secara bersamaan dan saling mempengaruhi. 

 Rendering dan Penyusunan Panel 

Tahap rendering merupakan tahap dimana 3d desain terlihat 

realistic (seperti pada lingkungan aslinya) atau tampak menarik 

yang kemudian disusun bersamaan dengan latar belakang, 

penjelasan konsep, dan penyelesaian masalah agar mudah 

dipahami. 
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