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SARI 

Triyanti, Dian Nofi. 2019. Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana dan Utilitas 
Permukiman di Rumah Susun Bandarharjo Kota Semarang. 
Skripsi, Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
Satya Budi Nugraha, S.T, M.T, M.Sc. 160 halaman. 
Kata kunci: Sarana, Prasarana, Utilitas, Permukiman Kumuh, Rumah Susun 
 Rumah susun Bandarharjo merupakan rumah susun pertama yang dibangun di 
Kota Semarang yang dibangun pada awal 1990. Rumah susun ini dibangun untuk 
menampung masyarakat pesisir yang terkena dampak dari rob, selain itu juga merupakan 
salah satu bentuk upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana dan 
utilitas permukiman di rumah susun Bandarharjo, 2) Mengetahui ketercukupan sarana 
prasarana dan utilitas permukiman di Rumah Susun Bandarharjo dalam memenuhi 
kebutuhan penghuni rumah susun, menurut persepsi penghuni, 3) Mengetahui peran 
Rumah Susun Bandarharjo dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh (slum) di 
Kelurahan Bandarharjo. 
 Populasi penelitian ini adalah 210 unit sarusun yang tersebar di Blok A, Blok 
Tengah dan Blok B Rumah Susun Bandarharjo, jumlah sampel yang diambil sebanyak 70. 
Dimana teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan Simple Random 
Sampling . Variabel yang digunakan adalah kondisi fisik yang berupa sarana prasarana dan 
utilitas permukiman di rumah susun. Teknik pengumpulan data melalui data primer yaitu 
observasi, wawancara, kuesioner, dan data sekunder dari studi pustaka. Kemudian data 
yang didapat dianalisis dengan Mixed Methods yaitu menggabungkan analisis kualitatif dan 
analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif didapat dengan membandingkan hasil observasi 
terkait sarana prasarana dan utilitas dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, dan 
juga dengan mengolah hasil kuesioner yang sudah diisi responden dengan menggunakan 
skoring Skala Likert. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan secara 
kualitatif hasil wawancara, observasi dan studi pustaka yang telah dilakukan, kemudian 
data yang dihasilkan diuji reabilitasnya dengan triangulasi data. 
 Hasil Penelitian menunjukkan dari 15 sarana prasarana dan utilitas berdasarkan 
standar, rumah susun Bandarharjo baru memiliki 10. Kesepuluh sarana prasarana dan 
utilitas yang ada, yang kualitasnya buruk adalah jaringan drainase karena tersumbat oleh 
sampah, sedangkan yang belum maksimal dalam mencukupi kebutuhan adalah sarana 
peribadatan dan jaringan jalan. Peran rumah susun Bandarharjo dalam mengatasi 
permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Bandarharjo belum nampak, hal ini karena 
sebagian besar penghuni berasal dari kawasan terdampak rob paling parah yaitu Kelurahan 
Tanjungmas. 
 Pemerintah diharapan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai 
ketersediaan dan ketercukupan sarana prasarana dan utilitas permukiman di Rumah Susun 
Bandarharjo. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali mengenai pentingnya penyediaan 
jaringan pemadam kebakaran di Rumah Susun Bandarharjo. Perangkat lokal (Ketua RT 
dan Ketua RW) diharapkan menjadi penyambung aspirasi masyarakat terkait permasalahan 
sarana prasarana dan utilitas permukiman di Rumah Susun Bandarharjo untuk kemudian 
disampaikan kepada pemerintah sehingga permasalahan yang ada dapat segera teratasi. 
Penghuni rumah susun sebaiknya menjaga sarana prasarana dan utilitas yang sudah ada 
agar tetap berfungsi dengan baik. Program kerja bakti yang ada perlu lebih dioptimalkan 
agar tidak ada lagi permasalahan terkait jaringan drainase yang tersumbat karena sampah. 
Pemerintah juga perlu melakukan kajian atau evaluasi dan mempertimbangkan perlunya 
menyediakan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tinggal di 
kawasan permukiman kumuh agar program pengurangan/penghapusan luasan kawasan 
permukiman kumuh yang ditargetkan secara nasional dapat tercapai. 
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ABSTRACT 

Triyanti, Dian Nofi. 2019. Evaluation of Availability of Housing Infrastructure and 
Utilities in the Bandarharjo Flats in Semarang City.  
Thesis, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. 
Supervisor Satya Budi Nugraha, S.T, M.T, M.Sc. 160 pages. 
Keywords: Facilities, Infrastructure, Utilities, Slums, Flat 
 Bandarharjo Flat is the first flat built in the city of Semarang that was built in the 
early 1990s. This flat was built to accommodate coastal communities affected by tidal flood, 
and one form of efforts to deal with the slum problems. The objectives of this study are: 1) 
To evaluate the availability of instrastructure facilities and residential utilities in 
Bandarharjo flat, 2) To find out the adequacy of infrastructure facilities and residential 
utilities in Bandarharjo Flats in meeting the needs of residents of flat, 3) To discover the 
role of Bandarharjo Flat in overcoming the slum problems in Bandarharjo Sub-district. 
 The population of this study was 210 rooms spread in Block A, Block Central and 
Block B Bandarharjo Flat, the number of samples taken was 70. The sampling technique 
which used in this study is Simple Random Sampling. The variable used is the physical 
condition of infrastructure facilities and residential utilities in the flat. For collecting 
primary data, the researcher used observation, interviews, and questionnaires. While the 
secondary data collected from literature study. Then the data obtained were analyzed by 
Mixed Methods which combined qualitative and quantitative analysis. Quantitative 
analysis applied by comparing the results of observations related to infrastructure and 
utilities with standards which have been set by the government, beside that the results of  
questionnaires that has been filled by respondents were processing used Likert Scale 
scoring. Meanwhile, qualitative analysis were processing by describing qualitatively the 
results of interviews, observations and literature studies that have been done, then the data 
produced are tested for reliability by triangulating data.  
 The results showed that the bandarharjo flat only had 10 of 15 infrastructures 
fasilities dan utilities based on standard. From the ten existing infrastructure and utilities,  
worship fasilities and road networks were not yet maximized in meeting the residents needs, 
then the drainage has decreased in quality because of being clogged with garbage. The role 
of the Bandarharjo flats in overcoming the problems of slums in the Bandarharjo Sub-
district is not too significant. This is because most of the residents come from the most 
severely affected by the tidal flood, namely Tanjungmas Sub-district. 
 The government is expected to conduct periodic evaluations to assess the 
availability and adequacy of infrastructure facilities and residential utilities in the 
Bandarharjo Flats. The government is expected to review the importance of providing a 
fire extinguisher network in the Bandarharjo Flats. The local leader (Chairman of RT and 
RW) are expected to be a connector of the community's aspirations related to the problems 
of infrastructure facilities and residential utilities in the Bandarharjo Flats, then be 
conveyed to the government so that the existing problems can be immediately resolved. 
Flats residents should maintain the existing infrastructure and utilities to be functioned 
properly. The existing community service program needs to be optimized so that there are 
no more problems with the drainage network that are clogged up due to garbage. The 
government also needs to conduct a study or evaluation and consider the need to provide 
housing for Low Income Community (MBR) living in slum areas so that the nationally 
targeted slum area reduction / elimination program can be achieved. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Arus urbanisasi yang terus meningkat menyebabkan pertumbuhan 

penduduk di suatu kota menjadi terus bertambah dari tahun ke tahun. Sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan permintaan 

akan lahan di perkotaan juga menjadi terus meningkat. Hal ini membuat harga 

lahan menjadi semakin mahal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah 

termasuk para urbanis tidak mampu mengakses perumahan yang layak. Kota 

Semarang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang 

mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini sejalan dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang kian meningkat. Laju pertumbuhan penduduk 

Kota Semarang per Tahun 2015-2017 sebesar 3,05% (BPS Kota Semarang). 

Berdasarkan klasifikasi Soegimo (2009 : 42) laju pertumbuhan penduduk Kota 

Semarang termasuk kategori cepat karena pertumbuhannya lebih dari 2%. Pada 

tahun 2018 jumlah penduduk Kota Semarang sebanyak 1,815.729 jiwa (Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018). Kondisi ini membuat Kota 

Semarang tidak luput dari permukiman kumuh (slum) dan permukiman liar 

(squatter). Luas permukiman kumuh yang tersebar di seluruh Kota Semarang 

seluas 415,83 Ha (Keputusan Walikota Semarang 2014 Nomor 050/801/2014). 

Salah satu daerah di Kota Semarang yang banyak terdapat permukiman kumuh 

adalah Kelurahan Bandarharjo dengan luasan permukiman kumuh seluas 33,74 

Ha. 



2 
 

 
 

Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara memiliki luas 

wilayah 342,68 Ha yang terdiri dari 103 RT dan 12 RW. Jumlah penduduk 

Kelurahan Bandarharjo 20.645 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga 4.434 KK 

(Kecamatan Semarang Utara Dalam Angka 2018). Berdasarkan data dari Dinas 

Cipta Karya dan Tata Kota Semarang tahun 2014, dari 12 RW yang ada di 

Kelurahan Bandarharjo, 9 diantaranya tergolong kategori kumuh berat. 9 RW 

tersebut adalah RW 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan RW 11. Sebagian  besar 

wilayah Kelurahan Bandarharjo termasuk kawasan rawan rob karena berada di 

pesisir pantai Semarang. Selain itu Kelurahan Bandarharjo merupakan sentra 

industri pengasapan ikan terbesar di kota Semarang, sehingga wilayahnya 

sering terkena limbah pembuangan yang berasal dari industri tersebut.  

Kelurahan Bandarharjo memiliki tiga bangunan rumah susun yang 

dibangun oleh Pemerintah Kota  Semarang.  Adapun tujuan dari  dibangunnya  

rumah  susun  Bandarharjo yaitu  sebagai  solusi  untuk  menampung  

masyarakat  di sekitar Pelabuhan Tanjung  Mas  yang  merupakan  wilayah  

terparah akibat efek rob. Rumah susun tersebut dibangun pada tahun 1990-an 

di atas tanah milik  negara  seluas  2,4  ha. Hunian pada Rumah Susun 

Bandarharjo terdiri dari 3 bagian yaitu Blok A, Blok Tengah dan Blok B. Blok 

A dan Blok B terdapat 90 unit yang dibagi menjadi 58 unit tipe 27 dan 12 unit 

tipe 36. Sedangkan pada Blok Tengah terdapat 30 unit yang terbagi menjadi 16 

unit tipe 27, 10 unit tipe 36 dan 4 unit tipe 54 (Hendaryono, 2010:71).  

Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang terbagi dalam satuan-

satuan unit rumah susun dengan berbagai tipe yang digunakan secara terpisah. 

Tujuan penyediaan rumah susun adalah memenuhi kebutuhan rumah yang layak, 
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sehat dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang 

tidak memiliki tempat tinggal di perkotaan. 

Pembangunan rumah susun selain dilihat kebutuhan jumlahnya, juga 

perlu diperhatikan kualitas bangunan, lingkungan, sarana dan prasarananya agar 

memberikan kenyamanan dalam bertempat tinggal. Perlu pula untuk 

diperhatikan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat yang akan menghuni 

rumah susun tersebut, mengingat peruntukannya bagi warga miskin yang sudah 

jelas memiliki kemampuan ekonomi terbatas (Setiawan & Indrayati, 2014: 66). 

Kualitas sebuah rumah susun dapat dilihat berdasarkan kondisi fisik bangunan, 

unit satuan rumah susun, dan sarana prasarana yang melayani penghuni serta 

lingkungan rumah susun. Apabila kondisinya kurang terawat, rusak, dan sarana 

prasarana juga kurang berfungsi dengan baik atau lingkungan hunian menjadi 

lebih buruk, maka secara kualitas dinyatakan mengalami penurunan. Penurunan 

kualitas secara terus menerus disebut dengan proses pengkumuhan atau berubah 

menjadi kumuh (Yudohusodo, 1991: 334) 

Kota Semarang memiliki 5 (lima) rumah susun sederhana, yaitu: rumah 

susun Bandarharjo, Pekunden, Karangroto, Plamongan dan terakhir adalah 

Kaligawe (Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, dalam Hendaryono: 

2007).  Rumah susun Bandarharjo merupakan rumah susun pertama yang 

dibangun di Kota Semarang, sehingga usia bangunannya lebih tua dibandingkan 

dengan rumah susun yang lain. Data hasil identifikasi kondisi rumah susun di 

Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia 

menginformasikan bahwa kondisi  rumah susun Bandarharjo secara umum 

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan penyediaan rumah susun sederhana, yaitu 
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memberikan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah. Ketidaksesuaian itu antara lain : kondisi bangunan 

mulai rusak, kualitas lingkungan menurun, dan sarana prasarana utilitas yang 

dimiliki tidak dijaga dengan baik. 

Dalam rangka mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana dan utilitas 

yang ada di rumah susun Bandarharjo, dibutuhkan suatu pedoman yang telah 

ditetapkan pemerintah. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SNI 03-7013-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah 

Susun Sederhana dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga berpedoman 

pada Peraturan Menteri Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis 

Pembangunan Rumah Susun. 

Keberadaan rumah susun selain untuk mengurangi dan mencegah 

adanya permukiman kumuh, juga untuk memberikan hunian yang layak dan 

sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah Susun Bandarharjo 

merupakan salah satu rumah susun tertua di Kota Semarang, sehingga 

infrastrukturnya sudah banyak mengalami penurunan. Diharapkan dengan 

adanya penelitian ini, sarana prasarana dan utilitas pemukiman di Rumah Susun 

Bandarharjo bisa lebih dioptimalkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh Standar Nasional Indonesia. Disamping itu penelitian ini bisa menjadi 

pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang agar sarana prasarana dan utilitas 

permukiman di rumah Susun Bandarharjo lebih ditingkatkan sehingga sesuai 

dengan fungsi dan tujuan dibangunnya rumah susun. Berdasarkan latar 

belakang yang sudah dijabarkan di atas, peneliti mengangkat judul “Evaluasi 
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Ketersediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman di Rumah Susun 

Bandarharjo Kota Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik 

dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Bagaimana ketersediaan sarana prasarana dan utilitas permukiman di 

Rumah Susun Bandarharjo? 

2. Bagaimana ketercukupan sarana prasarana dan utilitas permukiman di 

Rumah Susun Bandarharjo dalam memenuhi kebutuhan penghuni rumah 

susun?  

3. Bagaimana peran Rumah Susun dalam mengatasi permasalahan 

permukiman kumuh (slum) di Kelurahan Bandarharjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dalam penelitian 

Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman di Rumah 

Susun Bandarharjo, diantaranya: 

1. Mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana dan utilitas permukiman di 

rumah susun Bandarharjo.  

2. Mengetahui ketercukupan sarana prasarana dan utilitas permukiman di 

Rumah Susun Bandarharjo dalam memenuhi kebutuhan penghuni rumah 

susun, menurut persepsi penghuni. 

3. Mengetahui peran Rumah Susun Bandarharjo dalam mengatasi 

permasalahan permukiman kumuh (slum) di Kelurahan Bandarharjo 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak 

terutama terkait peningkatan sarana prasarana dan utilitas rumah susun. 

Manfaat dalam penelitian Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana dan Utilitas 

Permukiman di Rumah Susun Bandarharjo, diantaranya 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana dan utilitas permukiman di Rumah Susun 

Bandarharjo agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, serta sesuai 

dengan tujuan dan fungsi pembangunan rumah susun. 

2. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana 

prasarana dan utilitas rumah susun yang baik. Selain itu, sebagai pedoman 

bagi peneliti maupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang 

rumah susun. 

   1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

memperjelas batas bahasan dan ruang lingkup dalam penelitian, sehingga tidak 

terjadi kesalahpahaman arti sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami isi 

penelitian. Penjabaran istilah dalam penelitian berjudul “Evaluasi Ketersediaan 

Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman di Rumah Susun Bandarharjo Kota 

Semarang” penjabarannya adalah sebagai berikut. 
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1. Evaluasi 

Evaluasi berasal dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang berarti 

penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000: 220). Menurut Azwar 

(1996) evaluasi adalah proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis 

pada komparasi standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil 

yang diperoleh. Melalui hasil perbandingan tersebut kemudian disusun 

suatu kesimpulan dan saran pada setiap aktivitas pada program. Objel yang 

akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah sarana prasarana dan utilitas 

permukiman di rumah susun Bandarharjo. 

 2.   Ketercukupan 

 Ketercukupan berasal dari kata cukup yang berarti dapat mencukupi 

 kebutuhan, dalam artian tidak kekurangan. Ketercukupan adalah 

 kemampuan dalam mencukupi. Ketercukupan disini diartikan kemampuan 

 sarana prasarana dan utilitas rumah susun dalam memenuhi kebutuhan 

 penghuni rumah susun. 

3.  Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman 

 Sarana dan prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari 

 segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan beserta dengan 

 perlengkapannya dan memenuhi syarat untuk pelaksanaan suatu kegiatan. 

 Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007, 

 pengertian utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

 lingkungan hunian. 

Keberadaan sarana prasarana dan utilitas sangat penting artinya sebagai 

penunjang bagi penghuni permukiman serta sebagai faktor yang harus 
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diperhatikan dalam pembangunan permukiman (Budihardjo; 1992 dan 

Sumaatmaja; 1988). Pedoman yang digunakan dalam mengevaluasi Sarana 

Prasarana dan Utilitas pada penelitian ini adalah SNI 03-7013-2004 tentang 

Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Susun Sederhana dan 

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan 

di Perkotaan. Selain itu, penulis juga berpedoman pada Peraturan Menteri 

Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah 

Susun. 

4.   Rumah Susun  

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama  (Undang 

Undang Nomor 20 tahun 2011). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai kerangka 

acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek baik secara teoritis maupun 

empiris. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk menghubungkan penelitian ini 

dengan literatur-literatur yang ada. 

2.1 Evaluasi 

Evaluasi berasal dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang berarti 

penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000). Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan 

dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu 

objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan 

pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Arikunto (2014: 2) mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan. Pendapat lain datang dari Stufflebeam dalam 

Lababa (2008) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah “the process of 

delineating, obtaining and providing useful information for judging desicion of 

alternatives,” artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, 

memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu 

alternatif keputusan.  

Secara sederhana menurut Wirawan dan Hadi (2012) evaluasi adalah sebuah 

tahapan penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi, untuk mengetahui 
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keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dideskripsikan dalam bentuk informasi. Objek yang akan dievaluasi dalam 

penelitian ini adalah ketersediaan sarana prasarana dan utilitas permukiman 

yang terdapat pada rumah susun Bandarharjo Semarang, yang pada proses 

evaluasinya akan mengamati kondisi kelayakan dari sarana prasarana dan 

utilitas rumah susun tersebut. 

Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, pada dasarnya evaluasi adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu rencana atau 

program berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya rencana atau program 

tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperhitungkan pelaksanaan suatu 

rencana atau program kedepannya menjadi lebih baik, karena evaluasi belajar 

dari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tidak terulang di masa depan. 

2.2 Pengertian Sarana Prasarana dan Utilitas 

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk 

mencapai makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sedangkan 

pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). 

Pengertian utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian  (Undang Undang Nomor 26 tahun 2007). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011, sarana adalah 

fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

Sedangkan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
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memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, 

aman, dan nyaman. 

2.3 Rumah Susun 

  2.3.1 Definisi Rumah Susun 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (Undang 

Undang Nomor 20 tahun 2011). 

 2.3.2 Tipe-Tipe Rumah Susun 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 juga dijelaskan 

terkait tipe-tipe rumah susun. Terdapat empat macam rumah susun 

berdasarkan Undang Undang Rumah Susun yaitu 

1. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk memenuhi  kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

2. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk memenuhi kebutuhan khusus. 

3. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan 
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keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau 

pegawai negeri. 

4. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan 

untuk mendapatkan keuntungan. 

 2.3.3 Tujuan Penyelenggaraan Rumah Susun 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 

menyatakan, penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk: 

a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau 

dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan 

serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan 

tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 

dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi 

dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 

c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan 

permukiman kumuh; 

d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, 

seimbang, efisien, dan produktif; 

e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang 

kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan 

tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang 

layak, terutama bagi MBR; 
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f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang 

pembangunan rumah susun; 

g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan 

terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola 

perumahan dan permukiman yang terpadu; dan 

h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, 

pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. 

 2.3.4 Syarat-Syarat Pembangunan Rumah Susun 

Hamzah (2000: 28) mengatakan syarat-syarat dibangunnya rumah 

susun yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Persyaratan teknis untuk ruangan.  

Semua ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari harus 

mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara 

luar dan pencahayaan dalam jumlah yang cukup. 

2. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan-bahan bangunan.  

Bangunan harus memenuhi persayaratan konstruksi dan standar yang 

berlaku yaitu harus tahan dengan beban mati, bergerak, gempa, hujan, 

angin, hujan dan lain-lain.  

3. Kelengkapan rumah susun terdiri dari:  

Jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan 

air, saluran pembuangan sampah, jaringan telepon/alat komunikasi, alat 

transportasi berupa tangga, lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat 
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kebakaran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, alarm, pintu 

kedap asap, generator listrik dan lain-lain.  

4. Satuan rumah susun.  

a. Mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan 

penggunaannya.  

b. Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tidur, mandi, buang 

hajat, mencuci, menjemur, memasak, makan, menerima tamu 

dan lain-lain. 

5. Bagian bersama dan benda bersama.  

a. Bagian bersama berupa ruang umum, ruang tunggu, lift, atau 

selasar yang harus memenuhi syarat sehingga dapat memberi 

kemudahan bagi penghuni.  

b. Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas dan 

kapasitas yang memenuhi syarat sehingga dapat menjamin 

keamanan dan kenikmatan bagi penghuni.  

6. Lokasi rumah susun.  

a. Harus sesuai peruntukan dan keserasian dangan memperhatikan 

rencana tata ruang dan tata guna tanah.  

b. Harus memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran 

pembuangan dalam lingkungan ke sistem jaringan pembuangan 

air hujan dan limbah.  

c. Harus mudah mencapai angkutan/transportasi umum.  

d. Harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik.  
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7. Kepadatan dan tata letak bangunan.  

Harus mencapai optimasi daya guna dan hasil guna tanah dengan 

memperhatikan keserasian dan keselamatan lingkungan sekitarnya.  

8. Prasarana lingkungan.  

Harus dilengkapi dengan prasarana jalan, tempat parkir, jaringan 

telepon, dan tempat pembuangan sampah.  

9. Fasilitas lingkungan. 

Harus dilengkapi dengan ruang atau bangunan untuk berkumpul, tempat 

bermain anak-anak, dan kontak sosial, ruang untuk kebutuhan sehari-

hari seperti untuk kesehatan, pendidikan, peribadatan dan lain-lain. 

2.4 Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman 

 Berdasarkan Peraturan Kementerian Negara Perumahan Rakyat  

No.14/PERMEN/ M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, 

yang termasuk prasarana adalah jalan, drainase, sistem air bersih, sistem air 

limbah, dan sistem persampahan. Sarana terdiri dari sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana olahraga. Utilitas terdiri dari jaringan 

listrik, jaringan gas, jaringan telepon, dan perlengkapan pemadam kebakaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, 

rumah susun harus dilengkapi dengan:  

1. Kelengkapan Prasarana Lingkungan  

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 

memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, berupa jalan, saluran drainase, sistem air limbah, persampahan 
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dan air bersih. Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana 

sebagai berikut:  

a. Jaringan Jalan  

Klasifikasi jalan pada lingkungan rusunawa perlu disesuaikan dengan 

lokasi dimana rusunawa itu dibangun yang berfungsi sebagai 

penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni seperti 

jalan setapak, jalan kendaraan dan tempat parkir.  

b. Jaringan Air Bersih  

Semua unit hunian harus terlayani jaringan air bersih yang sumbernya 

dapat berasal dari jaringan air bersih perkotaan ataupun penyediaan 

secara mandiri. Jaringan air bersih meliputi sumber air bersih, sistem 

perpipaan, tangki air dan pompa air. 

c. Jaringan Drainase  

Jaringan drainase atau saluran pembuangan air hujan terdiri dari 

jaringan drainase dalam bangunan dan jaringan drainase luar bangunan. 

Jaringan drainase berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari rumah 

susun ke sistem jaringan pembuangan air kota. Lingkungan yang telah 

dirancang dengan baik akan menjadi kurang sempurna apabila terdapat 

bagian yang tergenang air.  

d. Jaringan Air Limbah/Sanitasi  

Jaringan air limbah menghubungkan air limbah domestik ke sistem 

jaringan limbah kota. Air limbah domestik berasal dari air bekas cucian, 

air dapur, mandi (grey water) ataupun kakus (black water). Jaringan air 

limbah meliputi sistem perpipaan dan sistem pengolahan limbah (IPAL).  
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e. Jaringan Persampahan  

Ketersediaan jaringan persampahan dapat mempengaruhi kualitas 

kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jaringan persampahan terdiri dari 

tempat pengumpulan sampah (bak sampah/TPS) dan sistem 

pengumpulan sampah yang terhubung dengan sistem persampahan 

perkotaan. 

2. Kelengkapan Sarana Lingkungan  

Sarana lingkungan merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya. Fasilitas 

lingkungan dalam rumah susun dan lingkungannya antara lain berupa: 

a. Fasilitas Niaga  

Fasilitas ini dapat berupa toko atau warung yang menjual barang 

kebutuhan sehari-hari atau warung makanan. Fasilitas niaga ini 

diharapkan dapat menghidupkan perekonomian warga rumah susun.  

b. Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang perlu disediakan adalah jenjang pra-sekolah 

dan Taman Kanak-kanak (PAUD dan TK), sehingga warga rumah susun 

tidak perlu jauh-jauh untuk menyekolahkan anak balita mareka. Bagi 

rumah susun dengan kapasitas penghuni yang besar dan dengan jumlah 

anak usia sekolah yang banyak, fasilitas pendidikan perlu disediakan 

lebih lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan.  

c. Fasilitas Kesehatan  

Fasilitas kesehatan yang perlu disediakan adalah fasilitas kesehatan 

tingkat dasar seperti klinik atau Puskesmas.  
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d. Fasilitas Peribadatan 

Penyediaan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan struktur penduduk 

berdasarkan agama yang dianutnya.  

e. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum  

1) Pos Keamanan  

2) Ruang Sebaguna  

3) Kantor Pengelola  

4) Sekretariat RT/RW  

f. Taman dan Tempat Bermain 

Taman dan area bermain anak merupakan ruang publik bagi anak yang 

diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak, baik 

perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, dan 

perkembangan emosional (Utami, 2016). Kemampuan spasial anak 

dipengaruhi oleh kesempatan mengeksplorasi lingkungan fisik (biofisik) 

dan sosialnya (non fisik) yang biasanya kurang tersedia di lingkungan 

kawasan rumah susun, orang tua anak yang tinggal di rumah susun 

sederhana masih ada yang mengeluhkan kurangnya tempat sebagai 

sarana untuk anak bermain (Deliyanto, 2013:11).  

g. Tempat Parkir  

Tempat parkir adalah sarana dasar untuk pelayanan penyimpanan 

kendaraan yang dapat berupa bangunan khusus atau ruang terbuka.  

3. Kelengkapan Utilitas Bangunan  

a. Jaringan Listrik  
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Jaringan listrik yang memenuhi persyaratan serta pengamanan terhadap 

kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan. Pada lingkungan 

rusunawa pasokan listrik diperhitungkan dengan standar minimal 450 

VA per hunian, temasuk generator untuk keadan darurat.  

b. Jaringan gas  

Apabila memungkinkan dapat dilengkapi dengan jaringan gas melalui 

sistem perpipaan yang memenuhi persyaratan beserta kelengkapannya 

termasuk meter gas, pengatur arus serta pengamanan terhadap 

kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.  

c. Jaringan telepon atau komunikasi  

Apabila memungkinkan dapat dilengkapi dengan jaringan telepon dan 

alat komunikasi lainnya sesuai keperluan.  

d. Sistem dan Alat Pemadam Kebakaran  

Sistem pemadam kebakaran untuk mencegah dan pengamanan terhadap 

bahaya kebakaran harus dapat menjangkau semua tempat dalam 

lingkungan rumah susun. Sistem pemadam kebakaran termasuk hidran 

halaman dan hidran gedung, detektor asap, sistem alarm, pintu kedap 

asap, pintu dan tangga darurat kebakaran. 

Untuk mengetahui apakah sarana prasarana dan utilitas yang terdapat di 

rumah susun Bandarharjo sudah maksimal peneliti menggunakan parameter 

berdasar  SNI 03-7013-2004 tentang Tata cara perencanaan fasilitas 

lingkungan rumah susun sederhana. Berdasarkan SNI 03-7013-2004 fasilitas-

fasilitas lingkungan rumah susun yang dibangun harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 
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1. Fasilitas niaga atau tempat kerja harus sesuai dengan kebutuhan, tingkat 

sosial budaya dan memenuhi persyaratan sesuai tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Fasilitas niaga  

Fasilitas yang 
disediakan 

Jumlah minimal 
penghuni yang 
dapat dilayani 

(tiap satuan 
fasilitas) 

Fungsi 
Lokasi dan jarak 

maksimal dari unit 
hunian 

Letak dan posisi 
pada lantai 
bangunan 

Luas 
lantai 

Luas lahan (Bila 
merupakan bangunan 

tersendiri) 

Warung 250 penghuni/ 
50 kk 

Penjual sembilan 
bahan pokok 
pangan 

1. Di pusat                
lingkungan 

2. Mudah dicapai 
3. Radius   

maksimal 
300 M 

Ditempatkan pada 
dasar lantai 

18 – 36 
M2 

72 M2 
(dengan KDB 50%) 

Toko-toko PD 2500 penghuni Menjual barang 
kebutuhan sehari-
hari termasuk 
sandang dan 
pangan 

Di pusat lingkungan 
radius pencapaian 
maksimal 500 M 

Ditempatkan pada 
bangunan 
tersendiri 

50 M2 100 M2 
(dengan KDB 50%) 

Pusat 
perbelanjaan 
termasuk usaha jasa 

>2500 
Penghuni 

Menjual 
kebutuhan 
sandang dan 
pangan serta jasa 
pelayanan 

Di pusat lingkungan 
radius pencapaian 
maksimal 1000 M 

Ditempatkan pada 
bangunan 
tersendiri 

600 M2 1200 M2 
(dengan KDB 50%) 

Sumber: SNI 03-7013-2004; Permen PU 60/PRT/1992; dan SNI 03-1733-2004 

2. Fasilitas pendidikan mencakup dasar perencanaan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan gedung sekolah, sesuai dengan 

keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kebutuhan ruang 

belajar untuk melayani lingkungan rumah susun ditentukan pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Fasilitas Pendidikan  

Fasilitas ruang 
belajar 

Jumlah 
minimal 
penghuni 

yang 
Mendukung 

 
Fungsi 

 
Letak 

 
Jarak 

Kebutuhan jumlah 
ruang kelas 

Luas lantai 
yang 

dibutuhkan 

Luas lahan yang 
dibutuhkan 

Tingkat pra 
belajar 

1500 jiwa 
dimana anak- 
anak usia 5-6 
tahun 
sebanyak 8% 

Menampung 
pelaksanaan 
pendidikan pra 
sekolah usia 5-
6 tahun 

Ditengah-tengah 
kelompok keluarga / 
digabung dengan taman- 
taman tempat bermain di 
RT/RW 

Mudah dicapai dengan radius 
pencapaian 500 M, dihitung dari 
unit terjauh dan lantai tertinggi 
500 M 

Dihitung berdasarkan 
sistem pendidikan SD 5-6 
tahun dengan 
menggunakan rumus (1) 

125 M2 
1,5 M2/ 
siswa 

250 

Sekolah Dasar 1600 jiwa Menampung 
pelaksanaan 
pendidikan 
sekolah dasar 

Tidak menyebrang jalan 
lingkungan dan masih 
tetap ditengah-tengah 
Kelompok keluarga 

Mudah dicapai dengan radius 
pencapaian maksimum 1000 M 
dihitung dari 
unit terjauh dan lantai tertinggi 

Dihitung dengan rumus 
(2) 

1,5 M2/
siswa 

2.000 M2 

Sekolah 
lanjutan 
tingkat 
pertama 

4800 jiwa Menampung 
pelaksanaan 
pendidikan 
sekolah lanjutan 
pertama 

Tidak dipusat lingkungan, 
dapat digabung dengan 
lapangan olahraga atau 
digabung dengan sarana 
pendidikan lainnya 

Radius maksimum 100 M Dihitung dengan rumus (3) 1,75 M2/
siswa 

9.000 M2 

SMU 
Sekolah 
menengah 
umum 

4800 jiwa Menampung 

pelaksanaan 
pendidikan 
SMU 

1. Dapat 
digabung 
dengan 
lapangan raga 
atau digabung 
dengan 
fasilitas 
pendidikan 

2. Tidak dipusat 
lingkungan 

Radius maksimum 
3 Km dari unit yang dilayani 

Dihitung dengan rumus 
(4) 

1,75 
M2/jiwa 

1. SMU  
1 lantai 
2.500 2 dan atau 

2. SMU 2 
lantai 
8.0 2 

3. SMU 
lantai 
5.000 M2 

Sumber: SNI 03-7013-2004; Permen PU 60/PRT/1992; dan SNI 03-1733-2004 
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Keterangan : 

(1) Kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra pelajar berdasarkan sistem 

pendidikan SD 6 tahun 

(Ups — Us) x a% 
               S = 

E 
Dengan pengertian: S = kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra sekolah 

Ups= hasil proyeksi anak usia pra sekolah selama 5 tahun 

Us = jumlah anak usia pra sekolah yang sudah tertampung 

a% = anak usia pra sekolah yang ingin masuk pendidikan pra 

sekolah 

E = daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan 

kondisi lingkungan (40 siswa) 

(2) Kebutuhan jumlah ruang tingkat SD berdasarkan sistem pendidikan SD 

6 tahun 

   (Dps — Ds) x d% 
     Ssd = 

       E 
Dengan pengertian: Ssd= kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat sekolah dasar 

  Dps= hasil proyeksi anak usia sekolah dasar selama 5 tahun 

  Ds  = jumlah anak usia tingkat sekolah dasar yang sudah     

     tertampung 

d% = presentase jumlah anak tingkat SD yang perlu memasuki    

lembaga pendidikan tingkat SD 

E = daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan 

kondisi lingkungan (40 siswa) 
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(3) Kebutuhan jumlah ruang kelas berdasarkan sistem pendidikan SMP 

     (Lsds — Lsds) x p% 
Sslp = 

   E 

Dengan pengertian: Sslp= kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat SLP 

  Lsds= hasil proyeksi lulusan sekolah dasar selama 5 tahun 

  Ds   = jumlah lulusan sekolah dasar yang tertampung 

  p%  = presentase lulusan SD yang melanjutkan SLP 

  E  = daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan              

kondisi lingkungan (40 siswa) 

(4) Kebutuhan jumlah ruang kelas berdasarkan sistem pendidikan SMU 

     (Lslps- Lslps) x a% 
Sslp = 

   E 

Dengan pengertian : SSLA= kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat SLA 

   Lslps= hasil proyeksi lulusan SLP selama 5 tahun sesuai data 

         dari instansi yang berwenang 

   Lslps= jumlah lulusan SLP yang dapat tertampung 

   a%   = presentase lulusan SLP yang melanjutkan SLA 

   E    = daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan      

kondisi lingkungan (40 siswa) 
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3. Fasilitas kesehatan harus memenuhi ketentuan seperti dalam tabel 2.1 

Tabel 2.3 Fasilitas Kesehatan  

Fasilitas 

Jumlah 
minimum 
penghuni 

yang 
dilayani 

Fungsi Letak Jarak 
Kebutuhan minimal 

fungsi ruang 

Luas lantai 
yang 

dibutuhkan 

Luas lahan 
yang 

dibutuhkan 

Posyandu 1000 jiwa Memberikan pelayanan ksehatan 
untuk anak anak usia balita  

Terletak ditengah-tengah 
lingkungan RS keluarga dan 
dapat menyatu dengan kantor 
RT/RW 

Mudah dicapai dengan radius pencapaian 
maksimum 2000 M dari unit terjauh dan 
lantai tertinggi 

Sebuah ruangan yang 
dapat menampung 
aktivitas kesehatan 

30 M2 60 M2  

(KDB 50%) 

Balai 
pengobatan 

1000 jiwa Memberikan pelayanan kepada 
penduduk dalam bidang 
kesehatan 

Terletak ditengah-tengah 
lingkungan keluarga atau dekat 
dengan kantor RT/RW 

Mudah dicapai dengan radius pencapaian 
maksimum 400 M dari unit terjauh dan 
lantai tertinggi  

- 150 M2 300 M2  (KDB 
50%) 

BKIA serta 
rumah 
bersalin 

10.000 jiwa Memberikan pelayanan kepada 
ibu-ibu sebelum pada waktu dan 
sesudah melahirkan serta 
memberikan pelayanan pada anak 
sampai usia 6 tahun 

Di pusat kawasan Mudah dicapai dengan radius pencapaian 
maksimum 100 M dari unit terjauh dan 
lantai tertinggi 

Minimal terdapat 2 
ruangan periksa dan ruang 
tunggu 

600 M2 

 

1200 M2 

(KDB 50%) 

Puskesmas 30.000 jiwa Memberikan pelayanan lebih 
lengkap kepada penduduk dalam 
bidang kesehatan mencakup 
pelayanan dokter spesialis anak 
dan gigi serta memberikan 
pelayanan pada anak sampai usia 
6 tahun 

Berada di pusat lingkungan 
dekat dengan pelayanan 
pemerintah, dapat bersatu 
dengan fasilitas kesehatan 
lainnya 

Mudah dicapai dengan radius pencapaian 
maksimum 1000 M dari unit terjauh dan 
lantai tertinggi 

Minimal ruang periksa 
dokter gigi serta ruang 
tunggu 

350 M2 

 

- 

Praktek 
dokter 

5000 jiwa Memberikan pelayanan pertama 
kepada penduduk dalam bidang 
kesehatan umum/spesialis 

Berada ditengah-tengah 
kelompok dan bersatu dengan 
fasilitas lain atau dilantai dasar 

Mudah dicapai dengan radius pencapaian 
maksimum 1000 M dari unit terjauh dan 
lantai tertinggi 

Sebuah ruang periksa 
dokter dan ruang tunggu 

Minimum 18 M2 - 

Apotik 10.000 jiwa Melayani penduduk dalam 
pengadaan obat 

Berada diantara kelompok unit 
hunian 

Mudah dicapai dengan radius pencapaian 
maksimum 1000 M dari unit terjauh dan 
lantai tertinggi 

Sebuah ruang penjualan 
ruang peracik obat dan 
ruang tunggu. 

Minimum 36 M2 - 

Sumber: SNI 03-7013-2004; Permen PU 60/PRT/1992; dan SNI 03-1733-2004 
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4. Fasilitas peribadatan harian harus disediakan di setiap blok. Fasilitas 

beribadat dapat disatukan dengan ruang serba guna atau ruang komunal, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jumlah penghuni minimal yang dilayani adalah 40 KK untuk setiap satu 

fasilitas peribadatan disediakan 1 mushola untuk tiap 1 blok, dengan 

luas lantai 9 - 360 M2. 

2. Jumlah penghuni minimal harus mendukung untuk setiap fasilitas  

peribadatan kecil adalah 400 KK. 

5. Fasilitas Pemerintahan dan pelayanan umum harus sesuai dengan Tabel 2.4 
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Tabel 2.4 Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

Fasilitas yang 
disediakan 

Jumlah maksimal yang dapat 
dilayani 

Lokasi dan jarak maksimal dari unit 
hunian 

Letak posisi pada lantai 
bangunan 

Luas lantai minimal 
Luas lantai minimal 

(Merupakan bangunan 
tersendiri) 

Kantor RT 250 penghuni Berada ditengah- tengah lingkungan 
rusun 

Dapat berada pada lantai 
unit hunian 

        18 M2 – 36 M2 - 

Kantor/Balai RW 1000 penghuni Berada ditengah- tengah lingkungan 
dan menjadi satu dengan ruang 
serbaguna 

Dapat berada pada lantai 
unit hunian 

36 M2 - 

Pos hansip /siskamling 200 penghuni Berada ditengah- tengah lingkungan 
jarak maksimal 
200 M 

Dapat diletakkan pada lantai 
dasar unit hunian 

4 M2 6M 

Pos polisi 2000 penghuni Berada pada bagian depan atau antara 
dari lingkungan 

Dapat diletakkan pada lantai 
dasar bangunan unit hunian 

36 M2 72 M 

Telepon umum 200 jiwa Berada dekat dengan pelayanan 
umum lainnya 

Pada lantai dasar             60 x 60 cm - 

Gedung serbaguna 1000 jiwa Berada ditengah- tengah lingkungan 
dengan jarak maksimal pencapaian 
500 M 

Pada lantai dasar 250 M2 500 M2 

Ruang terbuka 200 jiwa Dapat menjadi satu atau 
mempergunakan ruang serbaguna 

Pada lantai dasar 100 M2 - 

Kotak pos 1000 jiwa Dibagian depan tiap bangunan hunian Ditempatkan pada lantai dasar - - 

Sumber: SNI 03-7013-2004; Permen PU 60/PRT/1992; dan SNI 03-1733-2004 
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6. Ruang terbuka harus memenuhi persyaratan 

Tabel 2.5 Ruang Terbuka  

Fasilitas 
yang 

disediakan 

Maksimal 
yang dapat 

dilayani 
(Tiap satuan 

fasilitas) 

Jarak 
pelayanan 

maksimal yang 
dapat dilayani 

(M) 

Luas area minimal 
(K2) 

Lokasi Fungsi Ketentuan dan Persyaratan 

Taman 40 – 100 
Keluarga 

400- 800 60– 150 1. Antar bangunan dan 
atau 

2. Pada batas 
(periferi) 
lingkungan rumah 
susun dan atau 

3. Bersatu dengan 
tempat bermain dan 
olah raga 

1. Keseimbangan lingkungan 
2. Kenyamanan visual dan 

audial 
3. Kontak dengan alam secara 

maksimal 
4. Berinteraksi sosial 
5. Pelayanan sosial budaya 

1. Merupakan taman yang 
dapat digunakan oleh 
berbagai kelompok usia 

2. Dapat digunakan untuk 
rekreasi aktif atau fasif. 

3. Mencakup area untuk 
berjalan atau tempat 
duduk- duduk atau 
digabung dengan tempat 
bermain 

Tempat 
bermain 

12- 30 400- 800 70- 180 1. Antar bangunan- 
bangunan 

2. tau pada ujung-
ujung cluster 
yang diawasi 

1. Tempatbermain untuk anak usia 
1-5 tahun 

2. Menyediakan rekreasi aktif dan 
pasif 

3. Berinteraksi sosial 

Mudah dicapai dan mudah diawasi 
dari                            unit- unit hunian, 
karena kelompok usia     balita masih 
membutuhkan pengawasan ketat. 
0,3 anak usia balita tiap 1 keluarga. 
1,8 M2 tiap 1 anak 

Lapangan 
olah raga 

Minimal 
30.000 
Penduduk 

1000 90.000 1.Di pusat lingkungan 
2.Atau digabung dengan 
sekolah 

Melayani aktifitas salah satu atau 
gabungan olah raga basket, 
badminton,kasti,senam, Aerobic 

Fasilitas ini disediakan bila penduduk 
mencapai jumlah lebih dari 30.000 
penduduk 

Tempat 
parkir 
penghuni 

- - - - - 1 lot parkir kendaraan untuk setiap 5 (lima) 
unit hunian yang dibangun 

Makam - - Minimal 10-15% 
dari areal tanah 
lingkungan rumah 
susun 

Pada areal pemakaman yang 
telah disediakan pemerintah 
daerah setempat 

- Setiap pengembang wajib menyediakan 
lahan pemakaman dengan luas dan 
lokasi sesuai dengan peraturan daerah 
yang berlaku, serta tata ruang kota. 

Sumber: SNI 03-7013-2004; Permen PU 60/PRT/1992; dan SNI 03-1733-2004 
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Selain sarana prasarana dan utilitas yang sudah disebutkan di atas, ada 

beberapa sarana prasarana lain yang penulis evaluasi di Rumah Susun Bandarharjo 

ini. Sarana prasarana dan utilitas tersebut dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan 

Rumah Susun dan juga berdasar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Untuk lebih jelasnya bisa diamati melalui 

Tabel 2.6 

Tabel 2.6 Ketentuan Sarana, Prasarana dan Utilitas 

No PSU Ketentuan 
1 Jaringan jalan  
 a. Jalan Setapak a. Badan  jalan  mempunyai ukuran lebar sekurang-kurangnya 2 

(dua) meter dengan :  
− Ukuran lebar perkerasan jalan sekurang-kurangnya 1,5 (satu 
setengah) meter.  
−Ukuran lebar bahu jalan sekurang-kurannya 0,25 (seperempat) 
meter 

 b. Jalan Kendaraan a. Badan  jalan  mempunyai ukuran lebar sekurang-kurangnya 2 
(dua) meter dengan :  
− Ukuran lebar perkerasan jalan sekurang-kurangnya 1,5 (satu 
setengah) meter.  
−Ukuran lebar bahu jalan sekurang-kurannya 0,25 (seperempat) 
meter 

2 Jaringan Drainase  
 Saluran gorong-

gorong / selokan 
Dapat berupa saluran terbuka atau tertutup yang berada di atas 
permukaan tanah 

3 Jaringan Air 
Limbah/Sanitasi 

a. 100% unit harus terlayani jaringan air limbah / sanitasi  
b. Terdiri dari septic tank, sistem pengolahan limbah atau bidang 

resapan   berupa sistem komunal 

5 Jaringan Telepon 
dan Alat 
Komunikasi 

a. Jaringan telepon disediakan sesuai ketentuan dan persyaratan 
yang berlaku  

b. Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon yang 
terletak di pusat kegiatan lingkungan (Kantor pengelola / 
Kantor RW) 

6 Jaringan Air Bersih a. Mempunyai perlengkapan berupa tangki air dan pompa hisap 
atau tekan;  

b. Dapat melayani kebutuhan untuk sambungan halaman dengan 
kapasitas sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) 
liter/orang/hari, dan mempunyai perlengkapan berupa meter air 
serta diletakkan pada tempat yang aman dan mudah dikontrol;  

c. Mempunyai perlengkapan berupa, keran-keran air/hydrant 
kebakaran dengan jarak penempatan titik-titik kerannya dapat 
menjangkau seluruh lingkungan rumah susun baik secara tegak 
maupun mendatar 
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No PSU Ketentuan 
7 Jaringan 

Persampahan 
a. Bak sampah dibuat dari bahan kedap bau, kedap air dan tidak 

mudah berkarat;  
b. Dilengkapi dengan gerobak sampah yang dibuat dari bahan yang 

tidak mudah berkarat dan mudah dipelihara; 
c. Dilengkapi tempat pengumpulan sampah sementara dan 

diletakkan terpisah dari rumah susun serta dapat dijangkau oleh 
truk sampah;  

d. Dilengkapi truk sampah yang dapat menjangkau sekurang-
kurangnya ke tempat pengumpulan sampah sementara dan dapat 
mengangkut sampah dari tempat pengumpulan sampah ke tempat 
pembuangan akhir.  

8 Jaringan Listrik a. Harus dilengkapi gardu listrik, tiang listrik dan kelengkapan 
lainnya yang ditempatkan di tempat yang aman dan mudah 
dikontrol.  

b. 100% penghuni harus terlayani jaringan listrik  
c. Pemasangan instalasi harus terintegrasi dan sesuai dengan 

ketentuan PLN wilayah setempat  
d. Daya listrik minimal 450 VA 

9 Jaringan Telepon 
dan Alat 
Komunikasi 

a. Jaringan telepon disediakan sesuai ketentuan dan persyaratan   
yang berlaku  

b. Dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon yang 
terletak di pusat kegiatan lingkungan (Kantor pengelola / 
Kantor RW) 

10 Jaringan Pemadam 
Kebakaran`` 

a. Merupakan prasarana yang wajib disediakan pada 
bangunan bertingkat 

b. Dilengkapi dengan detektor kebakaran, sprinkler, 
hidran gedung, hidran halaman, dan APAR.   

Sumber: SNI 03-7013-2004; Permen PU 60/PRT/1992; dan SNI 03-1733-2004 

2.5 Masyarakat Rendah Berpenghasilan  

 Pemahaman Masyarakat Berpenghasilan Rendah sangat beragam, 

khususnya terkait kondisi ekonomi. Menentukan batasan penghasilan  

Masyarakat Berpenghasilan Rendah bukanlah hal yang mudah karena 

pendapatan masyarakatnya tidak pasti. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 

memperoleh rumah. MBR merupakan kelompok sasaran penghuni rumah susun 

sederhana. Kelompok sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk 

perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah 
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memiliki sarusun sederhana, belum pernah menerima subsidi sarusun sederhana 

dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah 

dan berpenghasilan rendah dengan penghasilan sampai dengan Rp. 4.500.000,- 

per bulan (Permenpera Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan 

Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR 

Sarusun Bersubsidi). 

 Menurut Program Nasional Pengembangan Sejuta Rumah Tahun 2004, 

MBR adalah keluarga/masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp. 

1.500.000,-. Batasan penghasilan MBR yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah batasan menurut Permenpera No.5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan 

Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan 

Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yaitu dibawah Rp. 2.500.000,- 

perbulannya. 

2.6 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu. Peneliti membandingkan penelitian dari tujuan, metode penelitian dan 

hasil penelitian. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai referensi dan acuan 

dalam penyusunan penelitian ini.  

Penelitian pertama berjudul Evaluasi Penyediaan Fasilitas Rumah Susun 

(Studi Kasus Rumah Susun Warugunung dan Rumah Susun Penjaringansari I di 

Kota Surabaya), perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode 

analisisnya yang menggunakan analisis SWOT. Tujuan penelitiannya hampir 

sama, tetapi pada penelitian yang akan penulis lakukan, penulis juga ingin 
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mengetahui peran rumah susun dalam mengatasi permasalahan permukiman 

kumuh. 

Pada penelitian yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Rusun Pekunden 

Bandarharjo Semarang  perbedaannya terletak pada tujuan penelitian. Dimana 

pada penelitian yang dilakukan oleh Hendaryono ini yang dikaji adalah sistem 

pengelolaan yang ada di rumah susun tersebut. Penelitian ketiga yaitu Evaluasi 

Kebijakan Rusunawa dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kota Malang. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan salah satu tujuan penelitian 

yang akan penulis lakukan, tetapi penelitian ini tidak mengkaji sarana prasarana 

dan utilitas yang ada di rumah susun. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis Miles dan Huberman. 

Penelitian selanjutnya adalah Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa Cengkareng, dimana penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang 

kedua. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji pengelolaan yang berjalan di 

rumah susun tersebut. Metode penelitiannya juga sama yaitu menggunakan 

distribusi frekuensi dan deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penelitian ini hanya mengkaji 

sistem pengelolaan yang berjalan di suatu rumah susun.  

Penelitian Analisis Sarana Prasarana dan Arahan Pengelolaannya di 

Rumah Susun Sederhana Sewa Tipar Cakung Jakarta Timur memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji 

sarana prasarana dan utilitas rumah susun. Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian tersebut memberikan arahan terhadap manajemen pengelolaan rumah 

susun, serta mengukur tingkat kepuasan penghuni rumah susun. Perbedaan 
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lainnya adalah penelitian ini menggunakan metode analisis Customer 

Satisfaction Index(CSI) dan Importance Performance Analysis(IPA). 

Penelitian terakhir adalah Inclusive Development through Providing 

Vertical Housing for Low Income Family in Yogyakarta Urban Areas. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian 

tersebut tidak mengkaji sarana prasarana dan utilitas suatu rumah susun. 

Persamaannya yaitu pada hasil penelitian dikatakan rumah susun memegang 

peran penting dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh, hal ini 

sejalan dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut uraian 

terkait penelitian terdahulu yang bisa dicermati pada Tabel 2.7 di bawah ini : 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

No Judul Nama Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Evaluasi Penyediaan 

Fasilitas Rumah Susun 

(Studi Kasus Rumah Susun 

Warugunung dan Rumah 

Susun Penjaringansari I di 

Kota Surabaya) 

Widiastuti 

Hapsari dan 

Ria Asih 

Aryani 

Soemitro. 

2006 

Mengevaluasi penyediaan 

fasilitas rumah susun 

Deskriptif, Analisis 

Kepentingan Persepsi, Analisis 

Kuadran, Analisis SWOT 

Tingkat kepentingan penghuni lebih 

tinggi dari tingkat kinerja penyediaan 

fasilitas di rumah susun  

2 Evaluasi Pengelolaan Rusun 

Pekunden Bandarharjo 

Semarang   

Hendaryono, 

S. Mulyo. 

2010 

Mengevaluasi pengelolaan 

Rusun Pekunden dan 

Bandarharjo Semarang 

Distribusi frekuensi, deskriptif 

kualitatif 

Pengelolaan yang dilakukan di 

masing-masing rusun bersifat 

setempat dan kondisional dengan 

tidak berpayung pada peraturan 

mengenai pengelolaan rusunawa. 

3 Evaluasi Kebijakan 

Rusunawa dalam Mengatasi 

Permukiman Kumuh di Kota 

Malang 

Adnin Ridha 

Rerifki dkk. 

2017 

Mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan rusunawa 

dalam mengatasi 

permukiman kumuh 

Deskripsi kualitatif, Analisa 

Miles dan Huberman yang 

meliputi proses Reduksi Data, 

Penyajian Data dan Penarikan 

Kesimpulan 

Kebijakan rusunawa telah berhasil 

mencegah terjadinya permukiman 

kumuh akan tetapi belum berhasil 

mengatasi permasalahan permukiman 

kumuh di kota Malang 
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No Judul Nama Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

4 Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa 
Cengkareng 

Mokh 
Subkhan. 
2008 

Merumuskan konsep 
pengelolaan rumah susun 
sederhana sewa cengkareng 
yang optimal 

Distribusi frekuensi, deskriptif 
kualitatif 

Rumusan konsep pengelolaan rumah 
susun serderhana sewa cengkareng 
yang optimal 

5 Analisis Sarana Prasarana 
dan Arahan Pengelolaannya 
di Rumah Susun Sederhana 
Sewa Tipar Cakung Jakarta 
Timur 

Eka Aprillia 
Kusuma 
Dewi. 2018 

1. Mengevaluasi 
kecukupan jumlah 
sarana atau fasilitas 
yang tersedia di 
Rusunawa Tipar 
Cakung;  

2. Mengevaluasi aspek 
teknis prasarana dan 
utilitas yang tersedia;  

3. Mengidentifikasi dan 
menganalisis aspek 
manajemen 
pengelolaan sarana 
prasarana dan utilitas

Analisis deskriptif, analisis 
Customer Satisfaction Index 
(CSI) dan Importance 
Performance Analysis (IPA) 

Jumlah sarana atau fasilitas sudah 
cukup memenuhi kebutuhan. Kondisi 
teknis prasarana dan utilitas banyak 
yang mengalami kerusakan. Penghuni 
Rusunawa Tipar Cakung merasa puas 
terhadap kualitas kinerja sarana 
prasarana dan utilitas, dan manajemen 
pengelolaan yang diterapkan. 

6. Inclusive Development 
through Providing Vertical 
Housing for Low Income 
Family in Yogyakarta Urban 
Areas 

Rini 
Rachmawati. 
2017 

Menggambarkan 
penyediaan dan penggunaan 
rusunawa, baik di kota-kota 
dan daerah pinggiran kota 
dengan mempelajari kasus-
kasus di Kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman dan 
Kabupaten Bantul. 

Analisis deskriptif kualitatif. 
Analisis ini didasarkan pada 
data wawancara mendalam 
dengan lembaga yang terkait 
dengan pengembangan 
rusunawa. Selain itu, analisis 
juga didasarkan pada 
wawancara mendalam dengan 
petugas teknis manajemen 
rusunawa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rusunawa dipandang sebagai salah 
satu solusi untuk membantu keluarga 
berpenghasilan rendah dalam 
memenuhi kebutuhan mereka akan 
perumahan. Dalam beberapa kasus di 
Kota Yogyakarta, rusunawa 
memainkan peran penting dalam 
mencegah pemukiman di kedua sisi 
sungai menjadi daerah kumuh. 
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2.7 Kerangka Berpikir Penelitian 

 Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun 

ke tahun, membuat kebutuhan akan lahan permukiman menjadi semakin meningkat 

juga. Karena tingginya kebutuhan lahan permukiman tidak sebanding dengan 

ketersediaan lahan yang ada, membuat harga lahan menjadi semakin mahal dan 

hanya bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sedangkan 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)  mereka mengalami keterbatasan 

akses untuk memiliki permukiman layak huni karena tidak memiliki biaya yang 

cukup. Terlebih Kelurahan Bandarharjo merupakan kawasan yang rawan sekali 

terjadi rob dan juga banyak terdapat pabrik di kawasan Kelurahan Bandarharjo. Hal 

ini membuat Kelurahan Bandarharjo menjadi kawasan permukiman kumuh dan 

permukiman liar. 

 Dalam rangka mengatasi permukiman kumuh dan liar, pemerintah 

Semarang membangun Rumah Susun sebagai solusi  peremajaan  permukiman  

dengan  tema “membangun  tanpa  menggusur”. Namun dikarenakan usia rumah 

susun yang sudah menua, membuat sarana prasarana dan utilitas permukiman yang 

ada di Rumah Susun Bandarharjo banyak mengalami penurunan kualitas. Sehingga 

penulis ingin bertanya terkait bagaimana ketersediaan sarana prasarana dan utilitas 

permukiman yang ada di Rumah Susun Bandarharjo. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut penulis melakukan evaluasi terhadap ketersediaan sarana prasarana dan 

utilitas permukiman yang ada di Rumah Susun Bandarharjo. Penelitian ini memiliki 

3 tujuan, tujuan pertama untuk mengevaluasi ketersediaan sarana prasarana dan 

utilitas permukiman, tujuan kedua mengetahui apakah sarana dan prasarana sudah 

memenuhi kebutuhan, dan tujuan ketiga untuk mengetahui peran rumah susun 
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dalam mengatasi permukiman kumuh. Setelah menganalisis semua komponen 

tersebut, diharapkan hasil yang didapatkan berupa rekomendasi peningkatan 

kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan utilitas permukiman di Rumah Susun 

Bandarharjo. Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Pertumbuhan Penduduk 

Kebutuhan Permukiman Meningkat

Permukiman kumuh(slum) dan liar(squatter)

Pembangunan Rumah Susun

Bagaimana Ketersediaan Sarana Prasarana dan 

Utilitas Rumah Susun?

Mengevaluasi ketersediaan 

sarana prasarana dan utilitas 

permukiman rumah susun 

Bandarharjo Semarang 

Mengetahui ketercukupan 

sarana prasarana dan 

utilitas rumah susun dalam 

memenuhi kebutuhan 

penghuni

Mengetahui peran rumah 
susun dalam mengatasi  

permasalahan 
permukiman kumuh 

Rekomendasi Peningkatan Kualitas dan 

Kuantitas Sarana Prasarana dan Utilitas 

Permukiman di Rumah Susun Bandarharjo

Keterbatasan Akses pada Permukiman Layak Huni 

Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana 
dan Utilitas Permukiman di Rumah Susun 

Bandarharjo 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil penelitian Evaluasi Ketersediaan Sarana Prasarana dan 

Utilitas Permukiman di Rumah Susun Bandarharjo ini, menghasilkan  

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari 15 sarana prasarana dan utilitas berdasarkan standar, rumah susun 

Bandarharjo baru memiliki 10. Sarana prasarana yang ada yaitu sarana 

kesehatan, peribadatan, sarana kesehatan, ruang terbuka, jaringan air, 

jaringan sampah, jaringan drainase, jaringan sanitasi, jaringan listrik, jaringan 

jalan dan sarana parkir. Sedangkan yang tidak ada adalah sarana 

niaga/perekonomian, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, jaringan 

telepon dan komunikasi, serta jaringan  pemadam kebakaran . Kondisi sarana 

prasarana dan utilitas yang ada secara keseluruhan baik, permasalahan hanya 

terjadi di jaringan drainase yang mengalami penyumbatan karena sampah. 

2. Sarana prasarana dan utilitas yang sudah tersedia di rumah susun Bandarharjo 

sebagian besar sudah bisa mencukupi kebutuhan penghuni. Sedangkan yang 

belum maksimal dalam mencukupi kebutuhan adalah sarana peribadatan di 

Blok B yang kurang luas. Jaringan jalan juga belum mencukupi karena kurang 

lebar untuk bisa mencukupi ruang gerak kendaraan dalam berlalu lintas. 
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3. Permukiman kumuh di Kelurahan Bandarharjo disebabkan oleh beberapa 

proses pengkumuhan (taudification) yaitu karena proses inundasi (inundation) 

penuaan bangunan (ageing process) dan proses pemadatan (densification). 

Peran rumah susun Bandarharjo dalam mengatasi permasalahan permukiman 

kumuh di Kelurahan Bandarharjo tidak terlalu besar. Hal ini karena sebagian 

besar penghuni berasal dari kawasan terdampak rob paling parah yaitu 

Kelurahan Tanjungmas. Sehingga masih banyak masyarakat yang berasal 

dari kawasan permukiman Bandarharjo belum tertampung di rumah susun 

karena yang diprioritaskan adalah masyarakat Kelurahan Tanjungmas. Selain 

itu, terdapat beberapa penghuni yang sudah tidak lagi tergolong MBR tetapi 

masih menempati rumah susun. Pemerintah sedang berupaya membuat SK 

untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya selaras dengan tujuan awal 

pembangunan rumah susun yaitu menyediakan rumah untuk MBR. 

4. Rumah susun Bandarharjo dibangun pada tahun 1990-an, sehingga bila 

dibandingkan dengan sekarang, kondisi bangunannya mengalami penurunan 

kualitas akibat dari proses penuaan, ditambah dengan kondisi lingkungan di 

Kelurahan Bandarharjo yang termasuk kawasan permukiman kumuh 

sehingga membuat kesan Rumah Susun Bandarharjo terlihat kumuh. Standar 

yang digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi sarana prasarana dan 

utilitas yang dibuat pada tahun 2004, sehingga dalam mengeveluasi sarana 

prasarana dan utilitas di Rumah Susun Bandarharjo yang dibangun pada tahun 

1990-an dirasa belum maksimal. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai 

ketersediaan dan ketercukupan sarana prasarana dan utilitas permukiman 

di Rumah Susun Bandarharjo. Pemerintah juga perlu melakukan kajian 

atau evaluasi dan mempertimbangkan perlunya menyediakan rumah 

susun bagi MBR yang tinggal di kawasan permukiman kumuh agar 

program pengurangan/penghapusan luasan kawasan permukiman kumuh 

yang ditargetkan secara nasional dapat tercapai. 

2. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali mengenai pentingnya 

penyediaan jaringan pemadam kebakaran di Rumah Susun Bandarharjo, 

mengingat jaringan pemadam kebakaran merupakan prasarana penting 

dan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di 

rumah susun. 

3. Perangkat lokal (Ketua RT dan Ketua RW) diharapkan menjadi 

penyambung aspirasi masyarakat terkait permasalahan sarana prasarana 

dan utilitas permukiman di Rumah Susun Bandarharjo untuk kemudian 

disampaikan kepada pemerintah sehingga permasalahan yang ada dapat 

segera teratasi. 

4. Penghuni rumah susun sebaiknya menjaga sarana prasarana dan utilitas 

yang sudah ada agar tetap berfungsi dengan baik. Program kerja bakti 

yang ada perlu lebih dioptimalkan agar tidak ada lagi permasalahan 

terkait jaringan drainase yang tersumbat karena sampah. 
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