
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUGAS AKHIR – DA 184801 
 
 
 
 

REDESAIN PERMUKIMAN SEPANJANG REL 
STASIUN SIDOTOPO 
 
 

 
AHMAD DZIKRI HAMDAN 
08111640000060 
 
 
 
 
Dosen Pembimbing 
Prof. Ir. Happy Ratna Sumartinah, M.Sc., Ph.D. 
 
 
 
 
Departemen Arsitektur 
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
2020



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUGAS AKHIR – DA 184801 
 
 
 
 

REDESAIN PERMUKIMAN SEPANJANG REL 
STASIUN SIDOTOPO 
 
 

 
AHMAD DZIKRI HAMDAN 
08111640000060 
 
 
 
 
Dosen Pembimbing 
Prof. Ir. Happy Ratna Sumartinah, M.Sc., Ph.D. 
 
 
 
 
Departemen Arsitektur 
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
2020



i 
 

 

  



ii 
 

 

  



iii 
 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini 

 

Nama   : Ahmad Dzikri Hamdan 

 

NRP   : 08111640000060 

 

Judul Tugas Akhir : Redesain Permukiman Sepanjang Rel Stasiun Sidotopo 

 

Periode   : Semester Gasal/Genap Tahun 2019/2020 

 

 Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat adalah hasil karya saya 

sendiri dan benar-benar dikerjakan sendiri (asli/orisinil), bukan merupakan hasil jiplakan 

dari karya orang lain. Apabila saya melakukan penjiplakan terhadap karya karya 

mahasiswa/orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang akan 

dijatuhkan oleh pihak Departemen Arsitektur FT-SPK ITS. 

 Demikian  surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akan 

digunakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 

 

         

        Surabaya, 9 Juli 2020 

       Yang membuat pernyataan 

        

Ahmad Dzikri Hamdan 

        NRP. 08111640000060 



iv 
 

 

  



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan tugas akhir 

yang berjudul “Redesain Permukiman Sepanjang Rel Stasiun Sidotopo” pada mata 

kuliah tugas akhir di departemen Arsitektur FT-SPK ITS tahun ajaran 2019/2020 

ini. 

Tugas akhir ini diawali dengan permasalahan yang ada pada konteks lahan 
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masyarakat dapat turut serta memberikan masukan dalam merancang hunian yang 
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REDESAIN PERMUKIMAN SEPANJANG REL STASIUN 

SIDOTOPO 

Nama Mahasiswa : Ahmad Dzikri Hamdan 

NRP Mahasiswa : 08111640000060 

Pembimbing  : Prof. Ir. Happy Ratna Sumartinah, M.Sc., 

Ph.D.  

ABSTRAK 

Kota yang baik merupakan kota yang bisa mewadahi seluruh aktivitas 

masyarakatnya. Segala fasilitas penunjang bisa diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat kota terus meningkat. Meski demikian, 

kondisi kota yang menjanjikan membuat banyak masyarakat desa memilih pindah 

dari tempat tinggalnya di desa ke kota-kota besar, salah satunya Surabaya. Arus 

perpindahan masyarakat desa ke kota inilah yang dikenal sebagai arus urbanisasi. 

Sejalan dengan semakin banyaknya penduduk dan semakin mengecilnya 

lahan untuk dibangun hunian, banyak dari masyarakat urban yang berpenghasilan 

rendah terpaksa menempati ruang-ruang ilegal mulai dari sepanjang tepian sungai, 

lahan-lahan milik pemerintah, hingga sepanjang tepi rel kereta api yang 

membahayakan penghuni. 

Kondisi permukiman ilegal (squatter) di sepanjang rel kereta salah satunya 

ialah permukiman sepanjang rel kereta stasiun Sidotopo. Kebanyakan permukiman 

penduduk menempati lahan yang dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia. Pada 

kenyataannya, permukiman yang mayoritas dihuni oleh migran etnis Madura ini 

tidak sesuai dengan peraturan RTRW Kota Surabaya 2010-2030 dan RDTRK UP 

Tanjung Perak 2008-2018 tentang infrastruktur. 

Tujuan dari perancangan yang dibuat adalah untuk bisa merancang kembali 

permukiman yang berada di sekitar rel kereta api stasiun Sidotopo agar tidak 

menyalahi aturan dan keamanan bagi penduduk sekitar. Permukiman yang 

dirancang kembali merupakan permukiman yang terjangkau oleh penduduk sekitar 

stasiun Sidotopo yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat berekonomi menengah 

ke bawah. 

 Dengan menggunakan pendekatan Participatory Design, permukiman yang 

dibangun kembali diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang 

bermukim di sepanjang jalur kereta. 

 

Kata kunci: kereta, participatory design, peraturan, permukiman 
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REDESIGN OF SETTLEMENTS ALONG THE SIDOTOPO 

STATION RAILWAY 

Student’s Name : Ahmad Dzikri Hamdan 

Registration Number : 08111640000060 

Supervisor  : Prof. Ir. Happy Ratna Sumartinah, M.Sc., 

Ph.D.  

ABSTRACT 

A good city is a city that can accommodate all the activities of its people. 

All supporting facilities can be accessed by all levels of society and the welfare of 

the city community continues to increase. Nevertheless, the promising condition of 

the city has made many villagers choose to move from their homes in the village to 

big cities, one of them is Surabaya. This flow of rural communities to the city is 

known as urbanization. 

In line with the increasing population and decreasing land for housing, many 

of the low-income urban communities are forced to occupy illegal spaces ranging 

from along river banks, government-owned land, to along railroad tracks that 

endanger residents. 

The condition of illegal settlements (squatter) along the railroad tracks one 

of them is settlements along the railroad stations of Sidotopo. Most settlements 

occupy land owned by PT. Kereta Api Indonesia. In reality, the majority of 

settlements inhabited by Madurese ethnic migrants are not in accordance with the 

Surabaya City Spatial Planning rules 2010-2030 and the Tanjung Perak UP 

Technical Area RDTRK 2008-2018 regarding infrastructure 

The purpose of the design is to be able to redesign the settlements around 

the Sidotopo train tracks so as not to violate the rules and security for the 

surrounding population. Redesigned settlements are the settlements that are 

affordable by residents around the Sidotopo station, which are mostly inhabited by 

people from the lower middle economy. 

By using the participatory design approach, the rebuilt settlements are 

expected to accommodate the people who live along the railroad track. 

 

Keyword: parsitipatory design, regulation, settlements, train 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semenjak selesainya perang dunia kedua, dunia mulai berbenah dan mulai 

berkembang masing-masing. Negara-negara yang dulu dijajah atau biasa disebut 

third world countries mulai membangun kota-kota yang tidak kalah besar dengan 

negara-negara maju. Perekonomian di kota terus digenjot oleh pemerintah untuk 

meningkatkan sektor industri yang sangat menggiurkan, apalagi untuk negara-

negara yang baru membangun kotanya.  

Namun permasalahan baru muncul. Penduduk yang tinggal di daerah yang 

jauh dari kota merasa hidupnya tidak semakmur yang tinggal di kota. Social gap 

terjadi dan memicu gelombang besar masyarakat di desa hijrah ke kota, proses ini 

lah yang nantinya diberi nama urbanisasi. Kota yang tidak siap menerima 

gelombang besar masyarakat baru pun menghadapi masalah besar, lahan yang 

terbatas. Tanah-tanah kosong pun ditempati, dan karena kurangnya pengawasan, 

tanah-tanah tersebut, baik milik pribadi maupun publik, ditempati sampai berganti 

generasi. 

Terkait masalah permukiman, menurut UN Habitat (2005) saat ini 50% dari 

7 miliar penduduk dunia tinggal di kota. Hampir seluruh kota di dunia terutama di 

negara berkembang memiliki masalah permukiman yang juga kumuh, tidak hanya 

informal. Kota-kota yang memiliki permasalahan permukiman ilegal diantaranya 

Mumbai, Dhaka, Caracas, Bogotá, Mexico City, Cairo, Lagos, Johannesburg. 

Gambar 1.1 menunjukkan salah satu squatter di Kolkata, India. 
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Gambar 1.1 Kehidupan Squatter di Kolkata, India. (DailyMail, 2015) 

 

 

Squatter menurut Brian C Aldrich (1995) dalam bukunya Housing the 

Urban Poor, merupakan daerah perumahan di daerah perkotaan yang dihuni oleh 

orang miskin yang tidak mampu memiliki tanah milik mereka sendiri, dan 

karenanya "jongkok" di tanah kosong, baik milik pribadi atau publik. Dengan 

semakin derasnya arus urbanisasi, kemunculan squatter mulai tidak terkendali. 

Mulai dari tanah-tanah kosong di belakang gedung besar, rel kereta api, hingga 

sepanjang aliran sungai ditempati dan dibangun rumah-rumah semipermanen. 

Gambar 1.2 memperlihatkan salah satu rumah-rumah ilegal di Pakistan. 

 

Gambar 1.2 Bangunan Squatter di Pakistan. (M. Iqbal, 2013) 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Brian%20C%20Aldrich
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Respon dari pemerintah setempat tentu menolak dan mengeluarkan perintah 

pembongkaran terhadap permukiman-permukiman ilegal yang menempati lahan 

semaunya. Berbagai aturan diterbitkan, namun hanya sebagian penghuni yang mau 

direlokasi dengan alasan mereka sudah tinggal di sana sejak lama. Permasalahan 

baru juga muncul ketika yang sudah mau direlokasi memilih untuk kembali 

dikarenakan berbagai alasan, mulai jarak ke tempat kerja, hingga suasana yang 

tidak sesuai keinginan mereka. 

 

1.2 Isu dan Konteks Desain 

1.2.1 Isu Desain 

Jika dicoba menarik permasalahan squatter ke lingkup yang lebih kecil, kota 

Surabaya misalnya, akan ditemukan beberapa daerah yang masyarakatnya masih 

bermukim di lahan-lahan yang bukan milik mereka. Salah satunya ada di sepanjang 

rel kereta di dekat stasiun Sidotopo. Sepanjang rel kereta ini, banyak permukiman 

ilegal yang sudah ditinggali masyarakat selama bertahun-tahun. Lahan yang 

ditinggali sejatinya merupakan lahan milik pemerintah, lebih tepatnya milik salah 

satu BUMN pemerintah, PT. Kereta Api Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian, ruang manfaat jalan atau jarak as rel dengan bangunan di sekitarnya 

minimal harus 6 meter (Ruang Milik Jalan). Gambar 1.3 memperlihatkan 

permukiman ilegal di sepanjang rel kereta di dekat stasiun Sidotopo, Surabaya. 
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Gambar 1.3 Permukiman Ilegal di Sidotopo, Surabaya.  (Kompasiana, 2016) 

 

1.2.2 Konteks Desain 

Pada kenyataannya, permukiman sepanjang rel stasiun Sidotopo ini tidak 

sesuai dengan peraturan RTRW Kota Surabaya 2010-2030 dan RDTRK UP 

Tanjung Perak 2008-2018 tentang infrastruktur. 

Tujuan dari perancangan yang dibuat adalah untuk bisa merancang kembali 

permukiman yang berada di sekitar rel kereta api stasiun Sidotopo agar tidak 

menyalahi aturan dan keamanan bagi penduduk sekitar. Permukiman yang 

dirancang kembali merupakan permukiman yang terjangkau oleh penduduk sekitar 

stasiun Sidotopo yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat berekonomi menengah 

ke bawah. 

Dengan menggunakan pendekatan partisipatory design, permukiman yang 

dibangun kembali diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang 

bermukim di sepanjang jalur kereta (Gambar 1.4). 
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Gambar 1.4 Ilustrasi Partisipatory Design dalam Sebuah Perancangan (UDM, 2019) 

 

 

1.3 Permasalahan dan Kriteria Desain 

1.3.1 Permasalahan Desain 

Permasalahan perancangan yang penulis angkat di sini adalah permasalahan 

safety dan tata letak permukiman yang melanggar undang-undang perkeretaapian. 

Permukiman yang berada pada daerah sempadan rel kereta tentu berbahaya bagi 

aktivitas warga sekitar. Dari pihak PT.KAI juga mengakui jika di daerah yang 

sempadannya difungsikan sebagai permukiman oleh penduduk sekitar, akan 

menyulitkan masinis untuk melihat kondisi di belakang ketika kereta berbelok. 

Di bawah ini merupakan teks Undang-undang no. 23 tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian: 

Pasal 42  

1. Ruang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b 

adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang 

digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. 



6 
 

2. Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat 

digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan 

tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api.  

Dokumen penjelas Undang- undang no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian  

Pasal 42 

Ayat (1) 

Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang 

manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “untuk keperluan lain” adalah kepentingan di luar kereta 

api, antara lain kepentingan pipa gas, pipa minyak, dan kabel telepon. Pasal 45 

Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan 

ruang milik jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 9 (sembilan) meter. 

Gambar 1.5 menunjukkan ilustrasi garis sempadan rel kereta api sesuai Undang-

Undang Perkeretaapian. 

 

 

Gambar 1.5 Ilustrasi Garis Sempadan Sepanjang Rel Kereta (Hukum dan Administrasi 

Perencanaan, 2016) 
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Permasalahan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah yang bisa 

selesai dengan solusi relokasi penduduk, namun harus memperhatikan berbagai 

aspek lain mulai dari jarak tempat kerja maupun tempat sekolah hingga tatanan 

sosial yang sudah terbentuk di masyarakat. Banyak dari gagasan relokasi penduduk 

yang kemudian kurang berhasil dikarenakan jarak dari tempat tinggal baru ke 

tempat kerja atau sekolah yang sangat jauh sehingga menyulitkan penghuni 

beraktivitas layaknya di tempat tinggal lama. 

 

1.3.2 Kriteria Desain 

 Setelah mengetahui permasalahan desain, kriteria desain bisa dirumuskan 

sebagai indikator utama aspek-aspek apa saja yang harus dicapai. Berikut ini empat 

kriteria desain yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan desain: 

1. Memastikan legalitas dan kesesuaian dengan peraturan. 

Memastikan batas sempadan dengan rel kereta agar keamanan penghuni terjaga 

dan jarak pandang masinis kereta tidak terganggu. 

2. Menciptakan rancangan permukiman yang sehat.  

Sehat yang dimaksud di sini kondisi penghawaan dan pencahayaan yang baik. 

Perbaikan kondisi bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya penataan 

kembali massa bangunan. 

3. Mengurangi kebisingan akibat kereta. 

Selain membahayakan keselamatan, kereta juga menimbulkan kebisingan yang 

cukup keras ketika melewati permukiman. 

4. Membuat rancangan yang terjangkau secara ekonomi. 

Rancangan yang dibuat haris bisa terjangkau oleh masyarakat MBR yang 

mendominasi permukiman.  
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 

 

 

2.1 Rekapitulasi Program Ruang 

2.1.1. Program Ruang 

Program aktivitas yang diusulkan adalah aktivitas-aktivitas dasar dan 

tambahan yang biasa dilakukan sebuah keluarga dalam rumah. Mulai dari enam 

aktivitas dasar yaitu makan, tidur, berkumpul, bekerja, mandi, memasak (Leupen, 

2006) hingga kegiatan tambahan seperti beribadah dan bermain.  

Aktivitas-aktivitas tersebut harus bisa diakomodasi oleh ruangan-ruangan 

yang dirancang agar rumah bisa berfungsi dengan baik dan kualitas hidup penghuni 

bisa menjadi lebih baik.  

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Aktivitas dalam sebuah Rumah (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Bangunan difungsikan tetap seperti fungsi awal yaitu permukiman 

penduduk. Permukiman penduduk yang dimaksud ini disini permukiman penduduk 

yang terdiri dari unit-unit rumah yang layak dari segi keamanan dan tersedianya 

fasilitas publik. 
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  Fungsi bangunan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 

dengan penataan kembali massa-massa bangunan agar tidak melanggar peraturan 

yang berlaku. Dengan asumsi keluarga yang menghuni adalah keluarga dewasa atau 

keluarga dengan anggota suami, istri dan dua anak, maka program ruang 

disesuaikan dengan kebutuhan keluarga tersebut.  

Untuk jumlah ruang tiap rumah, terdiri dari ruangan-ruangan dasar yang 

harus ada dalam sebuah rumah mulai dari kamar (satu kamar utama,dua kamar 

anak), kamar mandi, ruang tamu, ruang tengah serta dapur. Berikut ini tabel 

kebutuhan ruang dalam satu unit beserta fasilitas umum yang disediakan. 

Tabel 2.1 Tabel Luas Tiap Ruangan dalam Satu Rumah 

Ruangan dalam 
Unit 

panjang lebar tinggi 
luas 
(m2) 

dimensi 
(m3) 

Jumlah 
Waktu 
Pakai 

Ruang Tamu 2,5 2,5 2,8 6,25 17,5 1 tentatif 

Ruang Tengah 2,5 2,5 2,8 6,25 17,5 1 
06.00-
07.00, 
17.00-20.00 

Kamar Orang Tua 3 3 2,8 9 25,2 1 21.00-05.00 

Kamar Anak (2 
anak) 

3 3 2,8 9 25,2 1 17.00-20.00 

Kamar Mandi  1,2 2,4 2,8 2,88 8,064 1 tentatif 

Dapur 1,2 2,4 2,8 2,88 8,064 1 
05.00-
07.00, 
16.00-17.00 

Fasilitas panjang lebar tinggi 
Luas 
(m2) 

dimensi 
(m3) 

Jumlah 
Waktu 
Pakai 

Tempat Parkir 
Bersama 

50 50 3 2500 7500 1 
00.00-23.59 

Halaman bermain 10 10 3 100 300 1 08.00-17.00 

Musholla 15 15 4 225 900 1 03.00-20.30 

Ruang Utilitas 4 4 3 16 48 1 tentatif 

Ruang Keamanan 2 3 3 6 18 3 00.00-23.59 

Ruang serbaguna/ 
balai RW 

7 7 4 49 196 1 
tentatif 

Lobby tamu 4 4 3 16 48 1 08.00-21.00 

Sumber: Modul Rumah Sehat, Kementrian PU, 2011 



11 
 

 

Kebutuhan besaran ruangan yang diperlukan mengacu pada standar ukuran 

ruangan minimal agar bisa tetap memenuhi standar rumah yang baik dan sehat bagi 

penghuni. 

2.1.2. Hubungan Antar Ruang 

Hubungan antar ruang yang disusun disesuaikan untuk bisa memberikan 

akses antar ruang yang baik baik di tingkat unit hingga di tingkat tapak. Gambar 2.2 

menunjukkan hubungan atar ruang dan kategori privat-publik masing-masing 

ruang. 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Hubungan Antar Ruang dalam Satu Unit  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Hubungan Antar Ruang dalam Tapak  (Dokumen Penulis, 2019) 
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2.1.3. Persyaratan Terkait Aktivitas Ruang 

Persyaratan khusus untuk standar kebisingan di daerah permukiman adalah 

55 dB sedangkan kereta api yang berjalan mengeluarkan suara dengan kebisingan 

79 dB. Tingkat kebisingan harus bisa dikurangi agar aktivitas masyarakat tetap bisa 

berjalan dengan tenang dan tidak terganggu, terutama aktivitas istirahat serta 

beribadah yang membutuhkan ketenangan. 

Tabel 2.2 Tingkat Kebisingan Kawasan sesuai Peruntukan. 

 

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 48 tahun 1996 

 

2.2 Deskripsi Tapak 

2.2.1 Kondisi Tapak 

Lokasi yang akan menjadi lahan objek rancang adalah sebagian wilayah 

RW IX kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya yang 

berada pada jalan Kapasari Pedukuhan IX dengan luas lahan 6600 meter persegi. 

Di sepanjang rel kereta dari maupun akan menuju stasiun Sidotopo yang berada di 
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sebelah utara lahan, terdapat kurang lebih 40 rumah di sepanjang rel kereta yang 

dapat mengganggu perlintasan kereta dan kesehatan warga yang menempatinya. 

Kepemilikan lahan ini masih berada di bawah PT. KAI yang mana bisa dilihat pada 

gambar 2.4 yang menunjukkan plang kepemilikan lahan. 

 

Gambar 2.4 Plang PT. KAI  (Hukum dan Administrasi Perencanaan, 2016) 

 

Adapun batas-batas wilayah RT IX kelurahan Tambak Rejo, dijelaskan berikut 

ini: 

 Batas utara : Jalan Kenjeran 

 Batas selatan: Jalan Tambak Adi 

 Batas timur: Jalan Donorejo Wetan 

 Batas barat: Jalan Donorejo gang III 

Dibawah ini (Gambar 2.5) merupakan potret lahan yang akan dirancang. Data-data 

yang berkaitan dengan peraturan setempat diantaranya: 

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB): 50% 

 Koefisien Lantai Bangunan (KLB): 120% 

 Koefisien Dasar Hijau (KDH): 10% 

 Garis Sempadan Bangunan (GSB): sisi A 4,5 meter dari rel, sis B 4,5 meter 

dari rel dan sisi C 6 meter dari jalan. 
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Gambar 2.5 Potret Lahan Rancangan  (Diolah dari Googlemaps.com, 2019) 

 

2.2.2 Analisis Tapak 

Untuk kondisi lingkungan, temperatur rata-rata di site berada pada angka 29 

derajat  Celcius. Kondisi diperparah dengan tidak adanya jarak antar rumah yang 

mengakibatkan sulitnya sirkulasi udara masuk. Vegetasi juga hampir tidak ada 

sama sekali karena keterbatasan lahan. 

 

Gambar 2.6 Ilustrasi analisis lingkungan Lahan (Dokumen Penulis, 2019) 
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Untuk aspek kebisingan, dari pengambilan data menggunakan pengukur 

kebisingan, didapatkan angka kebisingan bisa mencapai 79 dB. (ketika kereta api 

sedang lewat). Standar kebisingan permukiman seharusnya berada dibawah angka 

55 dB sesuai arahan aturan yang berlaku. (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 48 Tahun 1996) 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi analisis kebisingan Lahan (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Untuk aspek sosial-ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat didominasi oleh 

pedagang, pegawai pertokoan serta buruh pabrik. Sebagian pedagang memiliki 

gerobak sendiri untuk dijajakan dan sebagian yang lain memilih untuk berjualan di 

depan rumah. Untuk pegawai pertokoan, kebanyakan berada di kawasan pertokoan 

sepanjang jalan Pasar Tambak Rejo sedangkan untuk pabrik, kebanyakan pabrik 

atau daerah industri berada di sepanjang jalan Kenjeran. 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi analisis kegiatan sosial-ekonomi (Dokumen Penulis, 2019) 
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Gambar 2.9 Potret seorang ibu berjualan kecil-kecilan di depan rumah  (Dokumen 

Penulis, 2019) 

 

Untuk aspek ketaatan pada aturan, bangunan yang didirikan masyarakat 

masih banyak melakukan pelanggaran sempadan. Pada gambar di bawah ini 

(Gambar 2.10) warna biru menunjukkan wilayah yang digunakan sebagai 

permukiman ilegal. Ambang batas sempadan rel kereta seharusnya 4,5 m dari as 

rel. Seluruh lahan juga dimiliki oleh PT. KAI. Sedangkan warna oranye merupakan 

lahan yang akan dijadikan sebagai site rancangan. 

 

Gambar 2.10 Daerah yang Melanggar Sempadan  (Dokumen Penulis, 2019) 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODE DESAIN 

 

 

3.1 Pendekatan Desain 

Dasar pemikiran dimulai dari proses penggusuran permukiman yang 

sebenarnya tidak menyelesaikan perkara kemiskinan, malah sebaliknya, 

penggusuran merupakan ancaman bagi penghuni kawasan kumuh perkotaan yang 

dapat mengganggu mata pencaharian (Kendra, 2011). Padahal, salah satu alasan 

mengapa masyarakat menghuni lahan ilegal adalah karena posisinya yang berada 

dekat dengan tempat bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pada awal 1990-an, 

kota-kota di Amerika Serikat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam 

pembangunan perkotaannya dan tidak lagi menggusur untuk menghilangkan 

kemiskinan dan kekumuhan di kota (Buletin Tata Ruang, 2011). 

Untuk kasus di permukiman sepanjang rel stasiun Sidotopo ini kita bisa 

melihat ke penataan kembali wilayah sepanjang sempadan sungai kali Code. 

Kawasan yang awalnya kumuh dan melanggar batas sempadan dan akan digusur, 

ditata kembali untuk meyakinkan pemerintah setempat bahwa permukiman ini 

masih pantas untuk tidak digusur. Gambar 3.1 menunjukkan penampakan kali Code 

yang sudah dirancang kembali oleh Y.B. Mangunwijaya. 

 

Gambar 3.1 Penampakan Permukiman Sepanjang Kali Code (GudegNet, 2018)  
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Pendekatan desain yang dipakai dalam merancang adalah Participatory 

Design. Desain partisipatif adalah seperangkat teori, praktik, dan studi terkait 

pengguna sebagai partisipan penuh dalam kegiatan (Greenbaum dan Kyng, 1991; 

Muller dan Kuhn, 1993; Schuler dan Namioka, 1993). Dengan kata lain, pendekatan 

ini adalah pendekatan desain yang melibatkan masyarakat dalam merancang sebuah 

keputusan, salah satunya adalah keputusan dalam hal merancang bangunan.  

Pendekatan ini berdasar pada gagasan bahwa terkadang rancangan yang 

dibuat oleh perancang (dalam hal ini arsitek), tidak selalu bisa mengakomodasi 

keperluan penggunanya.  

Oleh karena itu, pendekatan ini dipakai dengan maksud bisa membuka lagi 

wawasan dan memberikan masukan-masukan bagi perancang tentang apa 

sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna. Gambar 3.2 

menunjukkan salah satu proses dalam melakukan participatory design. 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi Participatory Design (Sydneydesign, 2016) 

 

Participatory design sendiri dalam pelaksanaannya, dibagi menjadi 3 tahap 

yaitu: Initial exploration of work, Discovery proccess dan Prototyping. (Spinuzzi, 

2005) 

1. Initial exploration of work 
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Tahap ini merupakan tahap memulai eksplorasi dan menganalisa aspek-aspek 

apa saja yang akan berpengaruh dalam merancang. Pengguna mulai diberi 

pemahaman tentang apa-apa saja yang akan menjadi kunci utama dalam proses 

rancang. 

2. Discovery process 

Tahap kedua adalah tahap dimana pengguna ikut serta menyampaikan prioritas 

mereka dan sama-sama mencoba membentuk rancangan yang baik, baik dari 

sudut pandang perancang maupun sudut pandang pengguna.  

3. Prototyping 

Pada tahap terakhir ini perancang mencoba membuat purwarupa atau prototype 

dari hasil pencarian bersama dengan pengguna. Hasil purwarupa kemudian 

didiskusikan kembali dengan pengguna mengenai apakah hasil purwarupa 

sudah mengakomodasi kebutuhan atau masih sangat jauh dari harapan. 

 

 

Gambar 3.3 Alur Participatory Design (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan warga 

masyarakat sekitar yang tinggal di sepanjang rel kereta api stasiun Sidotopo. 

Masyarakat memberikan masukan apa-apa saja yang menurut mereka penting 

dalam unit-unit hunian yang akan dirancang. 
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Gambar 3.4 Diskusi dengan Masyarakat (Dokumen Pribadi, 2019) 

  

 

Gambar 3.5 Diskusi dengan Masyarakat  (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Hasil yang diperoleh dari diskusi dan hearing tentang kebutuhan yang 

dibutuhkan masyarakat dirangkum dan dijadikan acuan untuk desain ke depannya. 

 

Gambar 3.6 Hasil Diskusi dengan Masyarakat  (Dokumen Pribadi, 2019) 
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3.2 Metode Desain 

Metode yang digunakan untuk merancang berdasarkan pada forced-based 

framework yang dikemukakan oleh Plowright dalam bukunya yang berjudul 

Revealing Architectural Design. Framework ini berfokus pada pembentukan 

rancangan berdasarkan pada aspek-aspek dari luar dan dalam. Aspek-aspek tersebut 

mulai dari interaksi sosial, regulasi, kondisi lingkungan, hingga view. 

Aspek-aspek tersebut akan melahirkan berbagai asset dan constrain yang 

akan diterjemahkan ke dalam bahasa arsitektur untuk membentuk rancangan. 

Gambar 2.3 menunjukkan alur proses desain dari force-based framework. 

 

Gambar 3.7 Proses Desain dari Force-Based Framework (Plowright, 2014) 

 

Karena dalam merancang penulis menggunakan pendekatan partisipatory 

design, tentu ada metode tersendiri dalam menjalankan proses partisipasi 

masyarakat. Dalam tiap tahap paticipatory design, desainer memerlukan metode 

yang berbeda dan harus sesuai dengan tahap yang dijalankan. 
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Pada tahap initial exploration of work, metode yang diterapkan adalah 

metode wawancara dan observasi. Proses ini dimaksudkan untuk mengukur 

pemahaman pengguna tentang rancangan yang baik dan memberikan pemahaman-

pemahaman tentang aspek-aspek yang dinilai krusial dalam merancang 

permukiman. 

 

Gambar 3.8 Observasi ke Lahan  (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Pada tahap discovery proccess, metode yang diterapkan adalah metode 

diskusi yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna dengan tujuan mengetahui 

pandangan dan prioritas masyarakat akan rencana desain yang akan diterapkan. 

 

Gambar 3.9 Diskusi dengan Masyarakat  (Dokumen Pribadi, 2019) 
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Pada tahap terakhir atau prototyping, metode yang diaplikasikan yaitu 

metode design and evaluate, yaitu perancang membuat purwarupa dari hasil diskusi 

pada tahap kedua kemudian dievaluasi bersama dengan masyarakat sebagai 

pengguna tentang aspek kesesuaian kebutuhan.  
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BAB 4 

KONSEP DESAIN 

 

4.1 Eksplorasi Formal 

 Berikut ini konsep yang diusulkan untuk menjawab kriteria desain yang 

disampaikan pada bab sebelumnya: 

1. Reorganizing the building 

Menata kembali Bangunan liar di sekitar rel stasiun yang sudah melanggar 

sempadan. Oleh karena itu, para penghuni direlokasi ke wilayah yang tidak 

melanggar sempadan. Community Housing yang dirancang menggunakan sistem 

dua lantai agar bisa tersedia lahan untuk penghijauan dan tidak melanggar 

sempadan. 

 

Gambar 4.1 Konsep reorganzing the building  (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

2. Open Space 

Ruang terbuka dirancang untuk memperbaiki kualitas penghawaan dan 

penyinaran matahari. Ruang terbuka yang dirancang bisa berupa taman, tempat 

bermain anak hingga tempat untuk sekadar duduk-duduk mengawasi anak bermain. 
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Gambar 4.2 konsep  Open Space (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

3. Noise Reduction 

Noise Reductor bisa digunakan untuk mengurangi bising akibat kereta yang 

sering melewati daerah rancangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan kenyamanan 

serta keamanan penghuni. 

 

Gambar 4.3 konsep Noise Reduction  (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

4. Precast Material 

Tiap unit akan dibangun secara precast atau sudah terfabrikasi. Hal ini akan 

menunjang pembiayaan bahan dan nantinya akan dapat mengurangi biaya sewa 

atau beli tiap unit di community housing. 

 

Gambar 4.4 konsep Precast Material  (Dokumen Pribadi, 2019) 
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 Selanjutnya pengaplikasian kepada bentuk dilakukan dengan cara 

mentransformasikan bentuk dari yang paling dasar sampai memenuhi konsep-

konsep yang sudah disusun. 

 

 

Gambar 4.5 Transformasi Unit  (Dokumen Pribadi, 2019) 
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Gambar 4.6 Transormasi Bangunan  (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

4.2 Eksplorasi Teknis 

Eksplorasi Teknis dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan 

yang bisa diterapkan dalam rancangan. 
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Untuk struktur, rancangan akan menggunakan baja profil H. Salah satu 

alasannya adalah untuk menghemat biaya konstruksi dan memberikan kekuatan 

struktur yang stabil dan kompak. 

 

Gambar 4.7 Rangka Baja  (Dokumen Pribadi, 2019) 

 

Untuk material, digunakan noise barrier yang bisa mengurangi kebisingan 

agar masyarakat lebih nyaman menghuni unit-unit huniannya. Penggunaan noise 

barrier menggunakan tiga jenis noise barrier yaitu tempered glass, wood dan plant. 

 

Gambar 4.8 Noise Barrier  (kohlhuer, 2019) 
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Gambar 4.9 Detail Noise Barrier  (kohlhuer, 2019) 
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BAB 5 

DESAIN 

 

5.1 Eksplorasi Formal 

5.1.1 Site Plan 

Pada gambar desain site plan (gambar 5.1), bisa dilihat bahwa sebagian 

ruang dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) untuk memperbaiki kualitas 

ruang para penghuni. Pada site plan juga terlihat jarak antar permukiman dan rel 

kereta yang sangat dekat oleh karena itu diberikan jarak dan barrier untuk 

keamanan penghuni. 

 

Gambar 5.1 Site Plan (Dokumen Penulis, 2019) 
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5.1.2 Layout Plan 

 Pada gambar layout plan (gambar 5.2), terlihat entrance dan sirkulasi 

penghuni. Sirkulasi didasarkan pada zonasi antara fasilitas umum dan unit-unit 

hunian. Dari gambar layout juga terlihat fasilitas umum yang berada di luar ruangan 

diantaranya, taman, playground hingga plaza. 

 

Gambar 5.2 Layout Plan (Dokumen Penulis, 2019) 
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5.1.3 Denah 

Pada gambar denah lantai 1 (gambar 5.3), terlihat bahwa fasilitas umum 

mendominasi ruangan-ruangan di lantai pertama. Hal ini dimaksudkan untuk 

membuat sistem fasilitas yang terpusat dan bisa dijangkau dengan mudah oleh 

penghuni dan juga oleh tamu-tamu yang sedang berkunjung. 

 

Gambar 5.3 Denah lantai 1 (Dokumen Penulis, 2019) 
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 Untuk lantai 2 (Gambar 5.4), semuanya difungsikan sebagai unit-unit 

hunian masyarakat. Lantai 2 difungsikan penuh sebagai unit hunian karena bisa 

tetap bisa menjaga privasi masyarakat dari tamu yang berkunjung dan memberikan 

kenyamanan. 

 

Gambar 5.4 Denah lantai 2 (Dokumen Penulis, 2019) 
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5.1.4 Tampak 

Pada bagian tampak (gambar 5.5, gambar 5.6, gambar 5.7 dan gambar 5.8) 

terlihat dinamika atap serta noise barrier yang melingkupi bangunan. Noise barrier 

dipilih sebagai metode pengurangan kebisingan yang efektif dari suara kereta api 

yang setiap hari melintas di permukiman. 

 

Gambar 5.5 Tampak Utara (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Gambar 5.6 Tampak Selatan  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Gambar 5.7 Tampak Barat (Dokumen Penulis, 2019) 
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Gambar 5.8 Tampak Timur (Dokumen Penulis, 2019) 

5.1.5 Potongan 

Gambar  Potongan A-A (Gambar 5.9) dan Gambar Potongan B-B (Gambar 

5.10) menunjukkan elevasi dan aktivitas dalam bangunan. Elevasi tiap ruangan 

disesuaikan fungsi dan zonasi ruangan. Untuk elevasi zona outdoor sengaja dibuat 

lebih rendah dari indoor untuk menghindari banjir dan mempermudah aliran air. 

 

Gambar 5.9 Potongan A-A  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Gambar 5.10 Potongan B-B  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

5.1.6 Perspektif Exterior 

 Gambar eksterior dari luar (gambar 5.11) menunjukkan perpaduan vegetasi 

dan noise barier yang dipasang melingkupi bangunan. Vegetasi juga bisa 
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membantu pengurangan noise yang sampai kepada bangunan untuk menjaga 

kenyamanan penghuni. 

 

Gambar 5.11 Eksterior Depan  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Gambar eksterior Taman (gambar 5.12) memperlihatkan kombinasi antara 

vegetasi taman dan tempat duduk untuk bersantai di tengah ruang terbuka hijau. 

Area ini juga dilengkapi gazebo agar tamu-tamu yang datang bisa menunggu 

penghuni sambil menikmati taman. 

 

Gambar 5.12 Eksterior Taman  (Dokumen Penulis, 2019) 

Gambar eksterior Playground (gambar 5.13) memperlihatkan anak-anak 

yang bermain dengan playground yang berbentuk kereta. Playground ini dibuat 
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dengan memodifikasi kereta yang tidak terpakai di stasiun Sidotopo untuk 

difungsikan kembali sebagai tempat bermain anak. Untuk ibu-ibu yang sedang 

menunggu anaknya bermain, bisa mengawasi di tempat duduk yang disediakan 

berhadapan langsung dengan playground (gambar 5.14). 

 

Gambar 5.13 Eksterior Playground  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Gambar 5.14 Eksterior Tempat Duduk Pengawas  (Dokumen Penulis, 2019) 
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5.1.7 Perspektif Interior 

Interior hunian (Gambar 5.15) didesain dengan sederhana dengan prioritas 

kebutuhan masyarakat. Ukuran-ukuran ruangan disesuaikan dengan standar hunian 

yang berlaku agar masyarakat tetap bisa nyaman menempati hunian meskipun 

dengan luasan yang tidak terlalu lebar. 

 

Gambar 5.15 Interior Ruang Tamu  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

Gambar 5.16 Interior Kamar  Tidur (Dokumen Penulis, 2019) 



40 
 

 

Gambar 5.17 Interior Kamar Mandi  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

5.2 Eksplorasi Teknis 

5.2.1 Struktur 

 Struktur menggunakan baja profil H untuk menopang beban. Kolom dan 

balok struktur dilapisi gypsum untuk merapikan tampilan struktur dan menambah 

nilai estetika. 
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Gambar 5.18 Eksplorasi Struktur  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

5.2.2 Material 

 Material yang digunakan diprioritaskan menggunakan material yang 

ekonomis agar bisa mengurangi biaya konstruksi.  



42 
 

  

Gambar 5.19 Eksplorasi Material  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

5.2.3 Utilitas 

 Kelistrikan diatur sedemikian rupa agar penghuni bisa menikmati listrik 

dengan nyaman. Masing-masing unit memiliki meteran tersendiri agar 

memudahkan perhitungan dan pembayaran listrik masing-masing. 
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Gambar 5.20 Skema Kelistrikan  (Dokumen Penulis, 2019) 

 

 Untuk utilitas air, air kotor yang merupakan black water langsung diarahkan 

menuju septic tank sedangkan grey water diarahkan menuju saluran kota dengan 

dilengkapi bak-bak kontrol untuk mengetahui kelancaran aliran air kotor. 
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Gambar 5.21 Utilitas Air Kotor  (Dokumen Penulis, 2019) 
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Gambar 5.22 Utilitas Air Bersih  (Dokumen Penulis, 2019) 
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BAB 6 

KESIMPULAN 

 

Penggusuran pada dasarnya merupakan proses yang baik dan bertujuan 

untuk menata kembali ruang kota agar memberikan kualitas hidup yang baik bagi 

masyarakat. Namun, bila dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan dilihat 

dari berbagai sudut pandang, penggusuran bukan menyelesaikan suatu masalah 

namun menimbulkan masalah baru lainnya. Hal ini terjadi karena banyak 

pertimbangan yang terlewatkan misalnya jarak antara permukiman baru yang 

dibangun dengan tempat kerja dan lokasi pendidikan anak. 

Penerapan penggusuran sebenarnya masih bisa dicoba dicari alternatif lain 

dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Dalam kasus lahan PT.KAI 

di dekat stasiun Sidotopo yang diangkat dalam rancangan ini, diajukan solusi 

dengan merancang unit-unit rumah yang masih berada di lahan PT.KAI namun 

tidak melanggar garis sempadan kereta. Rancangan unit-unit rumah ini kemudian 

bisa disewakan kepada penduduk yang direlokasi agar mereka tidak berpindah jauh 

dari posisi awal. Masyarakat tetap bisa tinggal dekat dengan tempat mata 

pencaharian dan PT.KAI tetap bisa memperoleh keuntungan dengan menyewakan 

unit rumah yang ditempati. Penataan massa bangunan ini akan bermanfaat kepada 

kedua belah pihak dan bisa menjadi alternatif solusi. 

Dalam tugas akhir ini,disusun solusi agar menemukan cara legal penduduk 

menghuni lahan yang masih ilegal, meningkatkan keamanan serta meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. Tugas akhir ini hanya merupakan salah satu alternatif 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan permukiman ilegal yang sudah 

berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. 
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