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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan perumahan massal vertikal (PMV) di kota-kota besar di 

Indonesia merupakan salah satu jawaban dari masalah yang ditimbulkan oleh 

peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, meningkatnya kebutuhan perumahan di 

kota, persaingan okupasi lahan, kelangkaan lahan untuk perumahan, merebaknya 

permukiman liar dan kumuh, konversi lahan di pinggiran kota, serta meluasnya 

kota. Gaya hidup tinggal di PMV merupakan konsekuensi turutan dari jawaban 

permasalahan tersebut. Tinggal di perumahan massal vertikal (PMV) bukan 

merupakan hal baru di kota-kota besar di Indonesia, namun sampai kini masih 

saja dipertanyakan tentang kesesuaiannya dengan cara dan kebiasaan hidup atau 

gaya hidup (GH) penghuninya. Oleh karena itu, penelitian tentang gaya hidup di 

PMV menarik dan penting untuk dilakukan. Mengingat persoalan gaya hidup di 

perumahan massal vertikal bukan merupakan domain tunggal satu disiplin ilmu, 

maka dalam penelitian ini kajian didekati dari ranah ilmu sosial, P-IPS, geografi, 

antropologi, dan arsitektur. 

1.1.1. Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk Perkotaan 

Teori urbanisasi dalam arti seluas-luasnya adalah berkaitan dengan 

fenomena arus manusia ke kota, pertumbuhan kawasan/areal perkotaan, dan gaya 

hidup kota atau gaya hidup kaum urbanis (Sumaatmaja, 2005). Ketiga fenomena 

itu dapat dirinci lagi menjadi: (1) Pertumbuhan persentase penduduk yang 
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bertempat tinggal di kawasan perkotaan, baik secara mondial, nasional, maupun 

regional. (2) Proses perubahan wilayah non perkotaan menjadi wilayah perkotaan, 

karena pertumbuhan dan pertambahan penduduk (3) Berpindahnya penduduk ke 

kota-kota dari perdesaan. (4) Bertambahnya penduduk bermata pencaharian non-

agraris di kawasan perdesaan. (5) Tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota. 

(6) Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial-morfologis (wilayah terbangun) 

suatu kota di kawasan sekelilingnya. (7) Meluasnya pengaruh suasana ekonomi 

kota ke perdesaan. (8) Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan 

kultural kota ke perdesaan, atau dengan kata lain meluasnya nilai-nilai dan norma-

norma ke kotaan ke kawasan luarnya (Bruijne, Hademans, dan Heins 1976). (9) 

Berubahnya dominasi tatanan masyarakat perdesaan menjadi perkotaan. (10) 

perubahan cara hidup (way of life), yang berkaitan dengan irama dan tatacara 

kehidupan kota yang cepat, efektif, efisien, produktif, individualistik, penuh 

kewaspadaan, rasional, ekonomis, mandiri. 

Urbanisasi dan memadatnya kota merupakan fenomena yang terus 

berlangsung baik pada skala dunia, Indonesia, maupun pada skala kota Bandung.  

Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan terjadi 

ketidakseimbangan antara kebutuhan, eksploitasi, dan konsumsi dengan 

tersedianya sumber daya alam. Terutama ketidak seimbangan antara sumber daya  

alam berupa lahan atau ruang kota yang terbatas dan relatif tidak dapat 

terbarukan; dengan kebutuhan ruang atau lahan bagi pembangunan perumahan.  

Di dunia, untuk mencapai jumlah penduduk sebanyak dua milyar dari satu 

milyar sebelumnya, dibutuhkan 123 tahun (Kompas, 1996). Untuk mencapai tiga, 
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empat, dan lima milyar dibutuhkan hanya 33, 14, dan 13 tahun. Satu milyar 

berikutnya hanya membutuhkan waktu 11 tahun.  Pada tahun 2015 PBB 

memprediksikan penduduk dunia berkisar antara tujuh milyar (perkiraan rendah) 

sampai 10 milyar (perkiraan tinggi) (Kompas, 1996).  

Di Indonesia, ledakan penduduk terjadi mulai tahun 1970an. Pada tahun 

1970 penduduk kota sekitar 30 juta atau 17,1% jumlah penduduk seluruh 

Indonesia. Meningkat sebanyak 22,4 % pada tahun 1980, dan pada tahun 1990 

telah mencapai 30,9 %.  

Pada tahun 1980, terdapat delapan kota besar di Indonesia yang 

penduduknya lebih dari 500 ribu jiwa, termasuk kota di luar Jawa seperti Medan 

dan Ujung Pandang, selain lima kota di Jawa yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, 

Semarang, dan Malang.  Pada tahun 2004, Bandung merupakan salah satu dari 5 

kota besar di Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari satu juta jiwa selain 

kota Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. 

Pada studi ini, urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan 

merupakan titik berangkat permasalahan tentang berkehidupan secara vertikal 

dengan gaya hidup perkotaan. 

1.1.2. Peningkatan Kebutuhan Perumahan Versus Keterbatasan 
Lahan/Ruang Kota 

Fenomena urbanisasi membawa konsekuensi pada tuntutan penyediaan 

ruang (space) kawasan perkotaan bagi penyediaan dan pembangunan prasarana 

(infrastruktur dan utilitas) serta sarana (fasilitas dan amenitas) kota.  

Secara kualitatif, fenomena urbanisasi diikuti oleh meningkatnya 

kebutuhan sekunder dan tersier (hobi dan gaya hidup baru), seperti mall sampai 
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hypermarket, arena-arena hiburan dan olah raga, seperti sirkuit balap motor/mobil, 

arena menara bungge-jumping, sea-world, berbagai restoran dan cafe franchise 

(semacam Mc Donald dan Hardrock Cafe), dan lainnya. Itu semua membutuhkan 

daya dukung ruang beserta infrastrukturnya, sehingga menimbulkan persaingan 

untuk okupasi dan pemanfaatan ruang/lahan kota. Semua itu, beriringan dengan 

keharusan menyediakan lahan perumahan sebagai kebutuhan primer sebuah kota 

berpenduduk padat.  

Kebutuhan rumah dapat diperhitungkan dari 5 komponen, yaitu: (1) 

Jumlah unit rumah yang dibutuhkan untuk menurunkan kepadatan (backlog); (2) 

Rumah yang harus segera diganti (immediate replacement); (3) Rumah yang 

segera harus diganti sesuai dengan perencanaan (normal replacement); (4) Rumah 

yang dibutuhkan karena pertambahan penduduk (new households); dan (5) 

Kebutuhan rumah untuk menutupi kekurangan rumah sejak tahun tahun 

sebelumnya (fulfillment of housing deficit). 

Di Indonesia, pertambahan penduduk periode 1989-2000 adalah 42,8 juta 

(175,6 juta ke 218,4 juta). Rata-rata jumlah jiwa/KK adalah 4,4, maka kebutuhan 

rumah selama 11 tahun adalah sebanyak 9,73 juta unit atau 884.545 unit pertahun 

(dibulatkan menjadi 900.000 unit pertahun). Kebutuhan rumah untuk menutupi 

kekurangan rumah sebanyak 3 juta unit pada tahun 1989 (termasuk kebutuhan 

rumah bagi rumahtangga yang selama ini tinggal bersama rumahtangga lain), 

akan dipenuhi selama 10 tahun sehingga kebutuhan rumah pertahun 300.000 unit. 

Kebutuhan rumah untuk mengganti rumah tua yang sudah tidak memenuhi 

standar karena umur bangunan mencapai 20 tahun; dari jumlah rumah 34 juta dan 
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akan rusak dalam 20 tahun, maka penggantian rumah pertahun adalah 1,7 juta unit. 

Dari tiga perhitungan itu terlihat bahwa kebutuhan rumah pertahun sampai dengan 

tahun 2000 adalah sebanyak 2,9 unit. Dari kebutuhan 2,9 unit/tahun tersebut, 

kebutuhan rumah di kawasan perkotaan sekitar 900.000 unit pertahun. Pemerintah 

hanya sanggup mentargetkan 10% dari kebutuhan rumah di kawasan perkotaan, 

yaitu 90.000 unit pertahun atau 450.000 unit perlima tahunan (330.000 unit akan 

dibangun oleh swasta dan 120.000 unit oleh Pemerintah). 

Artinya, jika angka pertumbuhan penduduk diterjemahkan kedalam 

kebutuhan akan shelter (dalam hal ini, rumah) di kota, ditambah dengan 

kebutuhan sarana dan prasarana, maka permasalahan yang harus ditanggulangi 

oleh pengelola kota adalah masalah efisiensi dan perlunya intensifikasi 

pemanfaatan lahan untuk pengadaan  perumahan yang layak di kawasan perkotaan. 

Di kawasan perkotaan, lahan makin langka, karena itu harganya makin 

mahal, padahal kebutuhan perumahan meningkat; sehingga tanah pertanian dan 

perkebunan setiap tahun diambil/terambil untuk perumahan sebanyak 7.000 ha per 

tahun, hal ini sekaligus dapat menyebabkan produksi bahan pangan menurun. 

Makin banyak perumahan; maka makin banyak pula membutuhkan sarana dan 

prasarana lingkungan; maka makin banyak lagi tanah pertanian dan perkebunan 

diambil/terambil. Permasalahan tersebut ditambah lagi dengan masalah mahalnya 

harga tanah/lahan, yang biasanya diikuti dengan masalah sengketa tanah, 

penyerobotan tanah, dan menjamurnya permukiman kumuh. 
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Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah dan tantangan 

kota berpenduduk padat sangatlah rumit dan dapat ditinjau dari berbagai aspek 

seperti aspek spasial; sosial, ekonomi, politik, lingkungan kota, dan kultural.  

Dari aspek spasial, tantangan kota berpenduduk padat adalah dalam hal 

kelangkaan lahan untuk perumahan/permukiman, meluasnya ukuran kota, 

menjauhnya tempat kerja dengan tempat bermukim, meningkatnya arus ulang-alik 

dari pinggiran ke pusat kota, meningkatkan kemacetan lalu lintas, tidak efisiennya 

penyediaan infrastruktur, meningkatnya kawasan permukiman kumuh. 

Dari aspek sosial, tantangan kota yang disebutkan di atas akan menjadi 

ajang pembelajaran secara tidak langsung pada masyarakat tentang ketidak 

efisienan pemanfaatan ruang kota; menjadikan ajang pembelajaran secara tidak 

langsung akan kehidupan urban yang semakin individualistik dan menghilangkan 

rasa kebersamaan dalam kehidupan urban. Selain itu keterpaksaan menjalani 

kegiatan ulang-alik dari tempat tinggal ke tempat kerja akan menyebabkan dan 

menambah tingkat stress masyarakat. 

Dari aspek ekonomi, masyarakat terbebani oleh biaya transportasi yang 

bahkan dapat mencapai 60% dari seluruh penghasilan untuk keperluan ulang-alik, 

sehingga tidak ada kesempatan untuk menabung dan mempersiapkan biaya untuk 

kesejahteraan yang lebih baik untuk pendidikan bagi dirinya atau bagi keluarga 

dan putra-putrinya; atau untuk investasi di bidang lainnya.  

Waktu yang terbuang di perjalanan dari pinggiran ke pusat kota (central 

business district-CBD) menyebabkan menurunnya keefektifan produksi, karena 

jam kerja menjadi tidak efektif. Selain itu, infrastruktur, prasarana dan sarana kota 
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menjadi lebih boros dan tidak efisien, karena kota menjadi tidak kompak akibat 

kota terlalu melebar atau meluas. 

Secara politik, kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi memberi 

tantangan dan ujian bagi pengelola atau pemerintah kota, dalam hal komitmen 

politiknya dalam: (1) mewujudkan kepedulian pemerintah untuk mengatasi 

permukiman kumuh, sebagai tempat hunian yang selain tidak layak dari segi 

kesehatan, kenyamanan, dan keindahan, tetapi juga memiliki peluang sebagai 

tempat terjadinya kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya; (2) memberikan 

keadilan, dalam hal memberi kesempatan yang sama untuk tinggal di pusat kota 

bagi berbagai strata sosial-ekonomi penduduk kota; (3) mewujudkan efisiensi 

pegelolaan kota dalam peremajaan bagian kota sehingga tercapai "the highest and 

the best use" dari lahan yang diremajakan. 

Dari aspek lingkungan, kota dengan kepadatan yang tinggi memberi 

tantangan dalam hal semakin berkurangnya ruang terbuka kota, sehingga bidang 

resapan air tanah dan penyerapan polusi udara juga berkurang. Kepadatan yang 

tinggi mengakibatkan tidak tersedianya atau tidak tersisa lagi jarak antar 

bangunan, sehingga sirkulasi udara dan kebutuhan akan pencahayaan alami tidak 

dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu secara visual, kawasan dengan 

kepadatan yang tinggi secara estetika memberikan kesan yang tidak baik. 

1.1.3. Respon dan Sikap Pengelola Kota dalam Menjawab Tantangan Kota 

Masalah persaingan dalam okupasi dan pemanfaatan lahan atau ruang kota 

merupakan tantangan kota sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah 

penduduk dan proses urbanisasi yang masih terus berlangsung.  
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Berbagai teori penyelesaian masalah kota berpenduduk padat dari masa ke 

masa dicanangkan dan diimplementasikan. Secara teoretik, penyelesaian masalah 

kota berpenduduk padat dari masa ke masa dapat dikategorikan dengan dua 

pendekatan, yaitu (1) dengan cara ekstensifikasi-dekonsentrasi; dan (2) dengan 

cara intensifikasi-rekonsentrasi. Dalam pelaksanaannya, ada yang menerapkannya 

dengan memilih salah satu atau dengan mengkombinasikan keduanya. 

Cara ekstensifikasi dalam menghadapi permasalahan kota dengan 

kepadatan penduduk tinggi adalah dengan melakukan perluasan kota secara 

horisontal, sehingga angka kepadatan (jumlah penduduk per satuan luas) dapat 

ditekan. Biasanya cara ekstensifikasi diiringi dengan dekonsentrasi pusat-pusat 

kegiatan dan pelayanan kota (seperti Central Business District; pusat hiburan, 

perdagangan, perkantoran pemerintahan, dan lainnya). Sebaliknya, cara 

intensifikasi, justru menerapkan kebijakan untuk mengisi ruang kota dengan lebih 

optimal secara vertikal, sehingga kota menjadi lebih kompak. Atau dengan kata 

lain mendistribusikan kepadatan buka kearah pinggiran tetapi kearah atas atau 

bawah. Oleh karena itu cara ini biasanya diiringi dengan rekonsentrasi, atau 

pemusatan kembali atau menambah lagi pusat-pusat kegiatan di kawasan pusat 

kota, yang biasanya dikombinasikan dengan pembangunan perumahan vertikal, 

mixed-use dengan pusat perdagangan dan fasilitas perkotaan lainnya dalam mega-

structure. 

Sejarah menunjukkan bukti-bukti dari penerapan kedua cara tersebut. Pada 

kota-kota klasik, contoh penerapan cara ekstensifikasi adalah perluasan kota atau 

pembentukan kota taklukan dan jajahan Romawi. Kota Roma sendiri merupakan 
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kota yang berkepadatan tinggi yang menerapkan cara intensifikasi pula dengan 

pembuatan perumahan vertikal. Pada kota-kota modern, penanganan masalah kota 

berpenduduk padat yang kondisi lingkungannya telah merosot adalah dengan cara 

membangun kota-kota satelit dipinggiran kota induk, dikenal dan dimulai di 

Inggeris dengan konsep Garden City, yang dicetuskan oleh Ebenezer Howard. 

Selain itu pembangunan perumahan massal vertikal sebagai cara intensifikasipun 

diberlakukan, terutama untuk para pekerja industri yang membutuhkan kedekatan 

dengan tempat bekerjanya. Pada kota-kota post-modern, kedua pendekatan 

tersebut silih berganti atau kadang secara simultan diberlakukan. Cara 

ekstensifikasi dilakukan terutama oleh gerakan new-urbanism di Amerika (post-

modernism di bidang perkotaan) yang memfokuskan pada romantisme suasana 

kota-kota klasik namun dengan konteks modern. Sementara itu, pembangunan 

perumahan massal vertikal pun sebagai usaha intensifikasi tetap saja dilakukan, 

dengan memperbaikinya dari kegagalan yang dicapkan pada perumahan massal 

vertikal pada masa modern. 

Di Indonesia, kebijakan ekstensifikasi melalui konsep kota raya atau kota 

metropolitan pernah diterapkan seperti konsep sistem kota-kota Jabodetabek, 

Bandung Raya, Gerbangkertasusila dan Medan Metropolitan. Pada kota–kota 

besar itu pula kebijakan intensifikasi diberlakukan. Pembangunan perumahan 

massal vertikal mulai dilakukan sejak tahun 1956-an, dan marak pada tahun 1990-

an sampai sekarang, sekaligus sebagai usaha dari kebijakan peremajaan kota 

(urban renewal). 
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Untuk kota Bandung pernah diberlakukan kebijakan ekstensifikasi melalui 

konsep Bandung Raya atau Metropolitan Bandung pada tahun 1980-an, 

mengiringi pemekaran area kotamadya Bandung dari sekitar delapan ribu hektar, 

menjadi sekitar 17 ribu hektar. Di samping itu di kota Bandungpun diterapkan 

pula intensifikasi berupa peremajaan kota di beberapa lokasi, dengan 

pembangunan perumahan vertikal beserta pusat kegiatan lainnya, juga secara 

vertikal. 

Setelah berlangsung sekitar 20 tahun, kebijakan ekstensifikasi tersebut 

telah dievaluasi dalam sebuah disertasi yang mengkaji keefektifan dari 

penyebaran pusat-pusat kegiatan kota tersebut (urban core distribution) 

(Kombaitan, 1999). Hasil dari studi tersebut menyatakan bahwa keefektifan 

penyebaran inti kota tersebut tidak signifikan. Ketidakberhasilan cara 

ekstensifikasi-desentralisasi itu ditandai dengan tidak terwujudnya konsep 

perwilayahan (zoning) yang awalnya dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan 

commuting masyarakatnya, namun kenyataannya hal itu tetap berlangsung sampai 

kini. 

Dengan kata lain, kebijakan ekstensifikasi dan dekonsentrasi inti kota 

tersebut masih dianggap memiliki kekurangan antara lain: sebagai penyebab 

penyebaran lokasi perumahan baru ke pinggiran kota yang tidak terkendali, 

bahkan sampai merambah ke tempat-tempat yang seharusnya menjadi kawasan 

resapan air tanah (diatas 700 meter di atas permukaan laut); sebagai penyebab 

kota yang tidak efisien, karena kota melebar ke pinggiran kota sekaligus juga 

sebagai borosnya penyediaan jaringan infrastruktur, prasarana dan sarana kota. 
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Pembangunan jaringan prasarana menjadi mahal dan tidak terintegrasi. Biaya 

transportasi, social cost yang disandang masyarakat dan kota menjadi lebih besar. 

Tempat kerja makin jauh. Kota menjadi tidak efisien dan mahal. 

Sementara itu, keberhasilan cara intensifikasi-rekonsentrasi pun masih 

dipertanyakan dan diperdebatkan. Walaupun akhir-akhir ini, anggapan bahwa cara 

intensifikasi-rekonsentrasi ini akan lebih berpeluang berhasil dalam menjawab 

tantangan kota. Hal itu pula yang mendorong, wakil presiden Jusuf Kalla, dengan 

program 1000 tower, mencanangkan akan membangun rumah susun (selanjutnya 

disebut rusun) 20 lantai di beberapa kota besar berpenduduk dua juta jiwa atau 

lebih (Kompas, 2006). Hal itu merupakan salah satu perwujudan cara 

intensifikasi-rekonsentrasi melalui pembangunan perumahan massal vertikal 

(PMV). 

Terjadi fenomena yang unik di kota besar seperti di Jakarta dan sudah 

dimulai pula di Bandung, yaitu menjamurnya perumahan massal vertikal 

(selanjutnya disebut PMV) berupa rumah susun, flat, atau apartemen.  Baik yang 

dihuni oleh kalangan menengah atas, maupun menengah bawah.  Hal itu 

menunjukkan berubahnya gaya hidup (selanjutnya disebut GH) dalam hal 

menguasai dan memanfaatkan space/lahan yang disesuaikan dengan cara tinggal 

baru di kawasan perkotaan, dari cara hidup secara horisontal menjadi cara hidup 

secara vertikal. 

Pembangunan PMV diyakini bermanfaat dalam menjawab tantangan kota. 

Manfaatnya tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu: secara spasial, 

sosial, ekonomikal, politikal, ekologikal dan kultural. 
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Secara spasial, manfaat PMV adalah: menghemat lahan dan intensifkasi 

ruang kota dengan kepadatan bangunan tinggi; mengendalikan dan intensifikasi 

kepadatan penduduk; mengurangi kemacetan lalu lintas; mendekatkan penghuni 

dengan tempat kerja, dan fasilitas umum; mengurangi frekuensi ulang-alik 

(commuting) penduduk dari pinggiran ke tempat kerja di pusat kota; mengganti 

permukiman kumuh, menjadikan kota yang lebih tertata rapi; serta mengurangi 

tuntutan akan lebih banyaknya jaringan jalan dan jaringan infrastruktur lainnya 

karena proses perluasan kota. 

Secara sosial, PMV bermanfaat berperan sebagai: ajang 

pendidikan/pembelajaran tentang efisiensi bagi masyarakat urban; dan sebagai 

ajang pendidikan/pembelajaran tentang bagaimana menjalin kehidupan bersama 

dalam sebuah gedung/bangunan milik bersama. Selain itu, bermanfaat dalam hal  

mengurangi tingkat ‘stress’ masyarakat yang harus ulang alik dari tempat tinggal 

ke tempat kerja. Bagi anak-anak yang sejak kecil tinggal di PMV terlatih untuk 

turun naik tangga, yang diyakini secara tidak langsung melatih kekuatan otot kaki, 

yang baik untuk kesehatan di masa tuanya. 

Secara ekonomis, manfaat pembangunan PMV adalah: sebagai investasi  

pemiliknya yang dapat memberi keuntungan finansial, baik bagi kalangan 

menengah keatas, maupun bagi kalangan menengah kebawah.; meringankan biaya 

transportasi; meningkatkan peluang tenaga kerja dengan adanya pembangunan 

PMV; mendapatkan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas; 

menghemat biaya untuk penyediaan infrastruktur kota, karena bersifat kompak; 

serta meningkatkan efektifitas produksi, karena jam kerja lebih efektif, tanpa 
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terbuang karena perjalanan dari pinggiran ke pusat kota (central business district-

CBD). 

Secara politis, manfaat pembangunan PMV adalah: sebagai perwujudan 

kepedulian pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh; mengurangi tingkat 

kriminalitas yang biasanya lebih banyak terjadi pada kawasan kumuh; 

memberikan keadilan, dalam hal memberi kesempatan yang sama untuk tinggal di 

pusat kota bagi berbagai strata sosial-ekonomi penduduk kota; merupakan 

kepedulian pemerintah dalam penyediaan perumahan massal di kota; merupakan 

perwujudan efisiensi pegelolaan kota dalam peremajaan bagian kota sehingga 

tercapai "the highest and the best use" dari lahan yang diremajakan. 

Secara ekologis, manfaat pembangunan perumahan massal vertikal (PMV) 

adalah: memberi peluang mendapatkan view kota dan lingkungan; mendapatkan 

udara yang lebih bersih/kurang polusi dan cahaya yang lebih optimal; 

memperbanyak ruang terbuka kota, memperbanyak bidang resapan air tanah; 

memperbanyak area penghijauan; memberi peluang bagi penghuni PMV 

menikmati halaman atau ruang terbuka hijau yang sulit didapat pada perumahan 

non-vertikal; secara estetika lingkungan memberikan kenyamanan visual bagi 

masyarakat keseluruhan; memperbanyak rumah/tempat tinggal yang lebih sehat, 

aman dan nyaman (dibanding dengan tinggal di kawasan kumuh yang berdesak-

desakan/berhimpitan); meningkatkan peluang bagi penghuni PMV menikmati 

fasilitas lingkungan yang lebih higienis (bersih dan sehat) dengan sanitasi 

lingkungan yang lebih terencana dan lebih mudah perawatannya. 
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Secara kultural-edukasional, PMV merupakan: ajang pembelajaran bagi 

masyarakat urban dalam menghadapi masalah dan tantangan perkotaan di masa 

depan; ajang pembelajaran perubahan budaya agraris menjadi budaya urban; 

ajang pembelajaran bahwa masa depan perkotaan akan sampai pada titik masa 

dimana hidup secara vertikal tidak dapat terhindarkan;  ajang pembelajaran 

budaya yang kental dengan persoalan tarik-ulur batas antara kepentingan 

privat/individu dengan kepentingan publik/bersama; ajang pembelajaran 

pemanfaatan ruang secara lebih efisien dan efektif; serta sosok bangunan PMV 

yang berperan sebagai simbol kultural. 

Bila wujud fisik bangunan dan lingkungan dipercaya sebagai simbol 

kultural dan sebagai pengejawantahan dari kondisi sosial, ekonomi dan budaya 

penghuni dan masyarakatnya, maka PMV sebagai salah satu wujud fisik 

bangunan berupa lingkungan binaan artinya juga dapat dianggap sebagai 

pengejawantahan dari karakter dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya komunitas 

penghuninya. Demikian pula, cara memanfaatkan dan melakukan kegiatan pada 

ruang di bangunan PMV, dapat dikatakan sebagai bentuk refleksi gaya hidup 

penghuninya. 

Di Bandung, pembangunan PMV telah berlangsung sejak tahun 1956, 

marak pada tahun 1970-an, kemudian sempat terhenti, lalu marak kembali pada 

tahun 2000-an. Sampai kini terhitung ada 15 PMV yang telah dan sedang 

dibangun. Hal itu menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan (acceptancy) dan 

penolakan (resistancy) terhadap keberadaan PMV, dalam hal kesediaan untuk 

berkehidupan dan memanfaatkan ruang yang disediakan secara vertikal.  
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Mengingat kelangkaan lahan/ruang menjadi issue perkotaan padat 

penduduk yang paling rumit untuk diselesaikan, maka keberadaan PMV dianggap 

sebagai salah satu jawabannya. Maraknya kembali pembangunan PMV di kota 

Bandung, merupakan isyarat bahwa PMV makin diterima oleh masyarakat.  

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap PMV, diindikasikan oleh tingkat 

okupasi unit hunian yang terjual atau disewa. Tingkat okupasi PMV sangat 

ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan, keperluan atau bahkan selera 

dan gaya hidup (GH) dari masyarakat pembeli, penyewa atau penghuni untuk 

memanfaatkannya.  

Untuk mengantisipasi kehidupan vertikal di masa mendatang yang 

diasumsikan tidak dapat terhindarkan, maka diperlukan studi yang mendalam 

tentang bagaimana adaptasi masyarakat dalam mengalami perubahan budaya 

berkehidupan secara horisontal menjadi budaya berkehidupan secara vertikal. 

 Hal itu dapat terjawab dengan melakukan penelitian yang mengkaji tentang 

hubungan antara kelompok masyarakat dengan gaya hidup (lifestyle) yang 

“bagaimana” yang dapat beradaptasi dan merasa cocok dengan kehidupan pada 

bangunan PMV yang “bagaimana”. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

pengetahuan yang mendalam tentang kesesuaian antara gaya hidup penghuni 

PMV dengan pola pemanfaatan ruang di PMV. Atau dengan kata lain, 

bagaimanakah pola pemanfaatan ruang di PMV oleh masing-masing kelompok 

masyarakat dengan gaya hidup tertentu tersebut?   

Maka dari itu, penelitian ini mengangkat topik tentang wujud fisik 

perumahan massal vertikal sebagai manifestasi karakter sosial-ekonomi-budaya 
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penghuninya. Pola pemanfaatan ruang merupakan suatu bentuk dari wujud fisik 

bangunan yang diduga dipengaruhi oleh sosial-ekonomi-budaya penghuninya 

yang biasanya direpresentasikan melalui gaya hidupnya. 

Topik tersebut diturunkan menjadi lebih operasional dengan judul: Pola 

Pemanfaatan Ruang pada Perumahan Massal Vertikal sebagai Refleksi Gaya 

Hidup Penghuninya. 

Untuk lebih jelasnya, latar belakang pemilihan topik penelitian tersebut 

dapat dilihat pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Latar Belakang Penelitian 
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1.1.4. Kedudukan Masalah Penelitian dalam Ilmu Arsitektur, Planologi, dan 
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Hubungan antara gaya hidup di PMV dengan pola pemanfaatan ruang 

merupakan objek yang berada dalam domain ilmu Arsitektur, Planologi, dan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan pendekatan dan tujuan masing-

masing. Semuanya memiliki kesamaan yaitu menuju situasi masyarakat dan 

lingkungan hidupnya yang lebih baik di masa datang. 

 

 
 
 

 
 

Gambar 1.2. Kedudukan Masalah Penelitian dalam Ilmu P-IPS, Planologi, dan Arsitektur 
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1.2. Rumusan Masalah 

Seperti telah dikemukakan di atas, topik yang diangkat dalam penelititan 

ini mengenai wujud fisik perumahan massal vertikal (PMV) sebagai manifestasi 

karakter sosial-ekonomi-budaya penghuninya (pemilik/penyewa). Topik tersebut 

diturunkan menjadi judul: Pola Pemanfaatan Ruang pada Perumahan Massal 

Vertikal (PMV) sebagai Refleksi Gaya Hidup (GH) Penghuni Pemilik/Penyewa 

(P3). 

Dengan demikian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai 

hubungan antara pola pemanfaatan ruang pada PMV dengan gaya hidup P3, 

dengan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah hubungan antara gaya hidup 

penghuni PMV dengan pola pemanfaatan ruang di PMV?” 

1.3. Tujuan, Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan temuan tentang hubungan antara: 

(1) Profil P3 dengan  pola pemanfaatan ruang privat/individu. 

(2) Profil P3 dengan pola pemanfaatan ruang publik/komunal. 

(3) Profil PMV dengan pola pemanfaatan ruang privat/individu. 

(4) Profil PMV dengan pola pemanfaatan ruang publik/komunal.  

(5) Profil P3 dengan profil PMV. 

Adapun sasaran penelitian ini untuk:  

(1) Memperoleh gambaran mengenai: 

(1.1) Gaya hidup penghuni PMV melalui variabel profil P3 dan profil PMV. 
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(1.2) Pola pemanfaatan ruang di PMV pada ruang privat/individu dan 

publik/komunal. 

(2) Menghasilkan temuan berupa kadar korelasi antara: 

(2.1) Profil P3 dengan  pola pemanfaatan ruang privat/individu. 

(2.2) Profil P3 dengan pola pemanfaatan ruang publik/komunal.  

(2.3) Profil PMV terhadap pola pemanfaatan ruang privat/individu.  

(2.4) Profil PMV terhadap pola pemanfaatan ruang publik/komunal.  

(2.5) Profil P3 dengan profil PMV. 

(3) Mengetahui perbandingan antara keunikan/perbedaan dan universalitas/ 

persamaan PMV yang ada di kota Bandung dalam hal korelasi antara pola 

pemanfaatan ruang dengan gaya hidup P3nya. 

1.3.2. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa tantangan terbesar dan 

paling rumit untuk sebuah kota yang padat penduduk adalah masalah kelangkaan 

lahan sehingga mau tidak mau akan sampai pada titik masa di mana harus terjadi 

transformasi budaya dari kehidupan secara horisontal menjadi kehidupan secara 

vertikal. Oleh karena itu antisipasi untuk siap dengan perubahan mind-set dan 

menciptakan lingkungan hidup dengan budaya ‘baru’ tersebut sangatlah penting.  

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan tentang korelasi antara 

kelompok masyarakat dengan gaya hidup yang ‘bagaimana’ yang tinggal pada 

bangunan PMV yang ‘bagaimana’. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

menghasilkan temuan berupa pola pemanfaaan ruang oleh masing-masing 

kelompok masyarakat dengan gaya hidup tertentu tersebut. 
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Hasil temuan penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan yang 

mendalam tentang kesesuaian antara gaya hidup (GH) penghuni PMV dan pola 

pemanfaatan ruangnya dengan tipologi bangunan PMV. Dengan demikian 

penelitian ini merupakan kajian interdisiplin yang tentunya akan bermanfaat 

dalam pengembangan ilmu di bidang sosial-budaya, perencanaan wilayah dan 

kota, serta arsitektur. Ketiga bidang tersebut adalah bidang yang selama ini 

digeluti dan dicita-citakan untuk didalami dan dikembangkan oleh penulis. 

Bagi ranah pendidikan, hasil penelitian ini penting artinya sebagai bahan 

pembelajaran masyarakat urban tentang perubahan budaya berkehidupan secara 

horisontal menjadi budaya berkehidupan secara vertikal. Dengan demikian, hasil 

temuan ini juga penting dalam ikut membantu kesiapan masyarakat urban untuk 

menjelang kehidupan dengan budaya vertikal tersebut, baik untuk kalangan 

menengah atas, maupun untuk kalangan menengah bawah. Bagi masyarakat 

urban hasil penelitian ini penting sebagai preseden dalam proses menentukan 

preferensi lingkungan PMV yang akan menjadi pilihannya. 

Selain itu, pada tataran pendidikan IPS, hasil penelitian ini berguna bagi 

pembelajaran yang berkaitan dengan kecerdasan spasial, kecerdasan sosial, dan 

kecerdasan lingkungan (Gardner, 2003). 

Bagi pihak yang bergerak dalam pengembangan PMV, hasil penelitian ini 

penting dan sangat berguna bagi keperluan analisis, prediksi dan proyeksi 

segmentasi pasar kelompok sasaran konsumen.  

Bagi pihak pengelola kota, hasil penelitian ini berguna untuk 

menggarisbawahi, bahwa kebijakan pembangunan kota secara vertikal mau tidak 
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mau harus diantisipasi, sehingga maraknya pembangunan PMV dapat berlangsung 

secara sustainable, mengingat pentingnya keberadaan PMV bagi kehidupan 

perkotaan, yang diharapkan memberi dampak yang sebaik-baiknya bagi kota dan 

masyarakatnya. Selain itu, penelitian ini juga berguna agar pada perencanaan dan 

perancangan PMV dapat diantisipasi bahwa hasilnya di kemudian hari tidak luput 

sasaran.  

1.4. Asumsi 

Di satu pihak, manusia mengubah dan menggubah ruang dan lingkungan 

tempat tinggalnya. Di lain pihak, ruang dan lingkungan dapat menentukan 

perilaku pemanfaatan ruang. Ruang awalnya merupakan sesuatu yang natural, 

namun lebih lanjut penataan dan pemanfaatannya merupakan produk dari cara, 

kebiasaan, dan gaya hidup pengguna ruang tersebut. 

Gaya hidup terbentuk secara berangsur, tergantung pada banyak hal. Pada 

penelitian ini faktor pengaruh dianggap seragam untuk variabel profil P3 dan 

profil PMV. 

Atribut demografi penghuni, properti, tingkat konsumsi, fasilitas yang 

digunakan penghuni, selera-sikap-pilihan, perhatian terhadap ruang dan 

lingkungan, diasumsikan dapat mewakili objektivitas pengukuran sebagian gaya 

hidup penghuni PMV, karena didasarkan kondisi yang melekat pada profil diri 

penghuni yang telah merasakan tinggal di PMV. 

Situasi dan kondisi pada lingkup kota, lingkup compound, lingkup 

bangunan, lingkup unit hunian, dan lingkup ruang pada unit hunian, diasumsikan 

dapat mewakili objektivitas pengukuran sebagian gaya hidup penghuni, karena 
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merupakan salah satu pilihan penghuni yang didasarkan pada kondisi yang 

melekat pada masing-masing PMV dimana penghuni tinggal. 

Pola pemanfaatan ruang di PMV dapat diasumsikan terwakili oleh variabel 

pemanfaatan ruang individu dan pemanfaatan ruang publik, mengingat isu publik 

dan privat pada PMV merupakan hal penting. 

1.5. Hipotesis 

Merujuk perumusan masalah di atas, maka dirumuskan hipotesis utama 

penelitian ini, yaitu: terdapat korelasi antara gaya hidup penghuni PMV dengan 

pola pemanfaatan ruang huniannya. Hipotesis utama tersebut diturunkan menjadi 

beberapa hipotesis, sebagai berikut: 

(1) Pola pemanfaatan ruang pada perumahan massal vertikal berkorelasi dengan 

gaya hidup penghuni pemiliki/penyewa (r). 

(2) Pola pemanfaatan ruang privat pada perumahan massal vertikal dipengaruhi 

oleh profil penghuni pemilik/penyewa-nya (r1). 

(3) Pola pemanfaatan ruang publik pada perumahan massal vertikal dipengaruhi 

oleh profil penghuni pemilik/penyewa-nya (r3). 

(4) Pola pemanfaatan ruang privat pada perumahan massal vertikal dipengaruhi 

oleh profil perumahan massal vertikal (r2). 

(5) Pola pemanfaatan ruang publik pada perumahan massal vertikal dipengaruhi 

oleh profil perumahan massal vertikal (r4). 

(6) Profil penghuni pemilik/penyewa berhubungan dengan profil perumahan 

massal vertikal (r5). 
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(7) Terdapat perbedaan/keunikan dan persamaan/universalitas pola pemanfaatan 

ruang (PPR) pada berbagai tipe wujud bangunan perumahan massal vertikal.  

1.6. Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Pendekatannya 

1.6.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif korelasional dan 

komparatif, dengan menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif 

yang dikuantitatifkan. Hubungan antar variabel berupa korelasi Kanonikal 

(Asosiasi/Kovariasional) Multilinear. 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Sampel yang dibutuhkan terdiri dari dua jenis, yaitu (1) masyarakat 

penghuni pemilik/penyewa (P3), dengan unit analisis berupa individu penghuni 

pemilik/penyewa, untuk mendapatkan data tentang profil dan atribut  P3; serta (2) 

unit PMV dengan unit analisis berupa unit hunian yang dihuni oleh P3, untuk 

mendapatkan data tentang profil PMV dan pola pemanfaatan ruangnya. 

1.6.3. Pengembangan Instrumen 

(1) Instrumen untuk variabel dependen (Y): pola pemanfaatan ruang 

Untuk mendapatkan data untuk variabel dependen ini, dilakukan 

pencatatan secara grafis/gambar dan perekaman foto/audio/video, yang 

mencakup: pola pemanfaatan ruang pada ruang privat/individu; dan pola 

pemanfaatan ruang pada ruang komunal/publik.  
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 (2) Instrumen untuk variabel independen (X): gaya hidup penghuni PMV 

Untuk mendapatkan data untuk variabel independen dalam hal ini variabel 

penjelas, yaitu gaya hidup penghuni, dilakukan dengan menyebarkan 

angket/kuesionair kepada P3 unit PMV, mencakup data tentang: profil P3; 

properti P3; tingkat konsumsi P3; dan fasilitas yang digunakan P3.  

1.6.4. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis korelasi kanonikal, yaitu 

analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel independen dan dua variabel 

dependen  (Silalahi, 2006). Analisis korelasi yag digunakan adalah korelasi 

Kendall Tau-b. 

1.6.5. Variabel Penelitian 

(1) Variabel independen/penjelas X1: gaya hidup penghuni pemilik/penyewa – P3. 

Variabel gaya hidup P3 direpresentasikan melalui sub variabel: profil P3 

(x1), terdiri dari: atribut demografi P3; properti P3; tingkat konsumsi P3; fasilitas 

yang digunakan P3; selera-sikap-pilihan P3; serta perhatian P3 terhadap 

lingkungan dan ruang.  

(2) Variabel independen/penjelas X2: profil PMV sebagai preferensi properti P3. 

Profil PMV sebagai preferensi properti P3 (x2), diklasifikasikan 

berdasarkan tipologi PMV, yaitu dalam tingkatan lingkup kota, kompleks tapak, 

bangunan, lantai, unit hunian dan ruang. 

(4) Variabel dependen Y: pola pemanfaatan ruang. 

Pola pemanfaatan ruang pada unit PMV adalah cara yang teratur dan 

berulang dalam pengaturan penempatan kegiatan dalam unit hunian yang 
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dilakukan oleh penghuni PMV. Pola pemanfaatan ruang pada unit PMV 

direpresentasikan melalui sub variabel: pola pemanfaatan ruang pada ruang 

privat/individu (y1); dan pola pemanfaatan ruang pada ruang komunal/publik (y2). 

Skema hubungan antar variabel dapat dilihat pada Gambar 1.3.  

 

 

 
Gambar 1.3. Hubungan Korelasi Kanonikal (Asosiasi/Kovariasional) Multilinear antar 

Variabel 
 

1.7. Lokasi, Populasi  dan Sampel Penelitian 

1.7.1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, PMV yang diambil sebagai lokasi populasi penelitian 

adalah PMV di Bandung yang telah dan masih dihuni.  

1.7.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian yang berkaitan dengan variabel pemanfaatan ruang di 

PMV, diambil dari 18 PMV yang telah dan masih dihuni. Sampel penelitian yang 

berkaitan dengan variabel gaya hidup adalah penghuni pemilik/penyewa P3 yang 

tinggal pada PMV yang dipilih sebagai obyek studi.  
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Faktor yang menjadi patokan dalam pemilihan sampel adalah hal yang 

berkaitan dengan pemanfaatan ruang, yaitu tipe unit hunian, kemudian dari 

sampel tersebut, dibagi secara purposif berdasarkan jenis pengelolaan PMV dan 

status kepemilikannya. Untuk lebih jelasnya, hal itu dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1.1. Populasi dan Sampel PMV 
 

No Nama PMV Jumlah  
unit hunian 

Jumlah unit  
yang dihuni 

Jumlah sampel penelitian 
(kepala keluarga dan unit hunian) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Angkasa Setiabudi 132  6 
2 Antapani 242 9 24 jadi 9 
3 Braga City Walk 

Aston Apartment 308  24 

4 Cigugur Cimahi 192 192 6 
5 Cipaku 36 6 12 jadi 6 
6 Rusun Cingised 192 192 6 
7 Galeri Ciumbuleuit 362/380  24 
8 Dago Butik 112 5 24 jadi 5 
9 Industri Dalam 160 160 24 
10 Kimia Farma 21 21 12 
11 Kulalet Soreang 150 150 6 
12 Majesty 341  24 
13 Martanegara 272 272 12 
14 Samoja 144 144 6 
15 Sarijadi 864 864 18 
16 Seriti Hegarmanah 8 8 6 
17 Setiabudi 235  24 
18 Turangga 16 16 6 
   jumlah 224 unit/kk 

 
Keterangan: 

(5) Jumlah sampel penelitian 
Diambil 6 unit per tipe unit hunian,  
pengecualian untuk PMV  Antapani, Cipaku, Dago Butik  
(karena jumlah unit yang dihuninya memang sedikit) 
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