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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menyejahterakan 

rakyatnya, pemerintah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 

Rusunawa merupakan pemukiman non-milik yang bersifat temporal, karena 

terdapat kemungkinan bahwa penghuninya tidak menetap untuk seumur hidup. Isu 

pemukiman bersifat temporal pada Rusunawa menumbuhkan dugaan bahwa 

penghuni tidak memiliki rasa kelekatan pada Rusunawa. Hal ini dikarenakan salah 

satu prediktor terbangunnya kelekatan terhadap suatu tempat, dalam kasus ini 

Rusunawa, adalah lamanya periode orang tinggal. Orang-orang yang tinggal pada 

suatu tempat dalam jangka waktu yang lama akan menunjukkan tingkat place 

attachment tersebut yang lebih tinggi dibandingkan orang yang baru tinggal di 

tempat yang sama (Hidalgo & Hernández, 2001). 

Place attachment didefinisikan sebagai hubungan atau ikatan emosional antara 

manusia dengan tempat spesifik, dimana manusia tersebut cenderung menetap, 

merasa nyaman dan aman (Hidalgo & Hernández, 2001; Low & Altman, 1992). 

Place attachment dapat terbentuk ketika seseorang memberikan makna bagi tempat 

tersebut. Place attachment mendukung pembentukan sense of place, yang dapat 

mendorong terbentuknya pembangunan yang sustainable. Namun pembangunan 

sekarang sering kali tidak mementingkan hubungan manusia dengan 

lingkungannya, khususnya pada tempat tinggal, sehingga melemahkan pengalaman 

seseorang terhadap tempat tersebut.    

Dugaan rendahnya tingkat kelekatan penghuni dengan Rusunawa salah satunya 

dapat diakibatkan oleh relokasi tempat tinggal yang dipaksakan (displacement). 

Hubungan antara displacement dan place attachment, diteliti oleh Marc Fried 

(1963). Penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat pada bagian ujung Barat 

Boston, Amerika Serikat, yang areanya mengalami perbaikan dan pembangunan 
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kembali. Penelitian tersebut menemukan bahwa perubahan pada sebuah area dapat 

menyebabkan gangguan sosial, seperti hilangnya hubungan erat antar penghuni dan 

kehilangan suasana lingkungan terdahulu. Setelah itu, penghuni menunjukkan 

gejala-gejala kesedihan, kerinduan dan sulit untuk mengembangkan ikatan pada 

tempat yang baru. 

Fenomena displacement serupa terjadi pada penghuni Rusunawa. Mayoritas 

merupakan warga yang direlokasikan dari tempatnya tinggalnya terdahulu menuju 

Rusunawa. Penghuni tidak hanya kehilangan keadaan yang familier, namun juga 

kehilangan hubungan sosial komunitas yang terjalin semasa tinggal di pemukiman 

sebelumnya. Tidak hanya itu, penghuni pada awalnya menolak untuk direlokasikan 

dengan berbagai alasan, seperti kehilangan mata pencarian, jauh dari tempat bekerja 

dan pusat kota, tidak sanggup untuk membayar uang sewa, serta unit yang sempit 

dan tidak fleksibel (Jawapos.com, 2017; Makdori, 2019; Widadio, 2016). Hal-hal 

tersebut menjadi alasan mengapa terdapatnya dugaan bahwa tingkat kelekatan 

penghuni relokasi terhadap Rusunawa rendah.  

Padahal place attachment penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta 

lingkungan penghuni, baik pada hunian permanen maupun hunian temporal. Secara 

empiris, place attachment dapat  memberikan kepuasan terhadap tempat tinggal, 

kenyamanan, keamanan, pengaturan diri, perasaan keberlangsungan, penyesuaian 

diri yang lebih baik terhadap orang yang memiliki ikatan tersebut, dan hubungan 

yang lebih baik dengan orang lain. (Low & Altman, 1992; Scannell & Gifford, 

2010). Selain itu, Relph (1976) menuturkan bahwa hubungan manusia dengan suatu 

tempat adalah ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

Place attachment adalah fenomena multidimensional. Dalam rangka untuk 

mempermudah pemahaman akan place attachment, Scannell dan Gifford (2010), 

mengajukan sebuah kerangka organisasi tiga dimensi yang disebut dengan PPP 

(People-Process-Place).‘People’ dalam pengertiannya merupakan aktor yang 

memiliki ikatan emosional terhadap tempat. ‘Process’ merupakan proses psikologi 

mengenai bagaimana seseorang dapat memiliki keterkaitan emosional pada suatu 

tempat. ‘Place’ yang dimaksud adalah tempat atau lokasi yang mempengaruhi 

ikatan emosional. 
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Place attachment dipengaruhi oleh berbagai macam prediktor. Prediktor 

digunakan sebagai variabel penentu tingkat attachment terhadap sebuah tempat. 

Lewicka (2011) mengelompokkan prediktor-prediktor ke dalam tiga macam 

kategori yaitu, prediktor sosial, prediktor sosio-demografis, dan prediktor fisik. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka prediktor akan digolongkan ke dalam dua 

kategori yaitu prediktor fisik dan non-fisik (sosial dan sosio-demografis). 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Kamalipour et al., 

2012; Lewicka, 2010; Sugihara & Evans, 2000) lebih fokus terhadap prediktor non-

fisik tempat dibandingkan prediktor fisik tempat. Padahal tanpa keberadaan aspek 

fisik tempat, maka ikatan sosial tidak mungkin terjadi. Shamsuddin dan Ujang 

(2008) mengatakan bahwa aspek fisik dapat meningkatkan identitas unik suatu 

tempat dan pada saat bersamaan dapat berpengaruh besar terhadap place 

attachment. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan lingkungan, melalui dimensi fisik maupun non-fisik,  memiliki 

pengaruh besar dalam membentuk attachment individu pada tempat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Apa prediktor-prediktor fisik Rusunawa yang memengaruhi tingkat attachment 

penghuni? 

2. Bagaimana dimensi fisik Rusunawa memengaruhi tingkat attachment penghuni 

pada kedua studi kasus? 

3. Bagaimana perancangan dimensi fisik Rusunawa yang berdampak pada rasa 

attachment penghuninya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi serta tolak ukur 

untuk mendesain Rusunawa dengan dampak tingkat kelekatan yang tinggi, dengan 

menjawab rumusan masalah: 
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1. Untuk mengetahui prediktor-prediktor fisik Rusunawa yang memengaruhi 

tingkat attachment penghuni Rusunawa berdasarkan penelitian pribadi. 

2. Untuk mengemukakan pengaruh dimensi fisik terhadap tingkat attachment 

penghuni pada kedua studi kasus. 

3. Untuk merancang Rusunawa berdasarkan strategi desain yang diperoleh 

melalui hasil penelitian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian 

ini sekiranya dapat membawa manfaat baik secara langsung maupun tidak 

langsung, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat akademik 

Untuk menguji dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

fenomena place attachment pada bangunan pemukiman publik (Rusunawa). 

2. Manfaat praktik 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi Arsitek, Perancang urban, dan Pemerintah 

dalam evaluasi membangun rumah susun sederhana sewa yang berdampak 

pada place attachment.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka desain pembangunan 

rumah susun sederhana sewa yang berdampak pada place attachment. 

3. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai peranan dimensi fisik yang mempengaruhi place attachment. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, maksud penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 



 

5 

 

BAB II  Place Attachment dan Rusunawa 

Bab ini membahas studi literatur mengenai definisi, teori, serta riset place 

attachment dan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang relevan dalam 

mendukung penelitian ini. 

 

BAB III Analisis penelitian 

Bab ini membahas profil objek penelitian, kondisi fisik objek penelitian, sarana dan 

prasarana yang disediakan pada objek penelitian, dan profil responden. Analisis 

dilakukan dengan cara menguji objek penelitian terhadap prediktor dan items yang 

dikumpulkan pada bab sebelumnya. Metode yang digunakan adalah observasi 

lingkungan, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut 

akan diproses untuk dijadikan strategi perancangan Rusunawa yang berpengaruh 

terhadap attachment penghuni. 

 

BAB IV Konsep perancangan 

Bab ini membahas data tapak, analisis tapak Rusunawa Karang Anyar yang 

digunakan sebagai tapak desain untuk kepentingan penelitian, analisis kebutuhan 

ruang, dan program ruang. Selanjutnya, pada bab ini juga ditentukan alternatif 

desain dan desain final yang dibentuk dengan pertimbangan dari strategi desain 

yang ditentukan pada bab IV.  

 

BAB V Kesimpulan 

Bab ini membahas temuan dan kesimpulan dari penelitian yang telah dijalankan, 

keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian lanjutan, dan kontribusi penelitian 

untuk ilmu Arsitektur. 

 


