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BAB I 

PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang	

Keterbatasan lahan merupakan pemicu maraknya pembangunan ruko di 

Indonesia sehingga menjadi solusi baru atas melonjaknya kepadatan penduduk dan 

mengurangi pemakaian lahan dengan menggabungkan fungsi rumah sebagai tempat 

tinggal dan fungsi komersial atau toko sebagai tempat bekerja atau berjualan dalam 

satu unit. Bangunan ruko dinilai dapat mendekatkan aspek live-work pada 

keseharian penghuninya (Sugiharto, 2017). Namun, tanpa disadari bangunan ruko 

yang sekarang dibangun berdasarkan faktor teknis dan ekonomisnya ditambah 

penempatan bangunan atau kompleks ruko terletak pada area komersial yang dinilai 

efektif sebagai tempat untuk berjual beli. Maka dari itu pihak developer sering kali 

memaksimalkan area jual beli untuk mendapatkan keuntungan maksimal namun 

pembeli tidak mendapatkan aspek-aspek kebutuhan manusia yang di mana 

seharusnya tetap hadir sebagai fasilitas pendukung dari keseharian penghuni 

bangunan ruko  (Harisdani, 2004). 

Pada dasarnya kompleks ruko sering kali berbentuk linier, back to back atau 

paralel dengan jumlah unit ruko yang terlalu banyak dalam satu blok dan memiliki 

orientasi serta akses langsung pada jalur transportasi yang intensitasnya ramai 

untuk memicu interaksi komersial sehingga pada akhirnya meningkatkan harga unit 

ruko. Namun, jika dibandingkan dengan kompleks hunian pada umumnya, 

kompleks ruko tidak terimbangi dengan fasilitas yang diperlukan penghuni untuk 

bersosialisasi sehingga berdampak pada hilangnya kehidupan bersosialisasi antar 

penghuni yang tinggal di bangunan ruko. Alhasil, interaksi sosial tidak terjadi 

karena tidak dapat ter-akomodasikan dengan ruang untuk berinteraksi dan pada 

akhirnya, jalur pedestrian pada muka bangunan ruko menjadi area yang beralih 

fungsi menjadi wadah interaksi sosial walaupun memicu perasaan tidak nyaman 

bagi penghuni yang tinggal di bangunan ruko karena bersebelahan dengan jalur 

mobilitas yang cukup ramai sehingga akhirnya menghadirkan kekhawatiran 

tersendiri bagi penghuni ruko (Sugiharto 2017). 
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Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial 

pada kesehariannya karena aktivitas sehari-hari merupakan hal yang penting untuk 

membentuk sebuah kesadaran untuk berkomunitas (Day, 2004). Ketika kompleks 

ruko dibangun tanpa adanya hubungan antara satu sama lain dan tidak merespons 

konteks pada lingkungan sekitar, tipologi ruko seakan-akan terhenti dan mati 

karena tidak dapat menampung fungsi huniannya (Sopandi, 2013) dan fungsi 

hunian yang hilang pada bangunan ruko berakhir akan menjadi sekedar toko saja 

sehingga kompleks bangunan ruko tersebut dinilai tidak memenuhi kualitas livable 

(Setiawan, 2005). Selain itu, tata ruang pada kompleks ruko yang marak dibangun 

secara linier juga mempengaruhi interaksi sosial antar penghuni yang secara tidak 

langsung menghilangkan keinginan penghuni untuk hidup secara berkelompok dan 

terpisah dengan jarak dari tetangga di sekitarnya dan berakhir memicu penghuni 

bersikap individualis (Sugiharto, 2017). Sedangkan, interaksi manusia dan 

lingkungannya dinilai akan terjadi jika manusia memiliki hubungan antar manusia 

dengan lingkungannya (Bell et al, 1987). Isu yang terjadi pada akhirnya 

memberikan rasa tidak nyaman dan membuat penghuni ruko memilih untuk 

berpindah ke opsi hunian lain tetapi, unit ruko yang ada tetap digunakan sebagai 

toko untuk berjualan sehingga aspek live-worknya kembali berjauhan dan menjadi 

kompleks toko saja karena area kompleks ruko  berkesan tidak livable (Sugiharto 

2017). 

Maka dari itu, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung 

aspek livable pada suatu kawasan kompleks ruko dapat dicapai melalui konsep Soft 

City dengan merancang sebuah livable urban density yang berorientasi pada 

manusia yang hidup di antara bangunan. Konsep Soft City dapat diterapkan pada 

bangunan ruko dengan menerapkan kriteria-kriteria livable urban density seperti 

keragaman bentuk dari bangunan dan ruang outdoornya, fleksibilitas pada ruang, 

bangunan yang berskala manusia, walkability dari sebuah kawasan, a sense of 

control and identity, a pleasant microclimate, a smaller carbon footprint, dan 

greater biodiversity (Sim, 2019).	
Oleh karena itu, topik terkait bangunan ruko yang kini hilang fungsi 

huniannya	menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga, penelitian 
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ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompleks ruko yang sudah memiliki 

kualitas livable dapat memenuhi kebutuhan penghuni ruko dalam aspek kebutuhan 

sosial, menciptakan kenyamanan dan keamanan yang pada akhirnya dapat 

mengembalikan fungsi rumah pada kompleks bangunan ruko yang layak huni. 

	

1.2 Rumusan Masalah	

	
Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:	

1. Apa kriteria Livable Urban Density pada konteks bangunan ruko? 

2. Bagaimana kriteria Livable Urban Density ditemukan pada studi kasus 

bangunan ruko? 

3. Bagaimana pengaruh hasil dari kriteria Livable Urban Density yang 

diterapkan pada bangunan ruko di kawasan Bumi Serpong Damai Sektor IV 

dan VII? 

	
1.3 Tujuan Penelitian	

	
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian 

adalah:	
1. Mengetahui kriteria Livable Urban Density pada konteks kompleks 

bangunan ruko  

2. Mengetahui kriteria Livable Urban Density pada studi kasus  

3. Mengetahui hasil penerapan Livable Urban Density pada bangunan ruko di 

kawasan Bumi Serpong Damai 
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1.4 Manfaat Penelitian	

	
Penelitian dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor hilangnya 

fungsi hunian pada bangunan ruko yang akhirnya dipergunakan menjadi sekedar 

toko komersial saja dengan menganalisis kriteria Liveable Urban Density apa saja 

yang wajib dimiliki bangunan ruko. Sehingga, kriteria-kriteria yang ada dapat 

mengembalikan kehidupan sosial pada penghuni ruko dan menjadi layak huni. 

Lalu, dengan kehadiran kriteria-kriteria yang ada bangunan ruko dapat berfungsi 

menjadi sebagaimana seharusnya yang berupa satu bangunan yang memiliki dua 

fungsi hunian dan komersial. Lalu, melengkapi kompleks bangunan ruko dengan 

fasilitas-fasilitas komunal seperti apa yang dapat mengakomodasi aktivitas 

keseharian penghuninya sehingga kehidupan sosial pada bangunan ruko dapat 

menjadi sustainable dan livable.	
	

1.5 Sistematika Penelitian	

	
Bab I - Pendahuluan 

 memperlihatkan fenomena kompleks bangunan ruko secara general yang 

fungsi huniannya ditinggalkan dengan alasan dianggap tidak layak huni karena 

tidak ada kehidupan sosial yang terjadi antara penghuni ruko. Serta membahas apa 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelayakan huni pada sebuah kawasan.	
	
Bab II - Kajian Teori 

  membahas lebih lanjut apa kriteria Livable Urban Density yang dapat 

menunjang bangunan ruko. Lalu dilanjutkan dengan pendukung kriteria yang 

dibutuhkan untuk membangun unit ruko yang layak huni. Studi jurnal digunakan 

untuk membandingkan kualitas kehidupan sosial penghuni ruko pada era kolonial 

dan era sekarang melalui kriteria dari Livable Urban Density dan yang terakhir studi 

preseden untuk melihat apakah kualitas Liveable Urban Density dapat dinilai layak 

huni untuk melengkapi bangunan ruko sebagai bangunan hunian dan komersial.	
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Bab III - Proses Penelitian Objek Studi 

 Membahas tentang observasi objek studi, dan uraian mengenai bangunan 

ruko di kompleks bangunan ruko BSD sektor IV dan VII tepatnya di Jl. Pahlawan 

Seribu, Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 

yang dianalisis sesuai dengan kriteria Livable Urban Density.	
	
Bab IV - Konsep Desain 

 Membahas tentang konsep desain pada lokasi perancangan berdasarkan 

kriteria Livable Urban Density yang dapat menjadi jawaban atas masalah yang 

terjadi pada kompleks bangunan ruko BSD sektor IV dan VII, yang kemudian 

menghasilkan kompleks ruko yang didasari kriteria Livable Urban Density. 

 

Bab V - Kesimpulan 

 Bagian kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang dilakukan untuk 

merancang sebuah kompleks bangunan ruko yang berhubungan dengan kriteria 

yang ada pada bab II, dan terakhir memberikan saran atas rancangan pada bab IV. 

  


