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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia, tingkat kriminalitas dapat dikatakan masih tinggi dibanding 

dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura, Malaysia dan negara tetangga 

lainnya. Badan Pusat Statistik Indonesia meneliti dan menghitung jumlah tindak 

kriminal di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018, serta merangkumnya di dalam 

Publikasi Statistik Kriminal 2019 yang menyajikan tentang gambaran umum 

mengenai tingkat kriminalitas tiap provinsi-provinsi di Indonesia serta 

mengurutkannya dari tingkat yang paling rendah hingga tinggi. Dari publikasi 

tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta atau Polda 

Metrojaya merupakan yang tertinggi dibanding dengan tingkat kriminalitas di 

provinsi-provinsi lainnya yaitu 34.665 kasus per 100.000 penduduk. Badan Pusat 

Statistik Indonesia juga menghitung jumlah tindak kriminal di 6 kawasan Provinsi 

DKI Jakarta dan didapat bahwa jumlah tindak kriminal paling tinggi terjadi di 

daerah Jakarta Utara yaitu mencapai 1.490 kasus kriminalitas per 100.000 

penduduk. 

Kapolres Jakarta Utara sendiri mengatakan bahwa memang tingkat 

kriminalitas di Jakarta Utara memang tinggi. Dikatakan bahwa ada 2 kawasan di 

Jakarta Utara yang sudah dikategorikan ke dalam zona merah yaitu sangat rawan 

terhadap tindak kriminal. Daerah-daerah tersebut adalah daerah di sekitar Jalan 

Raya Cilincing dan di sekitar Jalan R. E. Martadinata yaitu di Kawasan Ancol. Di 

Kawasan Ancol banyak sekali tindak kriminal yang terjadi dari tindak kriminal 

yang ringan seperti pencurian dan pencopetan, hingga tindak kriminal yang berat 

seperti penganiayaan dan pembunuhan. Ini menyebabkan penduduk di Kawasan 

Ancol enggan dan takut untuk beraktivitas terlebih lagi di malam hari. (Agustino, 

2018) 

Terdapat satu ruko di Kawasan Ancol yang menjadi tempat berkumpulnya 

preman-preman di sana yaitu Ruko Permata Ancol. Ruko ini terletak di dekat Jalan 
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R. E. Martadinata, tepatnya di Jalan Budi Mulia. Penghuni Ruko Permata Ancol 

dan warga sekitarnya mengaku resah dengan banyaknya preman di kawasan ruko 

tersebut. Tidak hanya bebas berkeliaran melainkan mereka mulai menguasai lahan 

parkir dan mengusik penghuni dan warga ruko tersebut. Hal tersebut membuat 

kawasan ruko ini terasa tidak aman oleh pemilik-pemiliknya. Banyak ruko yang 

kemudian dijual dan bahkan tidak dibiarkan tidak digunakan di sana karena hal 

tersebut. (Aji, 2019) 

Penelitian ini berfokus kepada desain lingkungan pada Kawasan Ruko 

Permata Ancol sendiri dan desain yang cocok berdasarkan pendekatan CPTED 

(Crime Prevention Through Environmental Design). Selain pendekatan CPTED, 

penelitian ini juga berdasarkan konsep yang mendukung pendekatan CPTED tadi 

yaitu safe city dan defensible space serta berdasarkan desain rumah toko yang baik. 

Seiring dengan perkembangan jaman serta teori-teori tentang kriminalitas, muncul 

teori-teori baru yang menghubungkan antara desain ruang dan lingkungan terhadap 

tindak kriminalitas. 

Paulsen & Robinson mengatakan dalam bukunya yang berjudul Crime 

Mapping and Spatial Analysis of Crime bahwa desain lingkungan suatu kawasan 

merupakan salah satu motif terjadinya tindak kriminalitas. (Paulsen & Robinson, 

2009) Selain itu juga bahwa desain suatu kota mempengaruhi banyaknya 

kriminalitas yang terjadi di suatu kota. (Newman, 1996) Dari teori-teori tersebut 

muncul banyak konsep yang berfokus kepada aspek keamanan terhadap desain 

suatu kota salah satunya yaitu pendekatan CPTED. CPTED merupakan sebuah 

pendekatan yang berfokus kepada aspek keamanan lingkungan melalui desain 

lingkungan. 

Peneliti mengawali penelitian ini dengan melakukan studi literatur tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pendekatan CPTED, 

konsep-konsep tentang aspek kemanan desain lingkungan suatu kawasan dan 

tentang desain rumah toko yang baik. Kemudian peneliti melakukan studi kasus 

kepada beberapa preseden yang berupa beberapa kawasan komersial dengan 

menggunakan konsep-konsep tadi dan membuat kesimpulan dari studi literatur dan 

preseden yang berupa strategi desain. 
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Peneliti kemudian meneliti desain lingkungan dari Ruko Permata Ancol 

berdasarkan strategi desain sebelumnya. Setelah itu dilakukan, peneliti kemudian 

mengambil kesimpulan tentang desain yang baik bagi Ruko Permata Ancol. 

Kesimpulan yang didapat tersebut dapat menjadi acuan desain baru bagi Ruko 

Permata Ancol sehingga dapat berkembang menjadi kawasan yang aman bagi 

penghuni ruko tersebut dan warga di sekitarnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Ada beberapa masalah yang dirumuskan di dalam penelitian ini. Masalah 

tersebut seperti: 
1. Apa tolak ukur desain kawasan komersial berdasarkan pendekatan CPTED? 

2. Bagaimana penelitian Kawasan Ruko Permata Ancol berdasarkan pendekatan 

CPTED? 

3. Bagaimana perancangan Kawasan Ruko Permata Ancol berdasarkan 

pendekatan CPTED? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui tolak ukur desain kawasan komersial berdasarkan pendekatan 

CPTED. 

2. Mengetahui cara meneliti desain lingkungan Kawasan Ruko Permata Ancol 

berdasarkan pendekatan CPTED. 

3. Mengetahui perancangan desain lingkungan Kawasan Ruko Permata Ancol 

berdasarkan pendekatan CPTED. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan kali ini dapat diambil beberapa manfaat, 
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seperti: 

1. Dapat mengetahui tolak ukur desain suatu kawasan komersial berdasarkan 

pendekatan CPTED. 

2. Dapat meneliti desain lingkungan Kawasan Ruko Permata Ancol berdasarkan 

pendekatan CPTED dan dapat menerapkan cara penelitian tersebut pada penelitian 

lainnya. 

3. Dapat mengetahui perancangan desain lingkungan Kawasan Ruko Permata 

Ancol yang baik berdasarkan pendekatan CPTED dan dapat menerapkan 

perancangan terebut pada kawasan lainnya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Bab 1 memaparkan tentang 

latar belakang dari permasalahan yang ingin diambil peneliti. Masalah yang diambil 

pada penelitian ini yaitu tentang tingginya tingkat kriminalitas di suatu kawasan 

yaitu Kawasan Ancol, lebih tepatnya sebuah kawasan komersial yaitu Ruko 

Permata Ancol. 

Bab 2 membahas studi literatur dan studi preseden yang dilakukan. Studi 

literatur di sini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian. Teori- 

teori tersebut membahas tentang pendekatan CPTED (Crime Prevention Through 

Environmental Design), konsep-konsep desain yang berfokus pada aspek keamanan 

suatu kawasan seperti defensible space dan safe city serta juga tentang desain rumah 

toko yang baik. Selain studi literatur, bab ini juga membahas tentang studi preseden 

yang dilakukan pada dua kawasan komersial berdasarkan studi literatur 

sebelumnya. Setelah itu bab ini juga menjelaskan tentang kesimpulan dari studi 

literatur dan studi preseden yang berupa strategi-strategi desain yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis objek penelitian. 

Kemudian bab 3 menjelaskan tentang analisis terhadap objek penelitian yaitu 

Ruko Permata Ancol. Hal-hal yang dianalisis di sini adalah desain Ruko Permata 

Ancol. Analisis ini didasarkan pada kesimpulan bab 2 yang berupa strategi-strategi 

desain tadi. Bab ini juga menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat setelah 
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melakukan analisis. Kesimpulan tersebut dapat membantu dalam menentukan 

usulan-usulan desain bagi Ruko Permata Ancol. 

Bab 4 menjelaskan tentang usulan desain Ruko Permata Ancol. Usulan desain 

ini berdasarkan kesimpulan analisis desain yang dilakukan sebelumnya pada bab 3. 

Usulan desain ini juga berdasarkan pendekatan CPTED dan desain ruko yang baik. 

Terakhir bab 5 menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan 

penelitian ini berupa desain lingkungan baru bagi sebuah kawasan komersial, dalam 

hal ini Ruko Permata Ancol, berdasarkan pendekatan CPTED tadi sehingga dapat 

dikatakan aman serta dapat menurunkan tingkat kriminalitas di dalam lingkungan 

ruko sekitarnya. 

 


