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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Karya Arsitektur 

Arsitektur adalah :a) seni atau ilmu bangunan , termasuk perencanaan, 

konstruksi dan penyelesaian dekoratip; b) sifat karakter atau langgam 

bangunan; c) Kegiatan atau proses membangun bangunan; d) Bangunan-

bangunan; e) sekolompok bangunan.
29

 

Arsitektur adalah pemikiran yang matang dalam pembentukan ruang. 

Pembaharuan arsitektur secara menerus adalah disebabkan perubahan konsep 

ruang. Sama halnya dengan seni visual lainnya, seni Arsitekturpun bertujuan 

untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan 

manusia. Keindahan dalam Arsitektur merupakan nilai-nilai yang 

menyenangkan mata dan pikiran. Sebenarnya apa yang disebut indah, sulit 

ditentukan ukuannya karena sifat subjektisitasnya selalu akan muncul. Sesuatu 

indah bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain. Untuk mencapai 

tujuan tersebut dapat dilihat apabila seorang seminan lukisan menggunakan 

warna sebagai medianya, maka seorang arsitek menggunakan suatu bentuk 

tertentu yang dihasilkan oleh seorang Arsitek, dan akan dapat mempengaruhi 

perasaan manusia. Selain dari bentuk, unsur-unsur lain juga berperan didalam 

sebuah Arsitektur seperti ruang, skala, warna, tekstur dan kenyamanan. 
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Arsitek pada umumnya didefenisikan sebagai “ seni penciptaan ruang dan 

bangunan untuk member wadah kepada kehidupan bersama”. Pengertian ini 

membuat suatu penyempitan jangkauan arti Arsitektur itu sendiri. 

Istilah arsitektur dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan 

sebagai gaya atau bentuk bangunan, seni dan ilmu merancang serta membuat 

kontruksi bangunan, metode dan gaya kontruksi bangunan. Dengan kata lain 

merupakan pengetahuan seni merancang atau mendesain bangunan. 

Arsitektur memiliki makna yang lebih luas meliputi pembangunan 

lingkungan binaan yang merupakan bagian dari lngkungan semesta yang telah 

dibuat oleh manusia untuk menopang kehidupannya, yang berarti mencakup 

segala ruang bangunan  dan prasarana dan yang dibentuk oleh manusia. 

Arsitektur yaitu suatu seni untuk mendesain bangunan sehingga mempunyai 

nilai keindahan/estetka. Keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan 

mata, pikiran dan telinga, karena Arsitektur adalah seni visual, maka syarat 

keindahan menjadi nialai-nilai yang menyenangkan mata dan pikiran yaitu 

niai-nilai, bentuk dan ekspresi yang menyenangkan.
30

 

keindahan bentuk, lebih banyak berbicara mengenai sesuatu yang lebih 

nyata yang terdiri dari Keterpasuan, proporsi, keseimbangan, skala, dan Irama. 

Sedangkan keindahan ekspresi bersifat abstrak terdiri , syarat urut-urutan 

karakter , gaya dan warna. Keindahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai 

hanya dengan usaha fisik, tetapi juga disertai dengan usahan batin. Ini terkesan 
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terekspresikan apakah Arsitektur adalah seorang arsitek-arsitek diartikan  

sebagai ahli bangunan, ahli perancang ( pendesain) bangunan atau pakar 

Arsitek. Dengan kata lain ialah orang yang mempergunakan keahliannya 

untuk mengerjakan perencanaan dan pengawasan bangunan. Demikian juga 

halnya dengan arsitek sebagai pihak yang menyandang suatu profesi, dapat 

memberikan nasehat atau jasa-jasa yang berhubungan dengan perancangan 

pengawasan, yang dipercayai oleh sipemberi tugas.
31

 

Arsitek adalah selaku pihak professional yang merancang pekerjaan 

untuk kepuasaan dan keberuntungan para investor, yang didalamnya terdapat 

perpaduan kecakapan teknik dan kematangan etik yang diperoleh melalui 

pendidikan, pengalaman, dan disiplin yang harus disertai pula Mental, Etik, 

dan Moral, yang kuat tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga 

mempertaruhkan kualitas dan harkat pribadinya. Tidak ada suatu seni yang 

begitu dengan kehidupan sehari-hari kita manusia selain daripada Arsitektur. 

untuk music saja seorang harus pergi ketempat pertunjukan music atau konser, 

atau paling sedikit harus menyetel televise atau radio. Untuk menikmati suatu 

karya sastra, seorang harus membaca denga tekun, dan untuk menikmati atau 

melihat lukisan museum sepanjang tahun bahkan hayatnya. Jelas bahwa 

arsitek mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam masyarakat. 

Arsitek sebagai suatu karya seni hanya bisa tercapai dengan dukungan 

masyarakat luas, berbeda dengan karya seni lukis atau patung. Suatu karya 

aritektur ini dapat dinilai apabila karya tersebut telah dan sudah berfungsi 
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yaitu bukan pada saat karya tersebut selesai secara fisik. Arsitektur dikatakan 

suatu keindahan adalah sebagai tahap awal, selanjutnya arsitek hanya dapat 

menggugah bagaimana hasil rancangannya dan akan ditanggapi oleh 

masyarakat, apakah dinilai atau tidak. 

Dalam penjelasan undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, 

yang dimaksud dengan arsitektur adalah  wujud fisik bangunan, penataan letak 

bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model 

atau maket bangunan. 

B. Hak dan Wewenang  

Dalam setiap penugasan, Arsitek memili hak yang tercantum dalam 

pasal 13 pedoman, Hubungan Kerja antara Arsitek, dengan pemberi tugas oleh 

Ikatan Arsitek Indonesia yaitu: 

1. Hak milik yaitu: meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar rancangan, 

syarat-syarat dan rancangan anggaran biaya yang asli tetap menjadi milik 

Arsitek. 

2. Hak mewujudkan rancangan yaitu:  

a. Dengan membayar semua sesuatu yang menyangkut pembuat 

rancangan tersebut satu kali. Perwujudan rancangan tersebut, dengan 

tidak melakukan perubahan apapun harus persetujuan Arsitek. 

b. Arsitek tidak boleh memberikan hak perwujudan rancangan kepada 

pihak ke 3 (tiga), dengan atau tanpa perubahan apapun, setelah hak dan 

perwujudannya pernah diberikan kepada pemberi tugas. 
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3. Tanda nama 

a. Arsitek berhak membubuhkan tanda tangan nama atau tanda pengenal 

pada perwujudan dan rancangannya asalkan pembubuhan itu tidak 

merusak pandangan atau kegunaan perwujudan itu. 

b. Arsitek berhak membuat atau menyuruh membuat gambar-gambar dan 

sebagainya serta untuk menyiarkan, mempertunjukkan dan 

memperbanyak. 

Selain hak yang dimiliki Arsitek, terdapat juga wewenang dalam setiap 

penugasannya yaitu wewenang untuk merubah rancangan seperti mengadakan 

perubahan uraian gambar. 

C. Kepemilikan Hak Cipta dalam Kontrak-Kontrak Arsitektur 

Kontrak-kontrak arsitektur di Indonesia sejauh ini belum terlalu 

memperhatikan masalah Hak Cipta, padahal Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), 

mengatur mengenai permasalahan Hak Cipta pada Pasal 31 Pedoman 

Hubungan Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa, sebagai berikut:
32

 

Pasal 31 Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual 

1) Hak Milik 

a. Hak Kepemilikan atas setiap dokumen perancangan yang telah dibuat 

oleh arsitek, dalam setiap kondisi akan tetap berada pada arsitek, 

termasuk setelah penyelesaian proyek atau setelah pemutusan 
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hubungan kerja, ataupun bila rancangan yang telah diselesaikan 

tersebut tidak direalisasikan. 

b. Dokumen perancangan tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, 

tidak diperkenankan digunakan oleh pengguna jasa untuk proyek lain 

ataupun ditambahkan pada proyek proyek yang bersangkutan kecuali 

atas seizin dari arsitek dengan suatu persetujuan tertulis, dan dengan 

kesepakatan penambahan imbalan jasa atas penggunaan dokumen 

tersebut harmonis dengan ketentuan imbalan jasa. 

2) Hak Perwujudan Rancangan 

a. Hak perwujudan adalah hak untuk merealisasikan atau mewujudkan 

suatu rancangan Arsitektur menjadi suatu wujud karya arsitektur yang 

nyata. 

b. Pengguna jasa menggunakan hak perwujudan rancangan sebanyak 1 

(satu) kali setelah memenuhi kewajiban membayar imbalan jasa atas 

penugasan untuk perbuatan rancangan arsitektur dan segala sesuatu 

yang menyangkut penugasan tersebut kepada arsitek. 

c. Perwujudan ulang berdasarkan rancangan arsitektur dengan atau tanpa 

perubahan apapun, wajib memberitahukan dan dengan persetujuan 

tertulis dari arsitek dan dengan imbalan jasa harmonis dengan 

ketentuan imabalan jasa perwujudan ulang rancangan arsitektur yang 

berlaku. 
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3) Tanda Nama 

Arsitek berhak untuk membubuhkan tanda nama arsitek dengan syarat 

tata letakpenempatan nama itu tidak merusak pandangan atau fungsi dari 

perwujudan karya arsitektur tersebut. 

4) Hak Dokumentasi dan Hak Penggandaan 

a. Arsitek memiliki hak dokumentasi termasuk membuat gambar-

gambar, foto-foto, atau rekaman dalam bentuk lainnya, baik keadaan di 

dalam maupun di luar bangunan hasil rancangannya. 

b. Hanya arsitek yang memiliki hak penggandaan atas gambar-gambar 

rancangan arsitektur yang dibuatnya. 

5) Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak-hak di atas diatur harmonis dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan 

e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak KLekayaan 

Intelektual lainnya. 

Seharusnya, dengan adanya panduan ini, hal-hal berkaitan dengan 

kepemilikan atas dokuman dan HKI-nya dicantumkan dalam kontrak antara 
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arsitek dengan pengguna jasa. Kontrak arsitek dan pengguna jasa di Negara 

lain lebih memerhatikan masalah HKI. Begitu pula, The American Institute of 

Architects (IAI) memberikan panduan dengan menerbitkan sebuah buku 

mengenai kontrak-kontrak standar yang telah menjadi standar bagi industry 

selama lebih dari 100 tahun. Kontrak-kontrak ini mendefinisikan hubungan 

antara arsitek, pengguna jasa, dan pembangunan dalam aspek desain dan 

proyek kontruksi yang selama ini mereka biasanya mengatur hak-hak 

kepemilikan atas gambar dan denah. Panduan inidi terapkan oleh birp-biro 

arsitektur di Amerika.
33

 

Setidaknya Biro Arsitek menyatakan bahwa hak atas dokumen, di 

antaranya gambar, perencanaan, dan pemanfaatannya , diserahkan pada 

pengguna jasa karena diharmoniskan dengan hukum yang berlaku. Tentunya, 

penentuan Hak Cipta ini berbeda-beda paa setiap kontrak, bergantung siapa 

pengguna jasa, ataupun keinginan yang disepakati antara Arsitek dan 

Pengguna Jasa. 

Biro arsitek Gallagher dan Dawsey di Amerika membuat kontrak 

dengan aturan yang berbeda dengan biro arsitek sebelumnya. Didalam kontrak 

tersebut, yang dimaksud sebagai pemegang Hak Cipta adalah firmanya. 

Namun, apakah yang disebut sebagai arsiteknya tidak dijelaskan secara lebih 

terperinci. Pada sala satu Biro Arsitek di Australia yang menegaskan bahwa 

Hak Cipta atas desain tetap di pegang oleh arsitek dan penggunaan desain 
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yang sama di haruskan memberitahu arsitek yang bersangkutan terlebih 

dahulu. 

Pada umumnya, arsitek mapun Biro Arsitek di Indonesia belum meng-

aplikasikan pemetaan siapa pencipta maupun pemegang Hak Cipta didalam 

kontrak-kontraknya dengan pengguna jasa meskipun dalam Pedoman 

Hubungan Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa telah diberikan panduan. 

D. Kode Etik Arsitektur 

Semua bidang profesi, menerapkan agar setiap orang yang bekerja 

disuatu keprofesian untuk memiliki etika dalam berprilaku. Etika 

didefenisikan oleh plato adalah setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik 

yang mengatur pergaulan para anggotanya berkaitan dengan pekerjaan 

harmonis profesinya. Pada lingkungan arsitek, IAI ( Ikatan Arsitek Indonesia ) 

merumuskan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi. Dalam 

kaitannya dengan plagiarism, Kode Etik Pada Standar Etika Pengakuan 

Kesejawatan, yakni pada Kaidah Tata Laku  menyebutkan bahwa Arsitek 

tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan 

karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa izin yang jelas dari arsitek pemilik 

gagasan tersebut. Apabila arsitek melanggar Kode Etik ini akan dikenakan 

sanksi berupa:
34

 

1. Peringatan tertulis, diberikan untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya 

dalam selang waktu 2 (dua) bulan, kepada anggota yang perilakunya 
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bertentangan dengan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI ataupun yang 

perilakunya bisa mencemarkan nama institusi IAI atau profesi arsitek 

2. Pembatasan sebagian hak dan kewenangan sebagai anggota IAI karena 

terbukti melakukan pelanggaran 

3. Pembekuan untuk sementara keanggotaan IAI, atau 

4. Pencabutan keanggotaan IAI secara penuh karena pelanggaran/kesalahan 

yang dilakukannya, berupa pencabutan/pencoretan namanya dari seluruh 

daftar registrasi keanggotaan organisasi arsitek manapun, kecuali kalau 

mengundurkan diri dari organisasi IAI atas permintanya sendiri. 

Pembentukan Kode Etik ini dilandasi oleh prinsip etika. Etika terdiri 

dari beberapa prinsip: 

1. Etika kemanfaatan umum (utilitarianism ethic), yaitu setiap langkah atau 

tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kepentingan 

umum harus dipilih dan djadikan motivasi utama 

2. Etika kewajiban (duty ethics), yaitu setiap system harus 

mengakomodasikan hal-hal yang wajib untuk diindahkan, tanpa harus 

mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin bisa timbul berupa nilai 

moral umum yang harus ditaati, seperti jangan berbohong, jangan mencuri, 

harus jujur, dan sebagainya. Semua nilai moral ini jelas akan selalu benar 

dan wajib dilaksanakan, sekalipun akhirnya tidak akan menghasilkan 

keuntungan bagi diri sendiri 

3. Etika keunggulan/kebaikan (virtue ethics), yaitu suatu cara pandang untuk 

membedakan tindakan yang baik dan salah dengan melihat dari 
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karakteristik (perilaku) dasar orang yang melakukannya. Suatu tindakan 

yang baik/benar umumnya akan keluar dari orang yang memiliki karakter 

yang baik pula. Penekanan disini diletakkan pada moral perilaku individu, 

bukannya pada kebenaran tindakan yang dilakukannya 

4. Etika sadar lingkungan (environmental ethics), yaitu suatu etika yang 

berkembang dipertenghan abad 20 ini yang mengajak masyarakat untuk 

berpikir dan bertindak dengan konsep masyarakat modern yang sensitive 

dengan kondisi lingkungannya. Pengertian etika lingkungan disini tidak 

lagi dibatasi ruang lingkup penerapannya yang merujuk pada nilai-nilai 

moral untuk kemanusiaan saja, tetapi diperluas dengan melibatkan „natural 

resourc‟s' lain yang juga perlu dilindungi, dijaga, dan dirawat seperti flora, 

fauna, maupun objek tidak bernyawa (in-animate) sekalipun. 

Pada kaitannya dengan plagiarism, Kaidah Tata Laku tergolong 

sebagaietika kewajiban yang merupakan padangan yang tetap menganggap 

salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar 

moralitas, yaitu dicontohkan sebagai tindakan plagiat ataupun pembajakan hak 

cipta/ karya orang lain yang apapun alasannya tatap akan dianggap salah 

karena melanggar nilai dan etika akademis. 

E. Gambaran Umum Tentang Perumahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

perumahan dan kawasan permukiman, bahwa pengertian perumahan adalah 

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun 

pedesaan, yang dilengkapi  dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
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sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan pengertian 

kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Dalam penyediaan suatu perumahan tidak terlepas dari tahapan 

perencanaan. Sebagaimana menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman , penyelenggaraan rumah dan perumahan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan 

dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Penyelenggaraan perumahan  tersebut meliputi perencanaan, pembangunan, 

pemanfaatan, dan pengendalian perumahan. 

Penyelenggaraan perumahan pada umumnya ditentukan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia  bagi 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Mengacu pada ketentuan 

pada pasal 19 ayat 2 UU No. 1/2011, penyelengaaran rumah dan perumahan 

dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang untuk 

menjamin hak setiap warga Negara untuk menempati, menikmati, dan/atau 

memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 

teratur. 

Penyelenggaran perumahan perumahan pada umumnya ditentukan 

berdasarkan beberapa tahapan, sebagaimana pasal 20 ayat 1 UU No. 1/2011, 
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yaitu tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian 

rumah. Perumahan dalam konteks penyelenggaran perumahan tidak hanya 

mencakup pada rumah saja, tetapi harus memperhatikan prasarana (yaitu 

kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu 

untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman), sarana 

(yaitu fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan 

ekonomi) dan utilitas umum ( yaitu kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian).
35

 

1. Perencanaan Perumahan 

Tahap pertama dalam penyelenggaraan rumah adalah tahap 

perencanaan. Perencanaan rumah dilakukan untuk memenuhi kebetuhan 

rumah. Perencanaan perumahan terdiri atas a) perencanaan dan 

perancangan rumah, b) perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

`perumahan. Perancang perumahan adalah kegiatan merencanakan 

kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebetuhan jenis prasarana 

yang melekat pada bangunan dan berkaitan dengan rumah lain serta 

prasarana dluar rumah. Perancangan rumah dilakukan melalui kegiatan 

merancang bentuk , ukuran, dan tata letak, bahan bangunan , unsur rumah, 

serta perhitungan kekuatan konstruksi yang terdiri atas fondasi, dinding, 
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atap, serta kebutuhan anggaran. Pada dasarnya, perencanaan dan 

perancangan rumah dilakukan untuk 

a. Menciptakan rumah yang layak huni 

b. Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan 

pemerintah 

c. Meningkatkan tata bangunan  dan lingkungan yang terstruktur. 

Bisnis property dimulai dari tahap pertama penyelenggaraan  

rumah, yaitu perencenaan dan perancangan rumah, serta perencanaan 

prasarana, sarana, dan utulitas umum perumahan. Dalam tahap ini, profesi 

arsitek memiliki peran yang sangat fundamental. Tahap ini juga 

melibatkan pelaku usaha di bidang jasa kontruksi, terutama pada bidang 

layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi. 

Pada prinsipnya, pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan 

dan perancangan rumah, serta perancanaan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum perumahan haruslah pihak yang secara professional memiliki 

keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah. Hal ini 

ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 1 Tahun 2011 yang berbunyi: 

“Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap orang yang 

memiliki keahlian dibidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Yang dimaksud 

dengan “setiap orang yang memiliki keahlian” di sini adalah setiap yang 

memiliki sertifikat keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti 

kompetensi. Orang atau badan hukum yang memiliki keahlian dibidang 
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perencanaan dan perancangan rumah disebut oleh Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu 

penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha, yang dinyatakan ahli 

yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi, yang mampu 

mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan 

fisik lain. 

Hasil dari kegiatan perencanaan dan perancangan rumah harus 

disesuaikan dengan persyaratan teknis (antara lain persyaratan tentang 

struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan 

yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan 

prasarana dan fasilitas lingkungan), administrative ( antara lain perizinan 

usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi, 

perutukkannya, status ha katas tanah, dan/atau izin mendirikan bangunan), 

tata ruang (persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan 

keseimbangan fungsi lingkungan, baik antara lingkungan buatan dengan 

lingkungan alam maupun dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai 

budaya bangsa yang perlu dilestarikan), dan ekologis (antara lain analisis 

dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan). Terpebuhinya 

persyaratan teknis, administrative, tata ruang, dan ekologis akan 

menghasilkan izin mendirikan bangunan.  

Selanjutnya, untuk kegiatan perencanaan prasarana, sarana, dan 

utulitas umum perumahan, meliputi setidaknya dua hal, yaitu  
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a. Rencana penyediaan keveling tanah untuk perumahan sebagai bagian 

dari pemukiman 

b. Rena kelengkapan prasarana ( paling sedikit meliputi jalan, drainase, 

sanitasi dan air minum), sarana (paling sedikit meliputi rumah ibadah 

dan ruang terbuka hijau), dan utilitas umum perumahan (paling sedikit 

meliputi jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon). 

Selain itu, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

perumahan juga harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, 

dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, 

misalnya penyandang cacat dan lanjut usia. Hasil dari kegiatan 

perencanaan dan perancangan prasarana, sarana, dan utilitas 

umumperumahan harus memenuhi persyaratan administratisf, teknis, dan 

eklologis ebelum mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah. 

Dari aspek bisnis, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum 

dapat dilakukan oleh setiap orang , yang bekerja secara professional 

dengan dibekali dengan keahlian khusus. Pasal 30 ayat 2 UU No. 1 Tahun 

2011 menentukan secara imperatif bahwa setiap orang yang menjalankan 

kegiatan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib memiliki 

keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam melakukan 

perencanaan prasarana, sarana, utilitas umum, perusahaan pengembang 

perumahan/developer bisa menggunakan perusahaan jasa perencana 

konstruksi. System yang digunakan biasanya adalah system kerja sama 
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dengan jangka waktu tertentu. Perusahaan jasa perencana konstruksi 

mendapatkan fee dalam jumlah tertentu untuk melakukan tugasnya, 

sedangkan perusahaan pengembang  perumahan/developer sebagai 

pengguna jasa, mengambi keuntungan dari jasa yang diberikan oleh 

perusahaan jasa perencana konstruksi. 

2. Pembangunan Perumahan 

Tahap kedua dan selanjutnya yang dijalankan dalam 

penyelenggaraan rumah setelah perencanaan dan perancangan rumah 

adalah pembangunan rumah. Pembangunan rumah dilakukan setidaknya 

meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

dan/atau peningkatan kualitas perumahan. Pembangunan perumahan 

dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang 

ramah lingkungan serta mengembangkan industry bahan bangunan yang 

mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal 

yang aman bagi kesehatan. Untuk itu, industry bahan bangunan wajib 

diselenggarakan berdasarkan standar nasional Indonesia. 

3. Pemanfaatan Perumahan 

Tahap ketiga dari penyelenggaraan perumahan adalah pemanfaatan 

rumah. Tahap ini pada dasarnya berlaku ketika rumah sudah selesai 

dibangun, dan juga telah dilakukan peralihan hak dari penjual (yaitu 

perusahaan pengembang perumahan /develover) kepada pembeli 

(konsumen). Pemanfaatan rumah pada prinsipnya ditujukan untuk 
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mencapai fungsi hunian. Meski begitu, rumah dapat pula dimanfaatkan 

untuk kepentingan bisnis.  

Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa 

pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara 

terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pasal 

49 ayat 2 UU No. 1 Tahun2011 menjelaskan bahwa pemanfaatan rumah 

selain digunakan hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan 

lingkungan hunian. 

4. Pengendalian Perumahan 

Tahap keempat sekaligus terakhir dari konteks keseluruhan dari 

system penyelenggaraan rumah adalah pengendalian. Dalam pasal 53 ayat 

1 UU No. 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pengendalian rumah 

dilakukan mulai dari tahap pembangunan hingga pemanfaatan rumah. 

Dalam hal ini pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dan 

terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.  

Pengendalian perumahan  dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau 

pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan ( yaitu cara pengendalian yang 

dilakukan melalui pemberian arahan dalam bentuk perizinan yang antara 

lain meliputi izin mendirikan bangunan dan izin penghunian), penertiban ( 

yaitu cara pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan 
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hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya 

tidak sesui dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan) 

dan/atau penataan ( yaitu cara pengendalian yang dilakukan melalui 

perbaikan dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan tujuan 

penyelenggaraan perumahan). 

Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan dan permukiman 

yang betul-betul dapat menjawab tuntutan pembangunan perumahan dan 

permukiman maka perlu di pertimbangkan secara matang aspek-aspek 

perencanaannya. Keberhasilan pembangunan perumahan sebagai bagian 

dari program pembangunan nasional memang tidak lepas dari aspek-aspek 

perencanaan yang harus di penuhi. Aspek-aspek yang mendasari 

perencanaan perumahan tersebut meliputi:
36

 

a. Lingkungan 

Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan 

perumahan adalah manajemen lingkungan yang baik dan terarah, 

karena lingkungan suatu perumahan merupakan faktor yang sangat 

menentukan dan keberadaanya tidak boleh diabaikan. Hal tersebut 

dapat erhadi karena baik buruknya kondisi lingkungan akan 

berdampak pada pernghuni perumahan. 

b. Daya Beli (Affordability) 

                                                             
36
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat antara 

lain : 

1. Pendapatan perkapita sebagian besar masyarakat yang masih     

relative rendah (di bawah standar) 

2. Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat terutama di daerah 

pedesaan masih relatif rendah. 

3. Pembangunan yang belum merata pada berbagai daerah sehingga 

berdampak pada timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi, 

dimana hal ini berdampak pada persaingan antara golongan yang 

berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah, seolah-olah fasiltas dan kemajuan pembangunan (termasuk 

perumahan) hanya dapat dinikmati oleh kaum yang berpenghasilan 

tinggi saja. 

4. Situasi politik dan keamanan cenderung tidak stabil sehingga 

memepengaruhi minat dan daya beli masyarakat untuk berinvestasi 

dan mengembangan modal. 

5. Inflasi yang tinggi menyebabkan naiknya harga bahan bangunan, 

yang berdampak pada melambungnya harga rumah , baik untuk 

kategori rumah sederhana, menengah maupun mewah. 

c. Kelembagaan  

Keberhasilan pembangunan perumahan dalam suatu wilayah baik 

di kota maupun di pedesaan tidak terlepas dari peran pemerintah 

sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing 
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dan menciptakan suasana yang kondusif  bagi terciptanya keberhasilan 

itu. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan memegang peran 

penting dalam setiap program pembangunan yang dijalankan. 

Sedangkan peran swasta (sebagai pengembang) sangatlah menentukan 

terciptanya arah dan laju pembangunan menuju masyarakat yang adil 

dan sejahtera dengan tercukupinya segala kebutuhan perumahan. 

Permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman hingga kini 

masih terjadi, meskipun pembangunan perumahan dan perkmukiman 

sudah dicanangkan sejak masa Orde Baru. Faktor-faktor dari 

masalahmasalah tersebut adalah :
37

 

a. Faktor Ekonomi dan Sosial 

Faktor ekonomi merupakan permasalahan yang sangat 

mendasar bagi masyarakat Indonesia sebagai Negara yang sedang 

berkembang. Kenyataannya memang masih ada banyak orang yang 

masih berada dibawah garis kemiskinan sehingga selain memicu 

timbulnya berbagai permasalahan sosial juga mengakibatkan 

rendahnya kemampuan mereka untuk memiliki tempat hunian 

(rumah). Pada golongan masyarakat menengah ke bawah ini, 

kemampuan ekonomi masih sebagai kebutuhan pokok hidup (basic 

need). 

b. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tidak terkendali 
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Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia sangat rentan 

terhadap masalah kependudukan, dimana laju pertambahan 

pendudukan sangat pesat sehingga pembangunan sarana 

perumahan dan permukinan tidak bisa mengimbangi laju 

pertambahan penduduk itu. 

c. Tingginya Angka Urbanisasi 

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan fasilitas dipusat-

pusat kota, hal itu secara otomatis memacu pertumbuhan angka 

urbanisasi yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan 

baru teruma dibidang perumahan dan pertumbuhan. 

d. Laju Inflasi yang Tinggi 

Salah satu penyebab timbulnya permasalahan perumahan dan 

permukiman, selain yang sudah di bahas diatas, adalah tingginya 

angka inflasi. Karena harga bahan bangunan terkait dengan mata 

uang asing (dolar), inflasi mengakibatkan harga bahan bangunan 

menjadi semakin tinggi. Hal ini tentu mengakibatkan tertundanya 

proses pembangunan perumahan dan pemukiman. 

Menurut John Turner dalam ASPI (2001) pola pelaksanaan pengadaan 

perumahan terdiri dari dua sistem, yaitu: 

1.   Pembangunan Formal 

Merupakan sistem pembangunan perumahan yang proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengembangan dilakukan oleh institusi formal seperti 

pemerintah atau pengembang swasta. Perumahan formal bersifat massal, 
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mempunyai standar baku dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan 

standar serta didukukng leh pembiayaan dari institusi formal (perbankan), 

teknologi canggih dan tukan yang terampil. 

2.  Pembangunan Non-Formal, Berupa suatu siklus pembangunan perumahan 

yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembanngan dilakukakn oleh 

penghuni atau lembaga informal (Locally Governing Or Autonomous 

Teoriting System). Perumahan informal biasanya dibnagun secara individu 

tanpa terpaku pada standar baku dan dibangun tergantung pada tingkat 

kemampuan dan kebutuhan penghuni. Tingkatan kebutuhan manusia 

terhadap hunian dapat dikategorisasikan sebagai berikut :
38

 

1.  Survival Needs 

Tingka tan kebutuhan yang paling dasar ini merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi pertama kali. Pada tingkatan ini hunian 

merupakan sarana unutk menunjang keselamatan hidup manusia 

(selamat dan tetap hidup, terlindung dari gangguan iklim maupun 

makhluk hidup yang lain). 

2.  Safety and Security Needs 

Pada tingkatan ini hunian merupakan sarana perlindungan untuk 

keselamatan anggota badan dan hak milik. 

3.  Affiliation Needs 
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Pada tingkatan ini hunian merupakan sarana agar dapat diakui sebagai 

anggota dalam golongan tertentu. Hunian disini berperan sebagai 

identitas seseorang unutk diakui dalam golongan masyarakat. 

4. Esteem Needs 

Pada tingkatan ini hunian merupakan sarana unutk mendapatkan 

pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Rumah dianggap sudah bukan sebagai kebutuhan primer tetapi sudah 

meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi dan harus dipenuhi 

setelah kebutuhan pokok terpenuhi. 

5.  Cognitive and Aesthetic Needs 

Pada tingkatan ini hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan 

kebanggan dan jati diri, tetapi juga agar dapat dinikmati keindahannya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, perumahan dapat 

diartikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

lingkungan, lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk 

mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga, serta 

menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkup terbatas. 

Perumahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya, 

dimana karakteristik perumahan di suatu lokasi dapat mencerminkan 

karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. 

 


