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LAMPIRAN 

 

 Standar klasifikasi hunian vertikal 

- Kriteria Perancangan Hunian Vertikal (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi) 

- Kriteria umum 

o Bangunan Rumah Rusuna Bertingkat Tinggi harus memenuhi 

persyaratan fungsional, handal, efisien, terjangkau, 

sederhana namun dapat mendukung peningkatan kualitas 

lingkungan di sekitarnya dan peningkatan produktivitas kerja.  

o Kreativitas desain hendaknya tidak ditekankan kepada 

kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan 

sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, 

dan mampu mencerminkan keserasian bangunan gedung 

dengan lingkungannya;  

o Biaya operasi dan pemeliharaan bangunan gedung 

sepanjang umurnya diusahakan serendah mungkin; 

o Desain bangunan rusuna bertingkat tinggi dibuat sedemikian 

rupa, sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek 

dan dapat dimanfaatkan secepatnya. 
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- Kriteria Khusus  

o Rusuna bertingkat tinggi yang direncanakan harus 

mempertimbangkan identitas setempat pada wujud arsitektur 

bangunan tersebut;  

o Masa bangunan sebaiknya simetri ganda, rasio panjang lebar 

(L/B) < 3, hindari bentuk denah yang mengakibatkan puntiran 

pada bangunan;  

o Jika terpaksa denah terlalu panjang atau tidak simetris : 

pasang dilatasi bila dianggap perlu; 

o Lantai Dasar dipergunakan untuk fasos, fasek dan fasum, 

antara lain : Ruang Unit Usaha, Ruang Pengelola, Ruang 

Bersama, Ruang Penitipan Anak, Ruang Mekanikal-Elektrikal, 

Prasarana dan Sarana lainnya, antara lain Tempat 

Penampungan Sampah/Kotoran;  

o Lantai satu dan lantai berikutnya diperuntukan sebagai hunian 

yang 1 (satu) Unit Huniannya terdiri atas : 1 (satu) Ruang 

Duduk/Keluarga, 2 (dua) Ruang Tidur, 1 (satu) KM/WC, dan 

Ruang Service (Dapur dan Cuci) dengan total luas per unit 

adalah 30 m2. 

o Luas sirkulasi, utilitas, dan ruang-ruang bersama maksimum 

30% dari total luas lantai bangunan;  
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o Denah unit rusuna bertingkat tinggi harus fungsional, efisien 

dengan sedapat mungkin tidak menggunakan balok anak, dan 

memenuhi persyaratan penghawaan dan pencahayaan; 

o Setiap 3 (tiga) lantai bangunan rusuna bertingkat tinggi harus 

disediakan ruang bersama yang dapat berfungsi sebagai 

fasilitas bersosialisasi antar penghuni. 

o Lebar dan tinggi anak tangga harus diperhitungkan untuk 

memenuhi keselamatan dan kenyamanan, dengan lebar 

tangga minimal 110 cm; 

o Railling/pegangan rambat balkon dan selasar harus 

mempertimbangkan faktor privasi dan keselamatan dengan 

memperhatikan estetika sehingga tidak menimbulkan kesan 

masif/kaku, dilengkapi dengan balustrade dan railling;  

o Elevasi KM/WC dinaikkan terhadap elevasi ruang unit hunian, 

hal ini berkaitan dengan mekanikal-elektrikal untuk 

menghindari sparing air bekas dan kotor menembus pelat 

lantai; 

o Material kusen pintu dan jendela menggunakan bahan 

allumunium ukuran 3x7 cm, kusen harus tahan bocor dan 

diperhitungkan agar tahan terhadap tekanan angin. 

Pemasangan kusen mengacu pada sisi dinding luar, khusus 

untuk kusen yang terkena langsung air hujan harus 

ditambahkan detail mengenai penggunaan sealant; 
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o Plafond memanfaatkan struktur pelat lantai tanpa penutup 

(exposed);  

o Seluruh instalasi utilitas harus melalui shaft, perencanaan 

shaft harus memperhitungkan estetika dan kemudahan 

perawatan; 

o Ruang-ruang mekanikal dan elektrikal harus dirancang secara 

terintegrasi dan efisien, dengan sistem yang dibuat seefektif 

mungkin  

o Penggunaan lif direncanakan untuk lantai 6 keatas, bila 

diperlukan. 

 


