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B A B  I 

P E N D A H U L U A N 

I.1. Latar Belakang 

1.1. Perubahan Rumah Bersubsidi Tipe 27 

Fungsi rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas manusia. Untuk dapat berkembang dan manusia 

bisa beraktualisasi diri, maka banyak yang diwujudkannya dalam pengembangan rumah. Hal 

ini juga berlaku dalam pengembangan rumah sehat maupun rumah tipe 27 yang dikelola oleh 

para pengembang perumahan untuk dijual kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Tetapi yang terjadi saat ini perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan 

rumah dengan tipe kecil yaitu tipe 27. Atas dasar tersebut, penghuni akan memikirkan  

perubahan rumah kedepannya, dengan anak-anaknya yang tumbuh semakin dewasa. Maka 

kebutuhan ruang secara praktis akan menjadi bertambah, dengan jumlah dan luasan 

disesuaikan dengan sisa lahan pada kavling yang ada.    

1.2. Faktor Kenyamanan Rumah Bersubsidi Tipe 27 

Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan 

dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan 

kelembaban dalam ruangan. Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan 

rumah sehat dan nyaman. 

a. Pencahayaan 

 Matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai pencahayaan alami 

pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud adalah penggunaan terang langit, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

• cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan, ruangan kegiatan mendapatkan cukup 

banyak cahaya 
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• ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata. 

Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan ditentukan oleh : 

• kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata), 

• lamanya waktu kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata), 

• tingkat atau gradasi kekasaran dan kehalusan jenis pekerjaan, 

• lubang cahaya minimum sepersepuluh dari luas lantai ruangan, 

• sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan minimum 1 (satu) jam setiap hari. 

• cahaya efektif dapat diperoleh dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. 

b. Penghawaan 

 Udara merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bernafas sepanjang hidupnya. 

Udara akan sangat berpengaruh dalam menentukan kenyamanan pada bangunan rumah. 

Kenyamanan akan memberikan kesegaran terhadap penghuni dan terciptanya rumah yang 

sehat, apabila terjadi pengaliran atau pergantian udara secara kontinyu melalui 

ruanganruangan, serta lubang-lubang pada bidang pembatas dinding atau partisi sebagai 

ventilasi. alami, maka dapat dilakukan dengan memberikan atau mengadakan peranginan 

silang (ventilasi silang) dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan. 

• Udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara yang mengalir keluar ruangan. 

• Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/WC. 

c. Suhu udara dan kelembaban 

 Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, apabila suhu udara dan kelembaban udara 

ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Suhu udara dan kelembaban ruangan 

sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Penghawaan yang kurang atau tidak 

lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau sumpek dan akan menimbulkan 
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kelembaban tinggi dalam ruangan. Untuk mengatur suhu udara dan kelembaban normal untuk 

ruangan dan penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu memperhatikan : 

• keseimbangan penghawaan antara volume udara yang masuk dan keluar. 

• pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak. 

• menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai ruangan. 

1.3. Rumah Layak Huni 

• Rumah layak huni 

Rumah bersubsidi tipe 27 dapat dilakukan perubahan dan diperluas sehingga kebutuhan 

ruang akan rumah tersenut dapat terpenuhi. Perubahan dan perluasan rumah yang akan dibuat 

dapat memanfaatkan sisa lahan yang ada didalam tapak atau kavling, tetapi perubahan rumah 

bersubsidi tipe 27 tersebut juga tetap melihat perencanaan yang baik dari sisi pencahayaan 

alami maupun dari penghawaan alami .  

Sejalan dengan perubahan dan kebutuhan pada masa sekarang, orang atau pemilik 

rumah bisa menggunakan jasa konsultan perencana untuk membuatkan rencana rumah dari tipe 

27 menjadi rumah dengan tipe yang lebih besar. Umumnya penghuni  tidak menyadari bahwa 

melakukan perubahan pada rumah yang tidak berlandaskan pada kaidah arsitektur, 

sesungguhnya juga dapat berdampak negatif bagi penghuni itu sendiri. Fenomena perubahan 

rumah pada rumah bersubsidi tipe 27 yang terjadi umumnya justru menjadikan rumah 

cenderung kurang layak huni, misalnya dikarenakan : 

1. Pencahayaan alami yang masuk kedalam ruang belum optimal,  

2. Penghawaan alami yang tidak dapat tersirkulasi dengan baik,  

3. Tidak adanya ruang terbuka yang memadai untuk resapan air hujan. 

Rumah yang layak huni adalah merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat 

kesehatan yang  baik, nyaman bagi pengguna dapat mewujudkan keselarasan hidup. Untuk 



18 

 

memperoleh  rumah  layak ditentukan  oleh  tersedianya  sarana  sanitasi, lokasi, pencapaian 

pada perumahan1.  

 Pemerintah membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 27 

Tahun 2012 tentang tatacara mendapatkan rumah bersubsidi dengan tipe yang telah ditentukan 

dengan luasan 27 m2 sampai dengan 36 m2 dan rumah sederhana tersbut dikerjasamakan 

dengan pengembang-pengembang perumahan yang bertugas membangun, menjual dan 

merealisaikan agar pemilik yang berpenghasilan rendah tersebut dapat memiliki rumah sesuai 

dengan kebutuhannya. Pembiayaan atas rumah tersebut disubsidi oleh pemerintah dengan 

metode FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Metode FLPP adalah program 

pemerintah untuk menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah dengan fasilitas suku bunga 

rendah, cicilan ringan dan dengan nilai yang tetap. 

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi beberapa syarat kesehatan dalam 

lingkup rumah sederhana meliputi rumah tipe 27 yang diharapkan rumah ini dapat digunakan 

untuk setiap lapisan masyarakat. Yang terjadi saat ini adalah terbatasnya lahan yang akan 

digunakan untuk pembangunan rumah tipe 27, keterbatasan tersebut akhirnya berdampak 

kepada mahalnya lahan yang ada apalagi lokasi lahan yang berdekatan dengan pusat kota. 

Rumah pada hakekatnya adalah untuk tempat berlindung dari lingkungan yang berkaitan 

dengan cuaca, alam dan bahaya dari ancaman hewan. Rumah yang baik juga dapat digunakan 

                                                           
1 dikutip dari Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2007. Maka Secara umum rumah dikatakan layak dan sehat apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 

• Dapat Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi sehat antar anggota keluarga dan penghuni 

rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-maing penghuni; 

• Dapat memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, 

pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas sumber penyakit dan tikus, kepadatan rumah yang tidak berlebihan, cukup 

sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang 

cukup; 

• Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang  gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan 

yang mengganggu; 

• Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain 

persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah; 
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sebagai tempat interaksi antara keluarga dan dapat membentuk jati diri dari anak-anak. Dengan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka pemerintahan saat ini telah membuat kebijakan dengan 

membuat rumah subsidi yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah.  

Kelompok masyarakat yang layak mendapatkan rumah dengan pembiayaan subsidi 

adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah memiliki atau membeli rumah, masyarakat 

tersebut juga belum pernah menerima subsidi pembiayaan apapun dari pemerintah, peran 

pemerintah membangun rumah murah ini adalah memudahkan dan memberikan peluaang 

masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan atau memiliki rumah yang layak pakai. 

Adapun salah satu syaratnya yang paling pokok adalah penghasilan kelompok masyarakat tadi 

adalah tidak lebih dari Empat Juta Rupiah ditiap bulannya. 

I.2. Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan rumah bersubsidi tipe 27 tersebut ? 

2. Bagaimana pengaruh kenyamanan kenyamanan perubahan rumah bersubsidi tipe 27? 

3. Apakah perubahan rumah tipe 27 yang dirubah dan dikembangkan tetap menjadi rumah 

yang layak huni ? 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan permasalahan seperti uraian di atas maka tujuan penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan rumah 

bersubsidi tipe 27. 

2. Untuk menjelaskan faktor kenyamanan perubahan rumah bersubsidi tipe 27. 

3. Untuk mengkaji perubahan rumah bersubsidi tipe 27 menjadi rumah yang layak huni.  
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I.4. Manfaat Penelitian 

 Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan 

penelitian ini akan memberi manfaat  sebagai berikut :  

1. Manfaat Praktis  

Masyarakat dapat lebih paham bahwa rumah bersubsidi tipe 27 dapat dirubah menjadi 

rumah yang layak huni. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan  pengetahuan tentang perubahan rumah bersubsidi tipe 

27 tetapi tetap layak huni. 

Manfaat untuk penelitian selanjutnya adalah : 

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan 

menambah informasi mengenai perubahan rumah bersubsidi dengan tipe 27 tetapi tetap 

menjadi ruamh yang layak huni. Rumah atau rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia, bukanlah merupakan kebutuhan individual namun merupakan kebutuhan masyarakat 

secara menyeluruh, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah 

yang layak dan sehat serta aman bagi penghuninya, sehingga upaya untuk menambah 

pembangunan perumahan bersubsidi harus terus ditingkatkan dengan harga yang terjangkau 

terutama dari golongan masyarakat yang penghasilan rendah.  

I.5. Pemilihan Area Penelitian 

Pemilihan area penelitian didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2016 menyatakan Sub BAB nomor 2.3.4. Tentang 

Perumahan : 

1. Masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Kendal. 

2. Belum optimalnya penyediaan rumah oleh pemerintah Kabupaten Kendal, sebagian besar 

dipenuhi melalui perorangan dengan berbagai kualitas kondisi rumah. 
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Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kendal 

Sumber : Google Image 

 

Kesimpulan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah bagaimana perubahan 

rumah bersubsidi tipe 27 yang layak huni sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari sisi 

kelayakan dan kenyamanan. Maka dari itu perubahan rumah atau rumah ini meliputi faktor 

perubahan rumah yang berdampak pada kebutuhan pemilik rumah sebagai pengguna, 

perencanaan perubahan rumah bersubsidi tipe 27  menjadi layak huni di Kabupaten Kendal. 

 Letak dan batas Wilayah Perumahan Nirwana Residence adalah komplek perumahan 

yang dibangun oleh PT. Hamparan Cipta Griya. Berada dalam wilayah Desa Magelung, 

Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Sedangkan batas wilayah Perumahan 

Nirwana Residence adalah sebagai berikut : 

Utara :  Kecamatan Kaliwungu 

Timur :  Kota Semarang 

Selatan :  Kecamatan Singorojo 

Barat :  Kecamatan Brangsong 

Pengambilan lokasi untuk penelitian ini didasarkan adanya permukiman bersubsidi yang ada 

di Kabupaten Kendal, karena lokasi tersebut berdekatan dengan kawasan atau lokasi industri 

yang penyerapan tenaga kerjanya cukup banyak. 
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I.6.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai bagian dari alat pendukung dalam penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu bagian penelitian ini sangat penting dilakukan karena 

dapat digunakan sebagai bagian pendukung ataupun pengarah pada penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini berjudul Rancangan Rumah Tumbuh Tipe KPR BTN di kota Denpasar (dalam 

Ni Ketut Agustian Dewi dan Ni Made Swanendri, Jurnal Fakultas Teknik Universitas Udayana, 

2007)  

 Berdasarkan hasil analisa data dan penelitian terdahulu (dalam Ni Ketut Agustian Dewi 

dan Ni Made Swanendri, 2007) maka sesuai dengan rumusan masalah yang didasari pada 

kondisi dilapangan, maka dapat diambil kesimpulan  : 

a. Rumah tumbuh dengan tipe 36 direncanakan menggunakan konsep kenyamanan dan 

kehangatan dalam bertempat tinggal, tentang bagaimana mengimplemtasikan sebuah 

rumah sederhana yang dirubah dan dikembangkan sehingga penghuni dapat merasakan 

kenyamanan, kehangatan bagi keluarga yang menghuni dari perkembangan rumah tipe 36 

tersebut. 

b. Perubahan rumah tipe 36 yang bisa disebut dengan rumah BTN (Bank Tabungan Negara) 

berkembang secara bertahap dari tipe standart yaitu tipe 36 dijadikan rumah yang lebih 

luas karena telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna baik dari ruang maupun dari 

aktifitas itu sendiri. Rumah ini diperoleh dengan sistem kredit berupa KPR dari bank yang 

bekerja sama dengan pengembang yaitu BTN. Perubahan dan pengembangan rumah ini 

dapat dijadikan alternatif pengembangan rumah pada masyarakat terutama rumah yang 

berada dipermukiman perumahan dengan tipe kecil yang dapat dikembangkan menjadi 

rumah tumbuh. 

c. Developer atau yang disebut sebagai pengembang perumahan sebtulnya sudah 

mempertimbangkan pemenuhan ruang yang nantinya akan diperluas meskipun lahan pada 
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rumah perumahan memiliki luasan yang terbatas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

oleh pengembang perumahan adalah : 

• Penentuan letak pintu masuk pekarangan berdasarkan muatan lokal, pengembang 

perlu memperhatikan agar peletakan pintu masuk tidak mengganggu bila penghuni 

akan membuat sanggah (tempat suci). 

• Karena   pertumbuhan rumah tersebut umumnya kearah lahan terbuka atau sisa lahan 

pada kavling, maka pengembang perlu mempertimbangkan pengembangan denah asal 

yang mampu mewadahi aktifitas penghuni sesuai dengan standart kenyamanan ruang. 

I.7.  Kajian Pustaka  

 Menurut pendapat Rapoport2, rumah atau rumah merupakan tempat beraktifitas bagi 

manusia yang berdampak pada perilaku manusia itu sendiri. Rumah juga dapat digunakan 

sebagai pembentukan sebuah pribadi bagi penghuninya, dimana kebutuhan dan   pikir manusia 

akan terus berkembang guna memenuhi kebutuhan  kepentingan hidupnya. Rumah juga 

merupakan penjelmaan diri pribadi manusia, di mana eksistensi manusia pada umumnya tidak 

statis melainkan senantiasa berkembang atau mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang 

dimiliki guna memenuhi kebutuhannya.  Diambil dari pendapat Budiharjo3 tahun 1995, sebuah 

rumah yang dipakai untuk kehidupan manusia, adalah sebagai pusat realisasi kehidupan 

manusia dan peranannya sebagai tempat menampung, menyalurkan dan mengembangkan 

usaha serta langkah menuju perbaikan taraf hidup sebagai manusia. Kemampuan manusia 

dalam mengadaptasi suatu kondisi lingkungan dasar tempat tinggal yang berkaitan dengan fisik 

dan kemampuan yang membentuk sebuah keinginan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

perubahan sebuah rumah.  

                                                           
2 Amos Rapoport,” House Form and Culture” 1969  diakses dari http://www.fastoline.org//House Form and Culture, pada tanggal 12 
Oktober 2017 pukul 10:51 
3 Eko Budiharjo, 1995 “Percikan Masalah Arsitektur, perumahan, perkotaan” . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 92 
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 Rumah menurut Wicaksono4, rumah adalah tempat yang digunakan untuk berlindung 

dari cuaca, alam, serangan hewan buas, berinteraksi dengan keluarga dan dapat dijadikan tolok 

ukur gaya hidup seseorang. Rumah juga harus mewadahi disetiap kegiatan para penghuninya 

dan luasan rumah tersebut juga dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan pengguna dari 

rumah tersebut, sehingga kebutuhan ruang dan aktivitas dalam rumah tersebut dapat tercakupi 

dengan baik.sehingga kebutuhan ruang dan aktivitas setiap penghuninya dapat berjalan dengan 

baik. Maka dari itu salah satu pendapat Hindarto5, rumah atau rumah sebaiknya juga dapat 

melindungi dari serangan penyakit atau yang berdampak negatif pada kesehatan pengguna 

rumah tersebut. 

  Menurut Yudohusodo6, rumah merupakan tempat yang diguakan sebagai tempat tinggal 

yang mana manusia tersebut dapat menikmati dalam lingkungan. Rumah juga dapat berfungsi 

sebagai pengamanan diri manusia, pemberi ketenangan dan ketentraman hidup. Dalam 

pendapat Sanropie7, rumah yang sehat adalah rumah yang dapat digunakan sebagai tempat 

berlindung, tempat istirahat sehingga rumah tersebut dapat difungsikan sebagai tempat 

tumbuhnya kehidupan yang layak dan lebih baik. Bagian rumah yang ada didalam rumah sehat 

menurut Ditjen Cipta Karya8 adalah :  

1. Pondasi rumah yang kuat yang fungsinya untuk menopang konstruksi bangunan rumah 

yang ditopang dengan tanah, sehingga pondasi tersebut difungsikan meneruskan beban 

bangunan ke dasar tanah. 

2. Konstruksi lantai yang kedap air agar tidak terjadi kelembaban yang tinggi, elevasi 

ketinggian minimal 10 cm dari elevasi pekarangan rumah dan elevasi dari muka jalan 

adalah 25 cm.  

                                                           
4 Andie Wicaksono, 2009, ” Menciptakan Rumah Sehat”. Penebar Swadaya, Depok. 
5 Hindarto P,”Inspirasi Rumah Sehat di Perkotaan” Penerbit Andi,  Yogyakarta. 
6 Yudohusodo. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta Selatan: Yayasan Padamu Negeri. 
7 Djasio Sanropie, dkk. 1989. Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Departemen Kesehatan RI, Pusat Pendidikan Tenaga 
Kesehatan, Jakarta. 
8 Ditjen Cipta Karya, 1997. Rumah dan Lingkungan Pemukiman Sehat . Jakarta : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum R.I. 
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3. Adanya bukaan jendela dan pintu yang dapat berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya 

sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai ;  

4. Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, 

menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga 

kerahasiaan (privacy) penghuninya. 

5. Plafon untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, dengan elevasi minimal 2,4 

m dari elevasi lantai. 

6. Penutup atap rumah yang dapat berfungsi sebagai penahan panas matahari serta 

melindungi masuknya debu, angin dan air hujan. 

Kebutuhan akan sebuah rumah dari pendapat Maslow9 tentang Hierarchy of Need dapat 

dikategorikan sebagai :  

• Physiological needs (makan dan minum), hal ini merupakan kebutuhan dasar secara 

biologis yang pasti semua manusia membutuhkan kebutuhan ini. Bukan hanya 

kebutuhan makan dan minum saja tetapi sandang dan pangan juga dapat dikategorikan 

pada tahapan ini. 

• Safety or security needs (keamanan), hal ini merupakan kebutuhan yang berfungsi 

sebagai tempat berlindung bagi penghuni dari gangguan alam sekitar, manusia dan 

lingkungan. 

• Social or afiliation needs (berinteraksi), hal ini merupakan kebutuhan  untuk 

berinteraksi dengan keluarga,lingkungan dan teman. 

• Self actualiztion needs (ekspresi diri), hal ini merupakan kebutuhan yang berfungsi 

sebagai aktualisasi dari pemilik rumah. 

                                                           
9 Abraham Maslow’s, 1943 & 1953 ” Hierarchy of Need”, diakses dari http://www.jambarteambuilding.com//, Hierarchy of Need pada 
tanggal 3 Oktober 2017 pukul 12:30 
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 Dalam rangka pembangunan sebuah rumah arau tempat tinggal maka syarat dari 

pembangunan rumah tersebut adalah kelayakan rumah atau rumah itu sendiri dan syarat yang 

lain adalah kelayakan lingkungan disekitar rumah yang akan dibangun. Pengaruh dari 

persyaratan-persyaratan tersebut adalah peningkatan mutu atau kualitas kesehatan penghuni 

secara pribadi, keluarga dan masyarakat (dalam Sanropie)10.  Syarat rumah sehat dan layak 

huni diajukan  (dalam Entjang11  dan dalam Wicaksono12)  yang dikutip dari Winslow antara 

lain : 

• Rumah dapat memenuhi kebutuhan fisiologis.  

• Rumah dapat memenuhi kebutuhan psikologis.  

• Rumah dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan.  

• Rumah dapat menghindarkan terjadinya penularan penyakit. 

Pengaruh Ventilasi Pada Bangunan dalam Sanropie13,  

Pengaruh Ventilasi Pada Bangunan yang berkaitan dengan bangunan atau rumah yaitu : 

a. Setiap bangunan harus memiliki bukaan alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan yang 

disesuaikan dengan fungsi bukaan tersebut. 

b. Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, bangunan untuk pelayanan 

kesehatan maupun bangunan yang digunakan untuk pendidikan diwajibkan memiliki 

bukaan yang digunkan untuk sirkulasi penghawaan alami. Bahwa bukaan tersebut 

difungsikan sebagai sirkulasi dari udara luar ke dalam ruangan. 

c. Jika bukaan alamai tidak dapat difungsikan maka harus menggunakan fasilitas 

pendukung agar ruangan dalam bangunan dapat terasa nyaman dan terhindar dari 

pencemaran dari luar bangunan.  

                                                           
10 Djasio Sanropie, dkk. 1989. Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Departemen Kesehatan RI, Pusat Pendidikan Tenaga 
Kesehatan, Jakarta 
11 Indan Entjang. 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 
12 Andie Wicaksono, 2009, ” Menciptakan Rumah Sehat”. Penebar Swadaya, Depok 
13 Djasio Sanropie, dkk. 1989. Pengawasan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Departemen Kesehatan RI, Pusat Pendidikan Tenaga 
Kesehatan, Jakarta 
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Maka dari itu disetiap bangunan yang dinilai sehat dan dinilai kelayakannya adalah 

bangunan yang memiliki bukaan yang cukup, agar ruangan dapat tersirkulasi udara dengan 

baik yang akan berdampak pada kesehatan pengguna dari bangunan itu sendiri. Kemungkinan 

terjadi kelembaban yang tinggi jika rumah tidak memiliki bukaan yang cukup. Maka dengan 

adanya bukaan yang dapat mengalirkan udara alami akan menambah ruangan menjadi semakin 

nyaman. Jika ruangan yang tidak memiliki cukup bukaan yang baik maka akan berdampak pula 

pada kenyamanan dalam bangunan tersebut, anaara lain :  

• Kurangnya kadar oksigen didalam ruangan atau bangunan. 

• Peningkatan kadar karbondioksida yang dapat membahayakan pengguna rumah atau 

bangunan. 

• Terjadinya peningkatan kelembaban yang dihasilkan oleh penguapan dari dalam tubuh 

manusia dan pernafasan yang dapat mengganggu kesehatan pengguna (Azwar).14 

Rumah pada haakekatnya adalah sebuah bangunan atau rumah yang digunakan sebagai 

tempat berinteraksi keseharian (makan, tidur, bercengkerama dengan keluarga), maka rumah 

salah satu dapat disebut sebagai kebutuhan pokok untuk kehidupan. Maka dari itu rumah juga 

dapat disebut sebagai identitas, keamanan dan tolok ukur ekonomi kehidupan penghuni 

bangunan atau rumah tersebut (Turner) 15. 

 Menurut Panudju16, pembangunan sebuah rumah yang dikerjakan secara swadaya oleh 

masyarakat MBR ini berpotensi menjadi rumah yang tidak layak karena rumah mereka tidak 

tertata, tidak teroganisir dengan baik, tidak terdapat insfastruktur secara baik dari sisi limbah 

dan lain sebagainya maka kondisi tersebut akan memperburuk kondisi lingkingan sekitar dan 

lingkungan kota pada umumnya. 

 

                                                           
14 Azwar, 1996. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta 
15 John F.C Turner dan Robert Fichter. 1972. Freedom to Build, Dweller Control of the Housing 
Process. New York: Collier Macmillan. (http://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article) 
16 Bambang Panudju. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung. 
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I.8. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian-kajian yang sudah dijabarjan diatas, maka perlu dikakukan 

penelitian dan pembahasan yang mencakup pemenuhan kebutuhan akan rumah bersubsidi tipe 

27, sehingga dari penelitian ini diharapkan akan berdampak pada pemenuhan dalam perubahan 

rumah bersubsidi tipe 27 menjadi rumah yang layak huni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.Kerangka Berpikir 
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