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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 Analisa Pendekatan Arsitektur 

Pada bagian pertama yang harus diperhatikan dalam pendekatan arsitektur 

yaitu membahas mengenai studi aktifitas yang berkaitan dengan 

pengelompokan pelaku, menganalisis jumlah pelaku serta apa saja aktifitas 

yang akan dilakukan oleh penghuni rumah susun. Lalu pada bagian kedua 

dibahas mengenai analisis studi ruang, besaran ruang serta studi citra 

arsitektur pada rumah susun. 

3.1.1 Studi Aktivitas 

Studi aktifitas dilakukan pada bagian pertama hal ini dilakukan untuk 

menentukan siapa saja pelaku didalam rumah susun dengan pendekatan 

jumlah pelaku, sehingga dapat sehingga dapat dilakukan pengelompokan 

aktifitas pada masing-masing pelaku. 

Pengelompokan Pelaku 

A. Pemakai  

Merupakan para pekerja yang merupakan perantauan dan yang belum 

memiliki hunian tetap yang diarahkan untuk meninggali hunian yang sudah 

di sediakan oleh PT. Kubota. Dan dari hasil wawancara di dapat jumlah 

pekerja pada PT. Kubota tahun 2018 sebagai berikut: 
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Pelaku Jumlah 

Pelaku 

Lajang Keluarga Keterangan 

Kepala 

Produksi 

60 orang 8 orang 52 orang 10 % belum memiliki 

hunian/ sewa hunian. 

Lajang: 4 orang 

Keluarga: 6 keluarga 

Pekerja 

Produksi 

125 orang 95 orang 30 orang Lajang: 95 

Keluarga: 30 

 

Pendekatan Jumlah Pelaku 

Pelaku 
JML 

Pelaku 
Status 

Umur 

Keterangan 25 – 34 

thn 

35 – 

54 thn 

Laki – 

laki 

61 
Dalam 

Kota 
28 11 

55% memiliki tempat 

tinggal dan sisanya 

sebesar 45% pekerja 

dalam kota maupun dari 

luar kota belum atau 

hanya mengkontrak 

hunian  

64 

 

Luar 

Kota 
47 17 

Tabel 3. 2 Pendekatan Jumlah Pelaku 
Sumber: Bp. Suparmono (Pekerja PT. Kubota) 

Tabel 3. 1 Jumlah Pekerja Produksi 
Sumber: Bp. Suparmono (Pekerja PT. Kubota) 
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Total 57 orang belum/ 

menyewa hunian di 

sekitar tempat bekerja 

Wanita 38 
Dalam 

Kota 
20 18 

Hampir 85 % untuk 

pekerja wanita yang 

merupakan pekerja dalam 

kota memiliki hunian, dan 

untuk hampir semua 

pekerja wanita yang 

merupakan perantauan 

menyewa atau kontrak 

hunian  

 10 
Luar 

Kota 
10 - 

Total 16 orang belum/ 

menyewa hunian di 

sekitar tempat bekerja 

Keluarga 

(L/P) 

54 
Dalam 

Kota 

21 33 Pekerja dengan status 

keluarga yang berasal dari 

dalam kota, kebanyakan 

merupakan keluarga baru 

dimana hampir 45% 

mereka tinggal dengan 

cara kontrak. Dan untuk 

pekerja yang merupakan 

dari luar kota hampir 30% 

membawa keluarganya di 

45% dari 54 

keluarga maka 24 

keluarga 

menyewa hunian  

39 
Luar 

Kota 

11 28 

30 % dari 39 

keluarga maka 12 
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keluarga yang 

menyewa hunian 

Semarang dan menyewa 

hunian dan sisanya 

keluarganya tetap di luar 

kota  

Total 36 orang belum/ 

menyewa hunian di 

sekitar tempat bekerja 

 

Pada setiap tahunnya PT Kubota terdapat pergantian pekerja dimana pada 

usia maksimal 58 tahun, pekerja tersebut sudah masuk dalam masa 

pergantian atau pensiun. Lalu untuk lainnya terdapat pergantian pekerja jika 

terdapat pekerja yang keluar. Dengan itu pada setiap tahun jumlah yang 

keluar dan masuk sesuai dengan kebutuhan dari pekerja yang keluar. Dan 

terdapat penambahan untuk setiap tahunnya maksimal 5 % dari kebutuhan 

pekerja yang dibutuhkan. 

Maka dari itu dari data diatas di dapat jumlah pekerja pada tahun 2018. Dan 

dengan data tersebut dapat di tentukan Target dalam penyedian jumlah 

hunian dilihat dari data diatas dikali dengan kebutuhan dalam 3 tahun 

mendatang maka di dapat jumlah hunian sebagai berikut: 

 

 

 

 



LTP 73 – SANTIKA RESTI | 76  
 

 

Pelaku Jumlah Pelaku 
Target 

Hunian 
Keterangan 

Laki – laki  90 orang 90 hunian  

1 hunian 

terdiri dari 

6 orang 

Dari total pekerja 

56 orang, dalam 

satu tahun terjadi 

penambahan 

pekerja maksimal 

5% 

Dalam satu tahun 

terdapat 

penambahan 

sebanyak 5 orang, 

maka untuk target 

dalam 10 tahun 

mendatang 70 

orang 

Perempuan 42 orang 21 

hunian 

1 hunian 

terdiri dari 

3 orang 

Dari total pekerja 

48 orang, dalam 

satu tahun terjadi 

penambahan 

pekerja maksimal 

5%   

Dalam satu tahun 

terdapat 

penambahan 

sebanyak 2 orang, 

maka untuk target 

dalam 10 tahun 

Tabel 3. 3 Target Jumlah Pelaku pada Rumah Susun 
Sumber: Wawancara dengan Pekerja dan Analisa Pribadi 
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mendatang 20 

orang 

Keluarga 86 orang 86 hunian 

1 hunian 

terdiri dari 

1 keluarga 

(3 - 4 

orang) 

Dari total pekerja 

93 orang, dalam 

satu tahun terjadi 

penambahan 

pekerja maksimal 

5%   

Dalam satu tahun 

terdapat 

penambahan 

sebanyak 5 orang, 

maka untuk target 

dalam 10 tahun 

mendatang 50 

orang 

Staff / 

Pengelola  

 3 hunian 

(keluarga) 

Disediakan hunian 

untuk staff yang 

menetap atau yang 

berjaga di hunian 

rumah susun 
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No.  Pelaku Jumlah Pelaku 

1.   Penghuni 

 Keluarga 344 orang 
(86 hunian) 

 Lajang 195 orang 

 Sub Total 539 orang 

2.   Pengelola 

 Kepala Unit 1 orang 

 Sub. Bag. TU 1 orang 

 Sub. Bag. 
Administrasi 

2 orang 

 Sat. Pelayanan 
Sat. Pel. Prasarana – 
Sarana 

4 orang 

 Sub. Kel. Jab. 
Fungsional 

1-2 orang 

 Sub Total 7 orang 

3  Staff/ Karyawan 

 Staff Kebersihan 6 orang 

 Staff keamanan 8 orang 
(4 orang /pershift) 

 Staff Teknisi 3 orang 

 Sub Total 17 orang 

 Total  201 orang 

 

 

 

 

Tabel 3. 4 Total Jumlah Pelaku pada Rumah Susun 
Sumber: Wawancara dengan Pekerja dan Analisa Pribadi 
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A. Pengelompokan Pelaku dan Kegiatan 

Kegiatan pada rumah susun, dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu: 

Kegiatan Utama, Kegiatan Penunjang, Kegiatan Pengelola, Kegiatan 

Pelayanan Publik. 

 

KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Kegiatan di 

dalam 

hunian 

rumah 

susun 

- Menerima 

tamu dan 

melihat tv 

- Makan/minum 

- Membersihkan 

tubuh 

- Bermain dan 

belajar 

- Mencuci 

pakaian 

- Beristirahat/ 

tidur 

Pemilik 

unit 

hunian 

(Keluarga) 

- Ruang 

Tamu 

- Ruang 

dapur 

- Km/wc 

- Ruang 

cuci/jemur 

- Ruang tidur 

- Ruang 

serbaguna/ 

ruang baca 

Privat 

- Membersihkan 

tubuh 

Pemilik 

unit 

- Km/wc 

- Ruang 

cuci/jemur 

Tabel 3. 5 Kegiatan Utama 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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- Mencuci 

pakaian 

- Beristirahat/ 

tidur 

hunian 

(Lajang) 

- Ruang tidur 

Berkumpul/ 

berinteraksi 

dengan 

penghuni 

lain 

- Duduk dan 

berbincang  

- Melakukan 

olahraga 

Melakukan 

acara/hajatan 

Penghuni 

unit 

hunian 

pada 

rumah 

susun; 

pekerja 

yang 

singgah di 

rumah 

susun; 

tamu di 

luar 

rumah 

susun 

- Ruang 

komunal 

- Ruang 

santai 

- Aula  

- Lapangan 

olahraga 

Publik 
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KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Perbelanjaan 

- Membeli 

kebutuhan 

sehari – hari 

Penyewa 

hunian; 

pekerja 

pada 

industri 

- Retail 

berjualan 

 

Publik 

- Berjualan  Penyewa 

retail 

berjualan  

Kuliner 

- Membeli 

makan siang 

- Makan/minum 

Penyewa 

hunian; 

pekerja 

pada 

industri 

- Warung 

makan 

- Dapur 

bersama 

 

 

Publik 

- Berjualan  Penyewa 

retail 

berjualan  

Tabel 3. 6 Kegiatan Penunjang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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KEGIATAN PENGELOLAAN 

Kategorisasi 

Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiatan 

Informasi 

dan 

pemasaran 

- Memberikan 

informasi dan 

penjelasan  

-  Mengatur dan 

Mendata 

penyewa 

hunian rumah 

susun 

- Mengatur dan 

mendata 

penyewa 

fasilitas 

ekonomi 

Sub. 

Bagian 

Tata 

Usaha; 

Sub. 

Bagian 

Pelayanan; 

Sub. Bag. 

fungsional 

- Ruang 

kerja 

karyawan 

- Loker 

- Ruang 

tamu 

Semi 

privat 

Bermain dan 

belajar 

- Membaca 

buku dan 

belajar 

- Bermain 

Pemilik 

unit 

hunian 

(anak-

anak) 

- Ruang 

baca/ 

serbaguna 

- Ruang 

komunal 

Publik 

Tabel 3. 7 Kegiatan Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Sekertaris 

dan 

Keuangan 

- Membantu 

kepala bagian 

dalam 

pekerjaan 

- Menerima dan 

mengeluarkan 

dana untuk 

keperluan 

penghuni dan 

pengelolaan 

- Melaporkan 

berkas 

administrasi  

Sub. 

Bagian 

Keuangan; 

sub. Bag. 

Internal; 

sub. Bag. 

Prasarana  

- Ruang 

kerja 

karyawan 

- Loker 

 

 

Privat 
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Pemimpin 

Pengelolaan 

Rumah 

susun 

- Bertanggung 

jawab atas 

kelangsungan 

perusahaan 

- Menetapkan 

kebijakan 

perusahaan 

- Menerima tamu 

- Mengatur 

jobdesk setiap 

bagian 

oprasional 

Kepala unit - Ruang 

Kepala 

Unit 

- Ruang 

Arsip 

- Ruang 

Rapat 

- Ruang 

Tamu 

Semi 

Privat 
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KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategorisas

i Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas Sifat 

Kegiata

n 

Sekuritas 

bangunan 

- Mengawasi 

dan menjaga 

ketertiban/ 

keamanan 

gedung  

- Berjualan  

Pengelola 

(staff 

Security)  

- Ruang CCTV  

- Pos Jaga 

Semi 

Privat 

Pelayanan 

Akomodasi 

- Menjaga 

kebersihan 

dan merawat 

fasilitas 

Pengelola 

(cleaning 

service) 

 

- Toilet&lavator

y 

- Janitor 

- Gudang 

- Musholla 

 

 

Servis 

Tabel 3. 8 Kegiatan Pelayanan Publik 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Oprasional 

Bangunan 

- Melakukan 

maintenance

, controller, 

dan 

perewatan 

Teknisi 

(IT 

Specialist

) ; 

Cleaning 

service 

- R. Genset 

- R. Pompa 

- Ground tank 

- Roof tank 

- Gudang 

- Penampungan 

sampah 

sementara 

- Janitor 

- R. Cleaning 

Service 

- Loker 

Servis 
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B. Pola Aktivitas dan Jadwal Kegiatan 

a. Pola Aktivitas Datang 

 

 

b. Pola Aktivitas Pergi 

 

 

Diagram 3. 2 Pola Aktivitas Pergi 
Sumber: Analisa Pribadi 

Diagram 3. 1 Pola Aktivitas Datang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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c. Pola Aktivitas Pengelola 

Diagram 3. 3 Pola Aktivitas Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Pengelompokan Aktivitas Pengelola 

 

Pelaku Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Kepala 

Unit 

Entrance bangunan Datang 08.00 

Area parkir / Drop off Parkir 08.00 

Ruang Kepala Unit Mengawasi kinerja 

karyawan 

08.00 – 16.00 

Ruang Tamu Menerima tamu 08.00 – 16.00 

Ruang Kepala Unit Menerima laporan 08.00 – 16.00 

Ruang Rapat Rapat 08.00 – 16.00 

- Istirahat 12.00 – 14.00 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Entrance bangunan Pulang 16.00 

Sub. Bag. 

Tata usaha 

Entrance bangunan Datang 08.00 

Area parkir / Drop off Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

Ruang kerja Mengerjakan 

pekerjaan 

08.00 – 16.00 

Ruang rapat Rapat 08.00 – 16.00 

Ruang tamu Menerima tamu 08.00 – 16.00 

- Istirahat - 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Tabel 3. 9 Pengelompokan Aktivitas Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Entrance bangunan Pulang  16.00 

Sub. Bag. 

Keuangan 

Entrance bangunan Datang 08.00 

Area parkir / Drop off Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

Ruang kerja Mengerjakan 

pekerjaan dan 

mengelola 

keuangan 

08.00 – 16.00 

Ruang rapat Rapat 08.00 – 16.00 

Ruang tamu Menerima tamu 08.00 – 16.00 

- Istirahat - 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Entrance bangunan Pulang  16.00 

Satuan 

Pelaksana 

prasarana 

Entrance bangunan Datang 08.00 

Area parkir / Drop off Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

Ruang kerja Mengawasi dan 

membuat laporan 

08.00 – 16.00 

Ruang rapat Rapat 08.00 – 16.00 

Ruang tamu Menerima tamu 08.00 – 16.00 

- Istirahat - 

Musholla  Ibadah (muslim) - 
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Entrance bangunan Pulang  16.00 

Sub. 

Jabatan 

Fungsional 

Entrance bangunan Datang 08.00 

Area parkir / Drop off Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

Ruang kerja Mengawasi dan 

membuat laporan 

08.00 – 16.00 

Ruang rapat Rapat 08.00 – 16.00 

Ruang tamu Menerima tamu 08.00 – 16.00 

- Istirahat - 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Entrance bangunan Pulang  16.00 
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d. Pola Aktivitas Penghuni di Dalam Hunian 

 

Diagram 3. 4 Pola Aktivitas Penghuni 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Pola Aktivitas Penghuni di Luar Hunian 

 Diagram 3. 5 Pola Aktivitas Penghuni 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Pengelompokan Aktivitas Penghuni 

 
Pelaku Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Penghuni Entrance 

bangunan 

Datang setelah bekerja 01.00 – 24.00 

Senin - 

Minggu Area parkir/ 

pedestrian 

Parkir / berjalan 

menuju bangunan 

hunian 

Ruang Tidur Beristirahat  

Ruang cuci Mencuci dan 

menjemur pakaian 

Toilet  BAK / BAB 

Ruang Komunal / 

Ruang Santai 

Berkumpul dan 

berbincang dengan 

penghuni lainnya 

Fasilitas ekonomi Membeli kebutuhan 

sehari-hari dan makan 

Kantor pengelola Membayar sewa, 

melapor, dll 

 Istirahat 

Musholla  Ibadah (muslim) 

Tabel 3. 10 Pengelompokan Aktivitas Hunian 
Sumber: Analisa Pribadi  
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e. Pola Aktivitas Panunjang dan Service 

Diagram 3. 6 Pola Aktivitas Penunjang dan Service 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Pola Aktivitas Penunjang dan Service 

 
Pelaku  Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Securtiy / 

Keamanan 

Entrance 

bangunan 

Datang 09.00. 21.00 

21.00 – 09.00 

Area parkir Parkir 09.00 / 21.00 

Ruang Kantor 

Pengelola 

Absensi  09.00 / 21.00 

Pos Jaga Mengawasi Ling 

Rumah Susun 

09.00. 21.00 

21.00 – 09.00 

Area Parkir Pulang  09.00 / 21.00 

Cleaning 

Service 

Entrance 

bangunan 

Datang 08.00 

Area parkir Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

Gedung / Kantor/ 

Fasilitas Hunian 

Membersihkan 

lingkungan rumah 

susun 

08.00 – 16.00 

 Istirahat  12.00 – 14.00 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Pedestrian  Pulang  16.00 

Teknisi Entrance Datang 08.00 

Tabel 3. 11 Pengelompokan Aktivitas Hunian 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi banding 
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Area parkir Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

 Ruang teknisi Merawat dan 

mengatur 

pengoprasian listrik, 

air, dll 

08.00 – 16.00 

 Istirahat  12.00 – 14.00 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Pedestrian  Pulang  16.00 

Pengelola 

Fasilitas 

Entrance Datang 08.00 

Area parkir Parkir 08.00 

Kantor Pengelola Absensi 08.00 

 Fasilitas Hunian Mengatur dan 

mengelola fasilitas 

yang ada pada 

rumah susun 

08.00 – 21.00 

Musholla  Ibadah (muslim) - 

Pedestrian  Pulang  21.00 
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3.1.2 Studi Fasilitas  

A. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas di dalam rumah 

susun: 

 

Fasilitas Utama 

Ruang Sifat Indoor / Outdoor 

Ruang Tamu Publik 

Indoor 

Ruang dapur Servis 

Km/wc Servis 

Ruang Tidur Privat 

Ruang Komunal Public 

Ruang Serbagunan / 
Ruang Baca 

Public 

Ruang Menerima tamu Servis 

Aula Public 

 

 

Fasilitas Penunjang 

Ruang Sifat Indoor / Outdoor 

Retail berjualan Publik Indoor 

Cafetaria Publik 

Km/wc Servis  

Tabel 3. 12 Pendekatan Kebutuhan Fasilitas Utama 
Sumber: Analisa Pribadi  
 

Tabel 3. 13 Pendekatan Kebutuhan Fasilitas Penunanjang 
Sumber: Analisa Pribadi  
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Pantry Privat  

Ruang Baca Servis 

Ruang bermain Servis  

 

 

Fasilitas Pengelola 

Ruang Sifat Indoor / Outdoor 

Ruang Kepala Unit Privat 

Indoor 

Ruang Kerja Karyawan Privat 

Km/wc Servis  

Pantry Semi - Privat  

Ruang Arsip Privat  

Ruang Rapat Semi – Privat 

Ruang Tamu Servis 

Loker  Privat 

 

Fasilitas Pelayanan Publik 

Ruang Sifat Indoor / Outdoor 

Pos Jaga Publik 

Indoor 

Ruang CCTV Publik 

Km/wc Servis  

Janitor Privat  

Gudang  Servis 

Tabel 3. 14 Pendekatan Kebutuhan Fasilitas Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi  
 

Tabel 3. 15 Pendekatan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Publik 
 Sumber: Analisa Pribadi 
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Musholla  Servis  

Ruang Pompa Servis 

Ground Tank Servis  

Roof Tank Servis  

Ruang Cleaning servis Privat  

Loker Privat  

Penampungan Sampah 

sementara 

Servis  

 

Lapangan olahraga Servis  

 

B. Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang di dalam Projek ini dibedakan menjadi hubangan 

secara makro dimana di dalamnya terdapat hubungan ruang diantara 

Hunian rumah susun, Kantor Pengelola. Dan pola hubunga Mikro di dalam 

unit hunian rumah susun. Masing – masing ruang dibedakan berdasarkan 

sifatnya, yaitu sebagai berikut: 
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i. Pola Makro Hubungan Ruang Hunian dan Kantor Pengelola  

 

 

Diagram 3. 7 Pola Hubungan Makro 
Sumber: Analisa Pribadi  
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ii. Pola Mikro Hubungan Ruang Hunian dan Kantor Pengelola 

 

 

Diagram 3. 8 Pola Hubungan Mikro 
Sumber: Analisa Pribadi  
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C. Kebutuhan Luas Ruang Khusus 

 

Keterangan Luas 

Hunian Tipe untuk Lajang 

Hunian untuk lajang tersedia 2 tipe dimana terdapat satu kamar untuk dua 
orang dan 1 kamar untuk satu orang. Hal ini dilihat dari kemampuan para 
pekerja dalam menyewa hunian. Serta dalam hal privasi para pekerja. 
Lalu untuk ruang bersama yang digunakan oleh para pekerja lajang 
antara lain ruang santai, ruang dapur, dan kamar mandi. 
Untuk menjaga kebersihan dan oprasional dari ruang-ruang bersama 
nantinya pekerja juga wajib sebagai penanggung jawab dalam 
kebersihan setiap ruang yang ada di hunian rumah susun. 

Hunian Tipe B (Lajang) 

Kamar Tidur dengan 2 penghuni single bed 
2m x 1.4 m= 2,8 m2 

Lemari pakaian 
0,6 m x 1.8 m= 1.08 m2 

2 nakas 
0,4m x 0,4 m= 0,16 m2 

Merupakan Privat space milik 
penghuni yang digunakan untuk 1 
orang penghuni. Dimana dalam satu 
hunian terdapat ruang tidur. Dan 
untuk privasi individu yang di dapat 
antara lain disediakannya lemari 
setiap satu penghuni dalam satu 
kamar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. 16 Kebutuhan Luar Ruang Khusus 
Sumber: Analisa Pribadi  

Gambar 3. 1 Kamar Tidur Lajang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Hunian Tipe A (Lajang) 

Kamar Tidur dengan 1 Penghuni 2 single bed 
2m x 1.4 m= 2,8 m x 2 buah =5,6 

m2 

2 Lemari pakaian 
0,6 m x 1.8 m= 1.08 m x 2 buah = 

2.16 m2 

2 nakas 
0,4m x 0,4 m= 0,16 x 2 buah = 
0,48m2 

Merupakan Privat space milik 
penghuni yang digunakan untuk 
2orang penghuni. Dimana dalam 
satu hunian terdapat ruang tidur. 
Dan untuk privasi individu yang di 
dapat antara lain disediakannya 
lemari setiap satu penghuni dalam 
satu kamar 

 

 

 

Kamar mandi Bak mandi 
0.75m x 0.75m = 0.56 m2 

Closet 
1.5 m x 075m = 1.13 m2 

Fasilitas kamar mandi berada di 
luar hunian, dan digunakan secara 
bersama-sama 

Gambar 3. 2 Kamar Tidur Lajang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Ruang Jemur Rak jemuran  
0,9 m x 1,25 m  
= 1,13 m2 x 14 = 15.8 m2 

Area cuci 
0.6 m x 6 m = 3.6 m2 

Kapasitas ruang kurang lebih 36 
orang /ruang 

 
 

Ruang Santai Bersama 
 

Sofa panjang 
2 x 2m x 0.75m = 3 m2 
Sofa single 
9 x 0.9m x 0.75m =6. 07 m2 

Meja  
3 x 0.5 m x 1.2m = 1.8 m2 
Karpet  
1,5 m x 1m = 1,5 m2 

Merupakan Public space yang 
disediakan bagi penghuni yang 
dapat menampung kurang lebih 36 
penghuni dalam satu ruang. 

Gambar 3. 3 Kamar Mandi 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 

Gambar 3. 4 Ruang Jemur 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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 Lemari  

2 x 0,5 m x 2m= 2 m2 

 

 

Ruang Dapur Bersama 
 

Pantry  
0.75 m x 3m = 2.25 m2 

Meja makan 
0.97 m x 1.2m = 1.16 m2 

Kursi  
8 x 0.32 m x 0.32 m = 
0.81 m2 

Lemari Penyimpanan 
 0,5 m x 2m= 1m2 

Merupakan Public space yang 
disediakan bagi penghuni untuk 
memasak ataupun makan dan 
dapat menampung kurang lebih 20 
penghuni dalam satu ruang. 

 

Gambar 3. 5 Ruang Santai Bersama 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Keterangan Luas 

Hunian Tipe C (Keluarga) 

Hunian untuk keluarga terdiri dari 3 – 4 orang dalam satu hunian. Dalam 
satu hunian keluarga, terdapat ruang tamu, ruang dapur dan makan, 
ruang tidur, dan ruang untuk menjemur. 
Untuk keluarga karena lebih banyaknya aktifitas dan untuk menjaga 
privasi setiap pekerja yang sudah bekerja, maka ruang tamu dan ruang 
dapur maupun kamar mandi berada di dalam hunian. 
Untuk aktifitas diluar ruang lebih banyak menggunakan fasilitas rusun 
untuk kegiatan bersama. 

Ruang Tamu Sofa panjang 
1.5 m x 0.7 m = 1.05 m2 
Sofa single 
 0.75m x 0.7m =0.53 m2 

Meja  
0.5 m x 1.2m = 0.6 m2 

 

Gambar 3. 6 Dapur Bersama 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Kamar Tidur Utama Tempat Tidur 
2m x 1.8 m= 3.6 m2 
Lemari Penyimpanan 
0,6 m x 1.8 m= 1.08 m2 

 
 
 

Kamar Tidur Single bed 
2m x 1.4 m= 2,8 m2 
Lemari pakaian 
0,6 m x 1.8 m= 1.08 m2 

Nakas 

Gambar 3. 7 Ruang Tamu 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 

Gambar 3. 8 Kamar Tidur Utama Tipe B 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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0,4m x 0,4 m= 0,16m2 

 
 

Kamar Mandi Bak mandi 
0.75m x 0.75m = 0.56 m2 

Closet 
1.5 m x 075m = 1.13 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 9 Kamar Tidur Tipe B 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 

Gambar 3. 10 Kamar Mandi 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 



LTP 73 – SANTIKA RESTI | 110  
 

Dapur dan Ruang Makan 
 

Pantry  
0.75 m x 3m = 2.25 m2 

Meja makan 
0.97 m x 1.2m = 1.16 m2 

Kursi  
4 x 0.32 m x 0.32 m = 
0.41 m2 

TSS 
/SBR / 

SB 

 

 

Ruang Jemur Rak jemuran  
0,9 m x 1,25 m = 1,13 
m2 x 3 = 3,38 m2 

TSS 
/SBR / 

SB 

 

Gambar 3. 11 Dapur 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 

Gambar 3. 12 Ruang Jemur 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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D. Kebutuhan Luas Ruang Keseluruhan 

Sirkulasi pada perhitungan kebutuhan luas bangunan ditetapkan 

berdasarkan perhitungan menurut buku: 

TSS  : Time Saver Standar for Building Types 2nd Edition  

5%-10% : Sirkulasi Minimum 

20%  : Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi 

30%  : Kenyamanan Fisik 

40%  : Kenyamanan Psikologis 

50%  : Sirkulasi sesuai dengan spesifik Kegiatan 

70%-100% : Sirkulasi dengan banyak kegiatan  

SBR  : Studi Besaran Ruang 

SB  : Studi Banding 
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Fasilitas Utama Rumah Susun 

Ruang Jml 

Ruang 

Perhitungan Srk Total Smbr 

Hunian Tipe A (Lajang) 

Kamar 

Tidur 

 

47 unit Single bed 

2m x 1.4 m= 2,8 m2 

Lemari pakaian 

0,6 m x 1.8 m= 1.08 m2 

Nakas 

0,4m x 0,4 m= 0,16m2 

40% 5.66 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 
265.83 

m2 

Hunian Tipe B (Lajang) 

Kamar 

Tidur  

(2 org) 

 

74 unit 2 single bed 

2m x 1.4 m= 2,8 m x 2 

buah =5,6 m2 

2 Lemari pakaian 

0,6 m x 1.8 m= 1.08 m x 2 

buah = 2.16 m2 

2 nakas 

0,4m x 0,4 m= 0,16 x 2 

buah = 0,48m2 

40% 11,54 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 853.96 

m2 

Kamar 

Mandi 

24 unit Bak mandi 

0.9m x 0.9m = 0.81 m2 

Closet 

1.5 m x 075m = 1.13 m2 

25% 1.94 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 46.56 

m2 

Ruang 

Jemur 

6 unit Area Jemur 

0,9 m x 1,25 m  

= 1,13 m2 x 14buah = 15.8 

m2 

Area cuci 

0.6 m x 6 m = 3.6 m2 

25% 24.25 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 
145.5 

m2 

Ruang 

Santai 

Bersama 

6 unit  Sofa panjang 

2 x 2m x 0.75m = 3 m2 

Sofa single 

9 x 0.9m x 0.75m =6. 07 

m2 

Meja  

3 x 0.5 m x 1.2m = 1.8 m2 

Karpet  

1,5 m x 1m = 1,5 m2 

40% 20.12 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 
120,72 

m2 

Tabel 3. 17 Kebutuhan Luas Ruang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Lemari  

2 x 0,5 m x 2m= 2 m2 

Ruang 

Dapur 

Bersama 

10 unit  Pantry  

0.75 m x 3m = 2.25 m2 

Meja makan 

0.97 m x 1.2m = 1.16 m2 

Kursi  

8 x 0.32 m x 0.32 m = 

0.81 m2 

Lemari Penyimpanan 

 0,5 m x 2m= 1m2 

30% 6.78 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 
67.8 

m2 

Total Luas Hunian  1500.37 m2 

Hunian Tipe C (Keluarga) 

Ruang Jml 

Ruang 

Perhitungan SRK Total Sbr 

Ruang 

Tamu 

1 unit Sofa panjang 

1.5 m x 0.7 m = 1.05 m2 

Sofa single 

 0.75m x 0.7m =0.53 m2 

Meja  

0.5 m x 1.2m = 0.6 m2 

40 % 3.05 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Kamar 

Tidur 

Utama 

1 unit Tempat Tidur 

2m x 1.8 m= 3.6 m2 

Lemari Penyimpanan 

0,6 m x 1.8 m= 1.08 m2 

40% 6.55 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Kamar 

Tidur 

1 unit Single bed 

2m x 1.4 m= 2,8 m2 

Lemari pakaian 

0,6 m x 1.8 m= 1.08 m2 

Nakas 

0,4m x 0,4 m= 0,16m2 

40% 5.66 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Kamar 

Mandi 

1 unit Bak mandi 

0.75m x 0.75m = 0.56 m2 

Closet 

1.5 m x 075m = 1.13 m2 

25% 2 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Ruang 

Jemur 

1 unit Rak jemuran  

0,9 m x 1,25 m = 1,13 m2 

x 3 = 3,38 m2 

25% 4,2 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 
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Ruang 

Dapur  

1 unit / 

4 

orang 

Pantry  

0.75 m x 3m = 2.25 m2 

Meja makan 

0.97 m x 1.2m = 1.16 m2 

Kursi  

4 x 0.32 m x 0.32 m = 

0.41 m2 

30% 4.96 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Total Luas Hunian Tipe C 89 26.42 m2 

2351.38 m2 

Total Kesuluruhan Bangunan Hunian 
3851.75m2 

 

 

Fasilitas Rumah Susun 

Ruang Jml 

Ruang 

Perhitungan Srk Total Sbr 

Fasilitas Ekonomi Rumah Susun 

Retail / 

Ruko 

6 unit Lemari display  
0,5 m x 2m= 1 m2 

Lemari Penyimpanan 
2 x 0,5 m x 2m= 2m2 

30% 23.4 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Warung 

Makan 

6 unit Pantry  
0.75 m x 3m = 2.25 m2 

Meja makan 
3 x 0.97 m x 1.2m = 3.48 
m2 

Kursi  
12 x 0.32 m x 0.32 m = 
1.23 m2 

Lemari Penyimpanan 
2 x 0,5 m x 2m= 2m2 

30% 69.6 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

ATM 

Center 

3 unit Mesin ATM 
0.9 m x 0. 75 m = 0.675 m2 

20% 6 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Fasilitas Sosial Rumah Susun 

Ruang 

Serbagu

na / 

Ruang 

Baca 

1 unit Meja  
6 x 0.5 m x 1.2m = 3.6 m2 

Kursi  
12 x 0.32 m x 0.32 m = 
1.23 m2 

Karpet  

30% 11.5 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Tabel 3.  1 Kebutuhan Luas Ruang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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1,5 m x 1m = 1,5 m2 

Lemari Buku 
3 x 0,5 m x 2m= 2.5 m2 

Ruang 

Komuna

l 

1 unit Playground 
4m x 4m = 16m2 

Kursi Taman 
12 x 0.32 m x 0.32 m = 
1.23 m2 

Meja Taman 
3 x 0.5 m x 1.2m = 1.8 m2 
 

70% 32.4 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Aula  1 unit Kursi  
200 x 0.32 m x 0.32 m = 
20. 48 m2 

 

70% 34.8 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Total Keseluruhan Besaran Bangunan Fasilitas  177,7 m2 

 

 

Fasilitas Pengelola 

Ruang Jml 

Ruang 

Perhitungan Srk Total Sbr 

Ruang 

Kepala 

Unit 

1 unit Meja kerja  
2m x 0,6m = 1,2m2  
Kursi  
0,6m x 0,6m = 0.36 m2 
Lemari  
(2) 2m x 0,6m x 2bh = 
2,4m2  
Sofa set  
1,8m x 3m = 5,4m2   
 

30%  12,1 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Ruang 

Kerja  

1 unit Meja kerja  
7 x 2m x 0,6m = 1,2 m2 
Kursi  
7 x 0,6m x 0,6m -=0,36 m2  
Lemari  
7 x 2m x 0,6m = 1,2 m2 

30% 25.12 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Ruang 

Tamu 

1 unit Sofa Panjang 
2.6 m x 0.75m = 1.95 m2 

30% 3.3 m2 TSS  

/SBR  

Tabel 3.  2 Kebutuhan Luas Ruang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Sofa single 
0.9m x 0.75m =0.6 m2 

Meja  
0.5 m x 1.2m = 0.6 m2 

/ SB 

Pantry 1 unit Pantry  
0.75 m x 3m = 2.25 m2 

30% 2.9 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Ruang 

Rapat 

1 unit Meja  
15 x 2m x 0,6m = 1,2 m2 
Kursi  
15 x 0,6m x 0,6m -=0,36 
m2  
Papan Tulis 

0.05 m x 1.2 m = 0.06 m2 

30% 30.5 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Toilet  4 unit Wastafel 
0.32 m x 0.5 m = 0.16 m2 
Closet 
4 x 1.5 m x 075m = 1.13 

m2 

25% 6.45 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Janitor 1 unit 2m x 2m = 4 m2 25% 5 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Total Keseluruhan Besaran Bangunan Pengelola 85.37 m2 

 

Fasilitas Servis dan Penunjang 

Ruang Jml 

Ruang 

Perhitungan Sirku

lasi 

Total Su

mb

er 

Pos 

Penjaga 

1 unit Meja  
15 x 2m x 0,6m = 1,2 m2 
Kursi  
15 x 0,6m x 0,6m -=0,36  

30% 9.5 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Ruang 

Pompa 

2 unit 3 m x 5 m = 15 m2 70% 25.5 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Toilet 4 unit  Wastafel 
0.32 m x 0.5 m = 0.16 m2 
Closet 
4 x 1.5 m x 075m = 1.13 

m2 

25% 25.8 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Tabel 3.  3 Kebutuhan Luas Ruang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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Gudang  1 unit 3 m x 5 m = 15 m2 70% 25.5 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Janitor  1 unit 2m x 2m = 4 m2 25% 5 m2 TSS  

/SBR

/ SB 

Pembua

ngan 

Sampah 

Sement

ara 

1 unit 2 x 2m x 1,5m = 6m2 30% 7,8 m2 TSS  

/SBR  

/ SB 

Lapang

an 

Olahrag

a 

1 unit Lapangan Basket 

28 m x 15 m = 43 m2 

30% 55,6 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Musholl

a 

 Sajadah  

0.6 m x 20 = 12 m2 

Lemari  
7 x 2m x 0,6m = 1,2 m2 

Wudhu pria = 1.8 m2 

Wudhu wanita = 1.8 m2 

40% 24.12 

m2 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Total Keseluruhan Besaran Bangunan Penunjang dan 

Servis 

207.9 m2 

Total Luasan Keseluruhan Banguna Rumah Susun 4332.72 m2 

Sirkulasi 10% 4765 m2 
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Fasilitas Parkir 

Penghuni dan Pengelola 
Jumlah Penghuni  :  563 orang 
 
- Mobil (5%)   :  28 orang  
2 penumpang (50%) : 14 mobil 
4 penumpang (50%) : 4 mobil 
Total    : 16 mobil 
 
- Motor (95%)   : 535 orang 
= 268 motor 
 
Total Kebutuhan Parkir 
Mobil (NAD) (16 x 15 m2)  = 240 m2 
Motor (NAD) (268 x 2,2 m2) = 588.5 m2 
Total Keseluruhan Lahan Parkir 
828.5 + sirkulasi 100 %  = 1675 m2   

 

TSS  

/SBR  

/ SB 

Tabel 3.  4 Kebutuhan Luas Ruang 
Sumber: Analisa Pribadi dan Studi Banding 
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E. Citra Arsitektural 

Citra Arsitektural pada bangunan “Rumah Susun Sederhana Sewa bagi 

Pekerja Pabrik di PT Kubota Semarang” adalah konsep yang dapat 

menyampaikan pesan dan kesan bagi penghuninya. Pesan dan kesan 

tersebut diwujudkan dari citra fungsi maupun fungsi citra arsitektural dari 

bangunan.  

Projek ini sendiri nantinya dibangun atau dipunyai oleh swasta, bangunan 

sosial berupa rumah susun yang akan di dirikan untuk para pekerja di PT. 

Kubota Semarang, adanya rumah susun ini untuk penyelesaian masalah 

akan hunian para pekerja di kawasan dapat teratasi. Dari hal tersebut 

beberapa hal yang harus di capai dalam Projek ini dalam citra fungsi dan 

citra arsitekturalnya antara lain: 

1. Wujud bangunan yang bersifat modular ekologi dimana nantinya tidak 

hanya bangunan yang berdiri tetapi juga pengaruh bangunan dengan 

lingkungan sekitar dengan dasar tujuan kompleks hunian vertikal ini 

dapat diciptakan suasana nyaman, serta menyatunya bangunan ini 

dengan lingkungannya. 

2. Bangunan di rancang dengan menggunakan struktur yang mudah 

diaplikasikan dan menggunakan material yang ramah lingkungan, serta 

perancangan dalam sirkulasi udara yang baik di dalam kawasan 

3. Desain bangunan yang dapat mengatasi permasalahan dari segi 

kebisingan dari efek pabrik yang ada di lingkungan, serta bangunan yang 

sehat. 
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4. Desain bangunan yang nantinya pencahayaan dan sirkulasi udara 

secara alami dapat optimal di dalam bangunan 

5. Hubungan antara ruang maupung gedung yang mudah terjangkau 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur  

Sistem struktur bangunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebagai kriteria struktur yaitu: 

• Mempertimbangkan aspek ability, durability, safety, strength, stability 

• sistem struktur yang digunakan berfokus pada penggunaan struktur pada 

medium rise building. Dimana bangunan dengan tingkat sedang dengan 

jumlah lantai 3 – 6 lantai, tinggi < 20m.(Mulyono,2002) 

• memperhatikan kondisi lingkungan, mencakup zigma tanah, pergerakan 

tanah, kontur lahan, dan jenis tanah 

• struktur yang memperhitungkan bencana tak terduga seperti gempa 

bumi, settlement, maupun kebakaran. 

A. Studi Sistem Struktur Utama 

Dari faktor-faktor yang sudah disebutkan maka beberapa alternative jenis 

sistem struktur utama yang sesuai dengan bangunan bertipe medium rise 

building serta kondisi tanah pada lapangan antara lain: 

• Sistem Struktur Rangka  

Menurut Schueller W, rangka kaku bereaksi terhadap beban lateral 

terutama melalui lentur balok dan kolom. Sistem struktur ini menggunakan 
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sistem rangka batang. Pada setiap ujung rangka dihubungkan dengan 

sendi untuk menyalurkan beban yang diterima dari atas kebawah. Selain 

menerima beban sendiri sistem struktur ini juga harus mampu menopang 

beban ruang fungsional dan juga beban yang berasal dari struktur atap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sub Structure (Struktur Bawah) 

Struktur ini merupakan struktur dasar dimana struktur ini berfungsi sebagai 

penahan seluruh beban yang berada di atasnya. Struktur ini menyalurkan 

beban struktur menuju tanah secara vertikal maupun horizontal. Dalam 

menentukan struktur bawah ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Beban yang akan ditopang oleh struktur 

2. Konsidi tanah sebagai penentuan pengaplikasian pondasi yang tepat 

3. Kondisi geografis wilayah, kemungkinan merupakan lokasi yang 

sering gempa, dll. 

 

Gambar 3. 13 Struktur Rangka 
Sumber: Rezky Mulia mengenai Perencanaan Beban Gempa 

Sesuai ASCE 7-10 (2011) 
Website: https://rezkymulia.wordpress.com 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifnOaNxKbVAhWDKpQKHQP0DGEQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@ATRLFOZR/Materi-I-Mekanika-Teknik&psig=AFQjCNEsQoF81vPz_kRpia-Gz2yAVDWGTw&ust=1501144210182011
https://rezkymulia.wordpress.com/
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• Pondasi FootPlat 

Pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau bangunan 

di atas tanah lembek. Pondasi ini terbuat dari beton bertulang dan letaknya 

tepat di bawah kolom/tiang dan kedalamannya sampai pada tanah keras. 

Komponen pondasi antara lain: Batu pecah / split (2/3), Pasir beton, Semen 

PC, dan Besi beton. 

 

Kelebihan 
 

Kekurangan 

• Pondasi Footplate ini lebhi murah 

dihitung dari sisi biaya 

• Galian tanah juga lebih sedikit 

• Untuk bangunan bertingkat 

penggunaan pondasi footplat 

lebih handal dari pada 

penggunaan batu belah 

• Harus dipersiapkan bekisting 

atau cetakan terlebih dahulu 

• Tidak semua tukang bisa 

mengerjakannya 

• Rangka besi dikerjakan lebih 

awal dan harus selesai 

setelah dilakukan galian. 

 

Gambar 3. 14 Pondasi FootPlat 
Sumber: Pondasi FootPlate atau Tapak oleh Eqi Maulana (2016) 

Website: http://rumahminimalis.co/2016/04/pondasi-foot-plate 
Diunduh: 10 Maret 2018 

http://4.bp.blogspot.com/-k_pJyncoq3M/T9eu8lv5jWI/AAAAAAAAALk/uGEl06ddU_c/s1600/foot-plate.jpg
http://rumahminimalis.co/2016/04/pondasi-foot-plate
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• Pondasi Bore Pile 

Pondasi dalam berbentuk tabung, yang berfungsi meneruskan beban 

struktur bangunan diatasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah 

keras di bawahnya. Dalam proses pemasangan, diawali dengan 

pembuatan lubang di tanah dengan cara tanah di bor terlebih dahulu 

kemudian penginstalan besi tulangan ke dalam lubang yang dilanjutkan 

dengan pengecoran bor pile dengan tremi. 

 

 

 

 

Kelebihan Kekurangan 

• Pemasangan atau proses 

pengeboran bor pile tidak 

menimbulkan gangguan suara dan 

getaran yang membahayakan 

bangunan sekitarnya  

• Mengurangi kebutan beton dan 

tulangan dowel pada pelat penutup 

tiang (pilecap) 

• Pengecoran bored pile dipengaruhi 

kondisi cuaca 

• Pengecoran beton agak sulit bila 

dipengaruhi air tanah karena mutu 

beton tidak dapat dikontrol dengan 

baik 

• Mutu beton hasil pengecoran bila 

tidak terjamin keseragamannya di 

sepanjang badan bored pile 

Gambar 3. 15 Pondasi Borepile 
Sumber: Kelebihan dan Kekurangan Jasa Pondasi Borepile (2009) 
Website: www.boredpile.link/2016/04/kelebihan-pondasi-bore-pile-

strauss.html 
Diakses: 10 Maret 2018 

 

http://www.boredpile.link/2016/04/kelebihan-pondasi-bore-pile-strauss.html
http://www.boredpile.link/2016/04/kelebihan-pondasi-bore-pile-strauss.html
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• Kolom dapat secara langsung 

diletakan di puncak bored pile 

• Kedalaman tiang dapat 

divariasikan (mengikuti data 

lapangan) 

• Bored pile dipasang menembus 

batuan (kerikil atau padas muda), 

sedang tiang pancang akan 

kesulitan bila pemancangan 

menembus lapisan batuan 

• Diameter tiang memungkinkan 

dibuat besar, bila perlu ujung bawah 

tiang dapat dibuat lebih besar guna 

mempertinggi kapasitas kekuatan 

kontruksi dukungnya 

• Tidak ada risiko kenaikan muka 

tanah  

mengurangi kapasitas dukung bored 

pile, terutama bila bored pile cukup 

dalam 

• Pengeboran dapat mengakibatkan 

gangguan kepadatan, bila tanah 

pasir atau tanah yang berkerikil 

• Air yang mengalir ke dalam lubang 

bor dapat mengakibatkan gangguan 

tanah, sehingga mengurangi 

kapasitas dukung tiang. Tetapi dapat 

di atasi dengan penyedotan 

menggunakan mesin sedot air 

• Akan terjadi tanah runtuh jika 

tindakan pencegahan tidak 

dilakukan, maka dipasang 

temporary casing untuk mencegah 

terjadinya kelongsoran. 

 

C. Upper Structure (Struktur Atas) 

Struktur atas merupakan struktur yang berfungsi sebagai menahan beban 

lateral pada rangka secara mandiri dan sebagai penutup bangunan. 

Struktur ini harus bisa menahan beban lateral (beban angin) dan harus bisa 

melindungi bangunan dari berbagai perubahan cuaca. Contoh: Struktur 

skeleton (balok, kolom, da plat lantai). 

• Struktur Plat Lantai 

Struktur plat lantai adalah bidang horizontal yang berfungsi menopang 

beban hidup dan beban mati di dalamnya. Struktur plat lantai menunjang 
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fungsi fungsional suatu ruangan. Menurut SNI Beton 1991, Plat lantai beton 

harus memenuhi:  

• Ketebalan minimum 12 cm dan untuk plat atap 7 cm  

• Harus menggunakan tulangan silang dengan diameter minimum 8 mm 

dari baja lunak atau sedang  

• Plat lantai yang tebalnya lebih dari 25 cm harus dipasang tulangan 

rangkap pada atas dan bawah 

• Jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5 cm dan tidak 

lebih dari 20 cm atau 2x lipa dari ketebalan plat lantai 

• Semua tulangan harus dibungkus dengan lapisan beton setebal 

minimum 1 cm agar terlindungi dari karat, korosi dan kebakaran  

• Bahan beton terdiri dari campuran 1 pc : 2 pc : 3 kr + air, sedangkan bila  

kedap air dengan campuran 1pc : 5psr : 2,5kr + air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16 Struktur Plat Lantai 
Sumber: Precast Slab 

Website: http://www.cobute.co.za/precast-decking-
system/ 

Diakses: 10 Maret 2018 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjey4PnlebZAhXCoJQKHUYQDYgQjRwIBg&url=http://www.cobute.co.za/precast-decking-system/&psig=AOvVaw3JR7de4fJVrOu1doP77zAC&ust=1520922946140725
http://www.cobute.co.za/precast-decking-system/
http://www.cobute.co.za/precast-decking-system/
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• Struktur Kolom 

Merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting 

dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan 

laksi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang 

bersangkutan dan juga runtuh total (total collapse) seluruh struktur. 

(Sudarmoko, 1996). 

SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur 

bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal 

dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi 

lateral terkecil. 

Fungsi Kolom adalah ebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. 

Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang 

memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama 

untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup 

(manusia dan barang-barang), serta beban hembusan angin. 

 

 

 

Gambar 3. 17 Struktur Plat Lantai 
Sumber: Precast Slab 

Website: http://www.cobute.co.za/precast-decking-system/ 
Diakses: 10 Maret 2018 

http://www.cobute.co.za/precast-decking-system/
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• Rangka Baja 

Sistem stuktur atap rangka baja konvensional adalah struktur baja yang 

mnggunakan baja yang cukup tebal dengan profil I, C maupun H. struktur 

ini biasanya dipakai pada bangunan bentang lebar. 

 

 

 

• Atap Dak 

Umumnya berbahan beton bertulang dengan pemberian tulangan rangkap 

atas dan bawah dan dilapisi lapisan waterproofing.   

 

 

Gambar 3. 18 Struktur Rangka Atap 
Sumber: https://jayawan.com 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 

Gambar 3. 19 Atap Dak 
Sumber: https://sites.google.com/site/dakbetonvsdakkeraton/ 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 

https://jayawan.com/
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3.2.2 Studi SIstem Kulit Bangunan 

Sistem kulit bangunan pada Rumah Susun ini dibedakan menjadi beberapa 

aspek sebagai berikut: 

a. Dinding 

Bagian dari bangunan yang dipasang secara vertikal dengan fungsi sebagai 

pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang dalam dan 

ruang luar. Terdapat 3 jenis utama dinding, yaitu: dinding struktural adalah 

dinding bangunan, dinding pembatas (boundary) dan dinding penahan 

(retaining).  

Lalu untuk material dinding yang digunakan adalah batu bata, bata ringan, 

dan beton precast. 

• Batu bata 

Batu bata merupakan material bangunan yang terbuat dari cetakan adukan 

tanah liat dengan bahan campuran lainnya, lalu dibakar di suhu yang sangat 

tinggi kemudian dijemur. Dimensi batu bata umumnya adalah 5cm x 11cm 

x 20cm. 

Kelebihan Kekurangan 

• Kedap air sehingga 

kemungkinan terjadi rembesan kecil  

• Kuat dan tahan lama  

• Jarang terjadi keretakan 

• Harga relatif mahal 

• Membutuhkan waktu 

pemasangan cukup lama 
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• Bata Ringan (Hebel) 

Batu hebel mempunyai berat jenis kering yaitu 520 kg/m3 dan berat jenis 

normal sekitar 650 kg/m3. Sedangkan daya kuat tekan yang dimilikinya 

lebih dari 4,0 N/mm2 dengan konduktifitas termis 0,14 W/mK. Tebal spesi 

yang dibutuhkan yakni 3 mm sehingga jumlah yang diperlukan untuk 

membentuk luasan 1 m2 sekitar 22-26 buah. 

Kelebihan Kekurangan 

• Berbentuk presisi sehingga 
pemasangannya dapat 
dilakukan dengan tepat dan 
teliti.  

• Ukuran dimensinya seragam 
dan dapat menghasilkan dinding 
yang rapi.  

• Bersifat kedap air dan sulit 
ditembus rembesan air.  

• Mampu meredakan suara, serta 
mencegah timbulnya gema dan 
gaung.  

• Berbentuk presisi sehingga 
pemasangannya dapat 
dilakukan dengan tepat dan teliti.  

• Ukuran dimensinya seragam 
dan dapat menghasilkan dinding 
yang rapi.  

• Bersifat kedap air dan sulit 
ditembus rembesan air.  

• Mampu meredakan suara, serta 
mencegah timbulnya gema dan 
gaung.  

• Tingkat kekuatan yang 
dimilikinya cukup tinggi.  

Gambar 3. 20 Batu bata 
Sumber: https://www.arsitag.com 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 
 
 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5nMTA6qbVAhUJvrwKHT5xAFoQjRwIBw&url=https://batubaramerah.wordpress.com/&psig=AFQjCNHQcx1CWbcApiZfHn-u017gEpMtVQ&ust=1501154517054934
https://www.arsitag.com/
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• Tingkat kekuatan yang 
dimilikinya cukup tinggi.  

• Mempunyai ketahanan yang 
bagus terhadap gempa.  

• Menghemat pemakaian perekat 
karena tidak membutuhkan siar 
yang tebal.  

• Bobotnya relatif ringan sehingga 
memperkecil beban struktur.  

• Lebih gampang diangkut sebab 
tidak terlalu berat dan bisa ditata 
dengan rapi.  

• Pembuatan dinding berbahan 
batu ringan juga lebih cepat 
dilakukan sebab 
pengeringannya relatif singkat.  

• Penerapan plesteran semen 
cukup setebal 2,5 cm.  
 

• Mempunyai ketahanan yang 
bagus terhadap gempa.  

• Menghemat pemakaian perekat 
karena tidak membutuhkan siar 
yang tebal.  

• Bobotnya relatif ringan sehingga 
memperkecil beban struktur.  

• Lebih gampang diangkut sebab 
tidak terlalu berat dan bisa ditata 
dengan rapi.  

• Pembuatan dinding berbahan 
batu ringan juga lebih cepat 
dilakukan sebab 
pengeringannya relatif singkat.  

• Penerapan plesteran semen 
cukup setebal 2,5 cm.  

 

 

 

• Beton Precast 

Beton Precast atau juga disebut beton pracetak merupakan bahan beton 

yang telah dibuat di pabrik dengan bentuk sesuai cetakan, kemudian beton 

yang dicetak tersebut akan diangkut dan dipasang ke tempat lokasi 

konstruksi bangunan. Beton pracetak adalah produk konstruksi yang 

Gambar 3. 21 Bata Ringan (Hebel) 
Website: http://arafuru.com 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 

Table 1 Kelebihan dan Kekurangan 
KalsiboardGambar 1 Pre Cast 

Sumber: doc. Google 
 
 

Table 2 Kelebihan dan Kekurangan Kalsiboard 
Sumber: analisis pribadi 

 
 

Gambar 2 KalsiboardTable 3 Kelebihan dan 
Kekurangan KalsiboardGambar 3 Pre Cast 

Sumber: doc. Google 
 
 

Table 4 Kelebihan dan Kekurangan 
KalsiboardGambar 4 Pre Cast 

Sumber: doc. Google 
 

http://arafuru.com/
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dihasilkan oleh pengecoran beton dalam cetakan yang dapat digunakan 

kembali. 

Kelebihan Kekurangan 

• Memudahkan pekerjaan 

struktur maupun finishing 

• Menghemat biaya pekerjaan 

bangunan dibanding dengan 

cara konvensional / 

manual karena tidak ada 

pekerjaan ulang 

• Beton precast sebelum 

bangunan didirikan sudah 

bisa dilihat bentuk atau 

desainnya 

• Mutu yang lebih terjamin 

• Beton precast  tidak perlu 

memakai begisting lagi 

• Beton precast membutuhkan 

biaya tambahan untuk 

mengangkut beton ini dari 

pabrik pembuatnya menuju ke 

tempat pelaksanaan Projek. 

Sekali lagi, ini dikarenakan 

beton precast tidak dibuat di 

tempat pembangunan, 

melainkan di pabrik precast 

khusus. 

• Beton precast memerlukan 

peralatan berat yang lengkap 

untuk pemasangannya. Alat-

alat tukang konvensional saja 

tidak bisa dipakai untuk 

memasang komponen struktur 

ini dengan sempurna. 

• Beton precast harus diletakkan 

di tempat yang baik dan dirawat 

dengan benar sampai tiba 
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waktu pemasangannya. 

Sehingga lokasi Projek harus 

memiliki ruang yang cukup 

lapang untuk menyimpan 

beton-beton tersebut. 

• Beton precast juga kerap kali 

memakan biaya tak terduga 

yang cukup banyak. Misalnya 

saja pada saat dilakukan 

pemasangan elemen-elemen 

beton precast, dibutuhkan biaya 

tambahan untuk keperluan 

penyambungannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 22 Precast Wall 
Website: arsitekdansipil.blogspot.co.id 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 

Table 5 Kelebihan dan Kekurangan KalsiboardGambar 5 
Pre Cast 

Sumber: doc. Google 
 
 

Table 6 Kelebihan dan Kekurangan Kalsiboard 
Sumber: analisis pribadi 

 
 

Gambar 6 KalsiboardTable 7 Kelebihan dan Kekurangan 
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Sistem Sambungan Precast 

Penggunaan sambungan bricket pada penyambungan precast wall 

mepercepat proses dan lebih mudah untuk bongkar pasang. 

 

• Kaca 

Kaca digunakan sebagai curtain wall atau pelapis gedung non struktural 

yang bisa dipasang dengan sistem spider fitting atau sistem rangka 

alumunium. 

Kelebihan Kekurangan 

- Dapat memasukan cahaya 

matahari ke dalam ruangan dengan 

optimal 

- Dapat memenuhi kebutuhan 

view from dan to site 

- Menyebabkan panas jika 

diletakan pada sisi bangunan 

yang salah 

Gambar 3. 23 Sambungan Precast 
Sumber: arsitekdansipil.blogspot.co.id 

Diakses: 10 Maret 2018 
 
 

Table 9 Kelebihan dan Kekurangan KalsiboardGambar 9 Pre Cast 
Sumber: doc. Google 

 
 

Table 10 Kelebihan dan Kekurangan Kalsiboard 
Sumber: analisis pribadi 

 
 

Gambar 10 KalsiboardTable 11 Kelebihan dan Kekurangan 
KalsiboardGambar 11 Pre Cast 

Sumber: doc. Google 
 
 

Table 12 Kelebihan dan Kekurangan KalsiboardGambar 12 Pre Cast 
Sumber: doc. Google 
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C. Penutup Lantai 

Material penutup lantai digunakan untuk eksterior maupun interior. Untuk 

eksterior digunakan bahan material yang tidak licin untuk kendara serta 

mampu mengembalikan fungsi, tanah dalam penyerapan air hujan 

meskipun tidak 100%. Untuk interior penutup lantai menggunakan jenis 

keramik yang tidak licin dan mudah dibersihkan. 

• Lantai Keramik 

Material dengan bahan dasar tanah liat dan beberapa zat aditif yang 

dibentuk dan dibakar pada suhu tinggi sehingga menghasilkan keramik 

yang keras. 

 

 

 

Gambar 3. 24 Kaca 
Sumber: http://rumah190.com/kaca-jendela-
antara-fungsi-penerangan-dan-estetika-1090 

Diakses: 10 Maret 2018 

 
 
 
 
 

Table 13 Kelebihan dan Kekurangan Kalsiboard 
Sumber: analisis pribadi 

 
 

Gambar 13 KalsiboardTable 14 Kelebihan dan 
Kekurangan KalsiboardGambar 14 Pre Cast 

Sumber: doc. Google 

 
 

Table 15 Kelebihan dan Kekurangan 
KalsiboardGambar 15 Pre Cast 

Sumber: doc. Google 

 

http://rumah190.com/kaca-jendela-antara-fungsi-penerangan-dan-estetika-1090
http://rumah190.com/kaca-jendela-antara-fungsi-penerangan-dan-estetika-1090
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Kelebihan Kekurangan 

• Tersedia dalam berbagai 

berntuk, ukuran, warna, dan 

tekstur  

• Tahan terhadap air  

• Tahan lama hingga puluhan 

tahun  

• Perawatannya mudah  

• Harganya bervariasi dari murah 

sampai mahal  

• Jika pemasangan kurang 

hati-hati mudah pecah  

•  Menciptakan suasana ruang 

yang dingin  

• Materialnya keras dan cukup 

licin 

• Nat antar keramik sulit 

dibersihkan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 25 Lantai Keramik 
Sumber: doc. Google  
 
 
Table 19 Kelebihan dan Kekurangan 
KalsiboardGambar 19 Pre Cast 
Sumber: doc. Google  
 
 
Table 20 Kelebihan dan Kekurangan Kalsiboard 
Sumber: analisis pribadi 
 
 
Gambar 20 KalsiboardTable 21 Kelebihan dan 
Kekurangan KalsiboardGambar 21 Pre Cast 
Sumber: doc. Google  
 

Tabel 3. 18 Kelebihan dan Kekurangn Lantai Keramik 
Sumber: Analisa Pribadi 
 
 
 
 
Table 16 Kelebihan dan Kekurangan Kalsiboard 
Sumber: analisis pribadi 
 
 
Gambar 16 KalsiboardTable 17 Kelebihan dan 
Kekurangan KalsiboardGambar 17 Pre Cast 
Sumber: doc. Google 
 
 
Table 18 Kelebihan dan Kekurangan 
KalsiboardGambar 18 Pre Cast 
Sumber: doc. Google 
 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHrrbu-6bVAhWEErwKHeAfBlkQjRwIBw&url=http://blogharga.xyz/harga-keramik-lantai-terbaru.html&psig=AFQjCNHvOxybN3CCqpMJP107pZaM-l0fMA&ust=1501159166131599
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• Grass Block 

Merupakan pentup lantai/ tanah pada luar bangunan. Terbuat dari beton 

kemudian dicetak dengan mesin press hidrolik dengan kualitas yang baik. 

Memiliki variasi yaitu lubang 2, lubang 5, dan lubang 8. 

Kelebihan Kekurangan 

• Bahan material dari beton 

sehingga tahan api 

• Harga ekonomis 

• Tanaman atau rumput masih 

bisa tumbuh sehingga tidak 

terkesan panas 

• Dapat mengambalikan 

resapan air kedalam tanah 

• Mudah retak atau patah jika 

menggunakan kualitas yang 

rendah atau tidak padat 

• Tidak menyediakan material 

berwarna 

 

 

 

 

Gambar 3. 26 Grass Block 
Sumber: Grass Block / Paving Berumput: Kuat, Asri, dan 

Ramah Lingkungan 
Diakses: 10 Maret 2018 

 

 
 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2nfLP_6bVAhWFzbwKHcdUB2UQjRwIBw&url=http://www.indonusa-conblock.com/2016/07/grass-block-paving-berumput.html&psig=AFQjCNGhj0s6y2zKULIc489yUsRgfqA77w&ust=1501160181446991
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• Plafond 

- Plafond gypsum 

Plafon gypsum adalah material yang banyak digunakan untuk membuat 

plafon rumah, sebenarnya banyak sekali merk plafon yang dapat digunakan 

antara lain Eternit, Gypsum, kalsiboard, GRC, Multiplek, Sunda Palfon dan 

sebagainya. Namun untuk penggunaan rata – rata masyarakat Indonesia 

memilih Gypsum dan Kalsiboard. Gypsum dan kalciboard mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing – masing sehingga penggunaannya bisa 

disesuaikan dengan kondisi tempat. Gypsum terbuat dari casting atau 

bubuk gypsum. Bentuk dari casting ini lembut seperti semen namun 

berwarna lebih putih. Bahan lainnya adalah roving yang berfungsi sebagai 

penguat. Bentuknya adalah seperti rambut atau serat paannnjang. 

Sedangkan kalciboard terbuat dari semen, serat selulosa dan pasir silica. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 27 Plafond Gypsum 
Sumber: doc. Google 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN5vCWgafVAhWK2LwKHeYdCHEQjRwIBw&url=http://www.gypsummandiri.com/2015/01/harga-borongan-up-date-2015.html&psig=AFQjCNHqFdMpmmWYG_S6kWyCV8uckeFeow&ust=1501160569140471
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3.2.3 Studi Sistem Utilittas  

A. Tangga 

Dalam mendesain tangga pada bangunan rumah susun perlu diperhatikan 

standar kenyamanan tangga bagi penggunanya.  

Berikut adalah perhitungan antrede dan optrade pada tangga:  

Normal  : 2 optrade (s) + antrede (a) = 59cm – 65cm  

Nyaman  : a – s = 12cm  

Aman   : a + s = 45cm – 47cm 

 

  

 

Gambar 3. 28 Standar Ukuran Tangga 
Sumber: Data Arsitek Jilid 1, hal 175 
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B. Koridor 

Menurut Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana untuk Rumah Susun ada beberapa syarat mengenai 

ruang sirkulasi di sekolah atau dalam hal ini koridor antara lain:  

Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-

ruang di dalam bangunan rumah susun dengan luas minimum 30% dari luas 

total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi 

minimum 2,5 m.  

• Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan 

baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang 

cukup.  

• Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi 

pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm. 

• Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan 

panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.  

Gambar 3. 29 Standar Ukuran Tangga 

Sumber: Data Arsitek Jilid 1, hal 175 
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• Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat 

tidak lebih dari 25 m. 

C. Sistem Air Bersih 

Pendistribusian air bersih pada Rumah Susun ini menggunakan sistem 

down feed. Air bersih yang dikeluarkan dari sumber air ditampung terlebih 

dahulu di tandon bawah kemudian dipompa ke tandon atas, kemudian air 

dialirkan dengan memanfaatkan gaya gravitasi ke water supply dan 

diteruskan ke ruangan-ruang yang membutuhkan air bersih melalui 

plumbing. Skema sistem down feed secara garis besar ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini. 

 

 

Kebutuhan air dalam bangunan artinya air yang dipergunakan baik oleh 

penghuninya ataupun oleh keperluan-keperluan lain yang ada kaitannya 

dengan fasilitas bangunan. 

Diagram 3. 9 Sistem Down Feed 
Sumber: http://utilitasbang.blogspot.co.id 
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Kebutuhan air didasarkan sebagai berikut: 

a. Kebutuhan untuk minum, memasak/dimasak. Untuk keperluan mandi, 

buang air kecil dan air besar. Untuk mencuci, cuci pakaian, cuci badan, 

tangan, cuci perlatan dan untuk proses seperti industry 

b. Kebutuhan yang sifatnya sirkulasi: air panas, water cooling/AC, kolam 

renang, air mancur taman 

c. Kebutuhan yang sifatnya tetap: air untuk hidran dan air untuk sprinkler 

Kebutuhan air terhadap bangunan tergantung fungsi kegunaan bangunan 

dan jumlah penghuninya. Besar kebutuhan air khususnya untuk kebutuhan 

manusia dihitung rata-rata perorang per hari tergantung dari jenis bangunan 

yang digunakan untuk kegiatan manusia tersebut. 

Kebutuhan air bersih pada bangunan rumah susun dianalisis berdasarkan 

data berikut: 

Tipe Bangunan Liter / Hari 

Sekolahan 57/murid 

Sekolahan + Cafetaria 95/murid 

Apartemen 133 -225/unit 

Kantor 57-125 

Taman Umum 19/orang 

Taman dan Shower 38/orang 

Kolam Renang 38/orang 

Apartemen Mewah 570 / unit 

Rumah Susun 225 unit 

Hotel 380 / kamar 

Pabrik 95/orang 

Rumah Sakit Umum 570 / unit 

Rumah Perawat 285 / unit 

Restoran 95/orang 

Dapur Hotel 38/orang 

Motel 190 / tempat tidur 

Drive in Pertokoan 19 / mobil 

 

Tabel 3.  5 Kebutuhan Air Berdasarkan Satuan Fungsi 
Sumber: Jimmy S. dan Juwana, 2005 
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Berdasarkan data diatas, tidak disebutkan untuk kebutuhan air di dalam 

rumah susun, sehingga menggunakan asumsi kebutuhan air di rumah 

susun kebutuhan perharinya 225 liter. Sehingga dapat dihitung kebutuhan 

air sebagai berikut: 

- Kebutuhan air bersih harian 

Q=n x kebutuhan air perhari 

Keterangan: 

Q = Kebutuhan air bersih rata-rata 

n = Jumlah penghuni rumah susun  

Q = (201x 225 liter) 

 = 45.225 liter / hari 

 

D. Sistem Listrik 

Sistem jaringan listrik yang digunakan ada 2 macam, yaitu sumber listrik 

utama yang berasal dari PLN dan sumber listrik sekunder yang berasal dari 

genset apabila terjadi pemadaman listrik atau kebutuhan darurat. Skema 

sistem jaringan listrik ditunjukkan pada bagan dibawah ini. 
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Dan sistem listrik yang digunakan untuk hunian dan pengelola serta fasilitas 

berbeda dimana untuk fasilitas dan pengelola menggunakan sistem pasca 

bayar dan hunian menggunakan sistem Prabayar dimana dibandingkan 

dengan penggunaan listrik pasca bayar penghuni atau pengelola rumah 

susun tidak bisa menargetkan pemakain untuk aktivitas hunian di rumah 

susun. Oleh karena itu penggunaan mode listrik prabayar penghuni akan 

disediakan 1 kartu prabayar untuk mencatat penggunaan listrik dari para 

penghuni serta identitas penggunanya.  

Sistem Prabayar merupakan bentuk paling efisien pembayaran listrik. 

Karena penghuni nantinya hanya dibebankan membeli sejumlah kredit (isi 

ulang) untuk kemudian dipergunakan sampai kWh listrik tersebut habis. 

Setiap pembelian isi ulang prabayar terdiri dari unsur: 

o Energi Listrik (kWh), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Meterai 

o Pilihan besaran isi ulang bebas, dengan nilai minimum Rp 50.000,- s/d 

Rp. 5.000.000,- 

Diagram 3. 10 Jaringan Listrik 
Sumber: Analisa Pribadi 
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o Tidak ada Biaya Beban 

E. Sistem Pengolahan Sampah 

Pengelolaan limbah yang baik diperlukan dalam suatu bangunan. Sistem 

pengelolaan limbah yang ada berbeda-beda, bergantung kepada jenis 

limbahnya. Pengelolaan limbah tersebut dibedakan menjadi 3 macam 

menurut jenis limbahnya, antara lain: 

1. Sistem pengelolaan air hujan 

Pengelolaan limbah air hujan pada SMM Semarang menggunakan metode 

pemanenan air hujan atau rain water harvesting. Metode ini memanfaatkan 

air hujan untuk dapat digunakan untuk cadangan air untuk berbagai macam 

kebutuhan penyiraman tanaman di rumah susun. 

 

 

 

Secara garis besar, bagian-bagian dalam sistem ini terbagi menjadi tiga, 

yaitu area pengumpulan atau koleksi, sistem pengangkutan dan fasilitas 

penyimpanan. Area pengumpulan air hujan adalah atap bangunan. Luasan 

area atap mempengaruhi kuantitas jumlah air yang didapatkan dan bahan 

penutup atap mempengaruhi kualitas airnya. 

Gambar 3. 30 Rain Water Harvesting 
Sumber: http://www.rainbow-roof.co.id 
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Setelah air hujan diterima pada atap bangunan, sistem pengangkutan 

menerima limpahan air dari atap dan meneruskannya ke fasilitas 

penyimpanan. Talang air dan pipa talang merupakan sistem pengangkutan 

air, dimana bahan materialnya harus diperhatikan agar kualitas airnya tetap 

bersih. 

Air hujan yang disalurkan ditampung di fasilitas penyimpanan yang disebut 

penampung air hujan (PAH). PAH yang baik adalah yang terbuat dari bahan 

beton bertulang, inert, fiberglass dan stainless steel. PAH dapat 

ditempatkan di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. 

2. Sistem Pengelolaan Limbah Cair (Grey water) 

Limbah cair merupakan air-air sisa yang berasal dari kamar mandi atau 

dapur, seperti air sabun dan air cucian dapur. Skema pengelolaan limbah 

cair ditunjukkan dalam bagan di bawah ini: 

 

 

 

3. Sistem Pengolahan Limbah Padat (Dark Water) 

Limbah padat merupakan limbah yang berasal dari kamar mandi, berupa 

kotoran manusia. Limbah padat yang berasal dari kamar mandi disalurkan 

melalui pipa-pipa pembuangan yang langsung dialirkan ke septtictank. 

Skema pengelolaan limbah padat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini. 

Diagram 3. 11 Sistem Pengolah Limbah Cair 
Sumber: Analisa Pribadi 
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F. Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah menurut jenisnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu sampah organik 

dan sampah non organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat 

membusuk dan mudah terurai, contohnya sampah daun, kulit buah atau 

sayuran, kertas dan ranting pohon. Sedangkan sampah non organik 

merupakan sampah yang sulit terurai, seperti plastik, sterofoam, kaca dan 

lain sebagainya. Lalu untuk pengelolaan dibedakan menjadi beberapa 

macam sebagai berikut: 

• Pembusukan Sampah melalui lubang biopori 

Metode ini hanya bisa diaplikasikan pada sampah organik berupa sisa-sisa 

tumbuhan. Sampah organik yang telah dikumpulkan dimasukkan kedalam 

lubang biopori di taman. Lubang biopori ini berfungsi sebagai media 

pembusukkan sampah-sampah organik serta dapat membantu penyerapan 

air kedalam tanah. 

 

Diagram 3. 12 Sistem Pengolah 
Limbah Cair 

Sumber: Analisa Pribadi 

Gambar 3. 31 Pembusukan sampah melalui lubang 
biopori 

Sumber: doc. Google 
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• Pembuatan Shaft Sampah 

Shaft sampah merupakan sebuah saluran yang ada pada tiap lantai 

sebagai jalur pembuangan sampah organik (kulit buah atau sayur) dan 

sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang dari tong sampah dari tiap 

lantai. Jalur pembuangan ini langsung menuju ke tempat sampah utama 

yang berukuran besar di luar bangunan. Petugas sampah yang ada 

langsung dapat mengambil sampah-sampah dari bak sampah tersebut 

untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) lalu kemudian 

dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

 

 

G. Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Jaringan tata suara pada bangunan biasanya digabungkan dengan sistem 

keamanan, sistem tanda bahaya, dan sistem pengaturan waktu terpusat, 

terutama pada bangunan auditorium. Sistem tata suara biasanya 

diintegrasikan dengan sistem tanda bahaya, sehingga bila terjadi hal 

darurat (kebakaran) sistem tanda bahaya mendapakan sinyal dari sistem 

Gambar 3. 32 Shaft Sampah 
Sumber: Analisa Pribadi 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7y8KAqKfVAhXITbwKHdtxANwQjRwIBw&url=http://www.kompasiana.com/christiesuharto/trash-chute-pembuangan-sampah-untuk-gedung-tinggi_5520c205813311c57619f7a9&psig=AFQjCNFFMdrMZMKCa2i6XP6vfiCHTcqV3A&ust=1501171009960986
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tata suara untuk membunyikan sirine atau program panduan evakuasi ke 

seluruh bangunan. Jaringan tata suara secara sederhana ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

H. Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran 

Bangunan yang memiliki fungsi sebagai ruang publik harus memiliki sistem 

penanggulangan terhadap kebakaran, terutama pada bangunan yang 

memiliki lebih dari satu lantai. Penanggulangan kebakaran yang tepat dapat 

mencegah adanya korban jiwa. Sistem penanggulangan kebakaran pada 

SMM Semarang dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Sistem Penanggulangan Pasif 

Penanggulangan pasif merupakan respon terhadap kebakaran yang 

dilakukan oleh gedung, baik itu pada material bangunan maupun 

komponen-komponen yang dapat mencegah kebakaran. Penanggulangan 

yang dirancang adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan Material Struktur Bangunan 

Bangunan rumah susun menggunakan tema kontekstual, dimana material 

bangunan yang dipilih banyak menggunakan bahan yang mudah terbakar 

Gambar 3. 33 Jaringan Telekomunikasi 
Sumber: www.kompasiana.com 
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atau beberapa bahan yang digunakan dapat menghantar api. Oleh karena 

itu pengaturan bahan serta penanggulangan akan kebakaran harus dikelola 

dengan baik. 

b. Tangga Darurat 

Tangga darurat merupakan jalur sirkulasi yang digunakan saat terjadi 

kebakaran maupun kejadian yang membahayakan. Akses ke tangga 

darurat harus mudah terlihat oleh banyak orang. 

c. Pintu Darurat 

Pintu darurat merupakan pintu yang mengarahkan orang untuk menuju ke 

tangga darurat dan mengarahkan langsung ke luar ruangan untuk orang 

yang berada di lantai dasar. Pintu ini harus mudah terlihat oleh banyak 

orang dan akses menuju pintu harus mudah juga. 

d. Smoke Detectore dan Sprinkler 

Smoke detector merupakan alat pendeteksi asap yang berfungsi sebagai 

tanda peringatan utama terhadap bahaya kebakaran. 

Sprinkler merupakan alat yang berfungsi memadamkan api dengan 

menggunakan air pada jaringan air. Sprinkler aktif saat alarm kebakaran 

atau smoke detector mengirimkan sinyal kebakaran ke sprinkler. 

2. Sistem Penanggulangan Aktif 

Sistem penanggulangan aktif merupakan penanggulangan terhadap 

kebakaran secara dini. Saat mulai terjadi kebakaran dan api masih kecil, 

orang yang berada di lokasi dapat menggunakan APAR (Alat Pemadam Api 
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Ringan) sebagai langkah awal pencegahan kebakaran yang besar. APAR 

diletakkan di dekat ruang servis dan ruangan yang memiliki potensi timbul 

kebakaran. 

Selain APAR, hydrant juga dapat berfungsi sebagai langkah awal pencegah 

kebakaran. Hydrant dalam ruangan berbentuk hydrant box yang berisi 

selang pemadam api. 

I. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada Rumah Susun menggunakan tenaga manusia dan 

bantuan alat-alat keamanan. Satpam bertugas menjaga keamanan selama 

24 jam. Alat-alat keamanan yang digunakan adalah CCTV yang diletakkan 

di ruangan-ruangan penting dan titik-titik yang memungkinkan untuk 

memantau area rumah susun. 

J. Sistem Penangkal Petir 

Penangkal petir digunakan pada bangunan yang memiliki lebih dari dua 

lantai, pada rumah susun penangkal petir dipasang di gedung hunian. 

Penangkal petir berfungsi meneruskan aliran listrik dari petir untuk 

dinetralkan di tanah. Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem 

konvensional. 
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K. Sistem Pencahayaan Alami dan Buatan 

• Sistem Pencahayaan Alami 

Dengan memberi bukaan dinding yang bisa memasukan cahaya langit 

ataupun matahari seperti lubang jendela, dinding kaca, glassblock, dan 

lainnya. Namun perlu dilakukan antisipasi terhadap efek glare dan radiasi 

panas matahari.   

• Sistem Pencahayaan Buatan 

Berikut adalah beberapa jenis pencahayaan buatan yang dapat 

diaplikasikan dalam lingkungan dan bangunan hunian dan bangunan 

fasilitas.  

- General lighting, digunakan di seluruh ruangan, bersifat umum. 

 

 

- Decorative lighting, digunakan untuk memberikan nilai estetis dan 

suasana yang berbeda pada tempat dimana lampu dipasang. 

 

 

 

Gambar 3. 34 General Lighting 
Sumber: Doc. Google 

Gambar 3. 35 Decorative Lighting 
Sumber: Doc. Google 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoOrDr6fVAhVFS7wKHdulBvkQjRwIBw&url=https://energy.gov/energysaver/led-lighting&psig=AFQjCNFJ8k60FaaztVPcg6FoyPOFut7Feg&ust=1501173045773244
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_qtLMsqfVAhUCWbwKHdUfBPkQjRwIBw&url=https://probohindarto.wordpress.com/2014/12/06/cara-membuat-lampu-toples-yang-mudah-cepat-dan-keren/&psig=AFQjCNGpK2NLKcFzNfggfBh_qx_FcZDVIA&ust=1501173817742149
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L. Sistem Penghawaan Alami dan Buatan 

o Sistem Penghawaan Alami 

Sirkulasi udara diperlukan dalam suatu bangunan agar udara yang lama 

dapat ditukar dengan udara yang baru yang lebih segar. Sirkulasi udara 

yang memanfaatkan udara alami untuk sistem penghawaannya disebut 

sebagai sistem penghawaan alami. Beberapa cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan penghawaan alami adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian bukaan lubang pada dinding. 

Bukaan lubang pada dinding dapat menjadi jalur pertukaran udara bagi 

ruangan. Penempatan bukaan-bukaan lubang memperhatikan arah 

pergerakan angin di lokasi tapak untuk mendapatkan sirkulasi udara yang 

optimal. 

Selain pintu dan jendela, pemakaian roster juga dapat memberikan jalur 

sirkulasi udara alami. Roster biasanya digunakan untuk ruangan yang tidak 

memakai penghawaan buatan atau ruangan yang cenderung pengap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 36 Rooster 
Sumber: doc. google 
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2. Sistem cross ventilation 

Sistem ventilasi silang atau cross ventilation merupakan cara 

memaksimalkan penghawaan alami dengan memberikan bukaan-bukaan 

yang lebih dari satu buah yang disusun saling berhadapan (Gallo, et al., 

1999). 

 

 

 

 

Dengan formasi ini maka udara di dalam ruangan yang banyak 

mengandung karbondioksida (CO2) dapat terus digantikan dengan udara 

dari luar bangunan yang mengandung banyak oksigen (O2), sehingga 

udara di dalam ruangan dapat selalu baru dan segar untuk memberikan 

kenyamanan dalam beraktifitas. 

o Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan digunakan saat penghawaan alami masih kurang 

memberikan kenyamanan beraktifitas di dalam ruangan. Penghawaan ini 

menggunakan listrik sebagai sumber daya utamanya untuk memberikan 

udara yang segar di dalam ruangan. Beberapa media yang digunakan untuk 

sistem penghawaan buatan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3. 37 Cross Ventilation 
Sumber: 

https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/w
ind-ventilation 
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1. Air Conditioner (AC) 

Salah satu sistem penghawaan buatan yang paling sering digunakan baik 

itu pada bangunan rumah tinggal, kantor maupun fasilitas pendidikan 

adalah Air Conditioner (AC). AC Split Unit yang memiliki daya sebesar 0,5 

sampai 3 pk sebagai penghawaan buatan. 

3.2.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

Teknologi yang digunakan untuk bangunan rumah susun merupakan 

teknologi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam pada bangunan: 

1. Penampungan Air Hujan 

Air hujan merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi makhluk 

hidup. Air hujan sangat bermanfaat untuk mengisi sumber air guna 

keperluan pertanian, domestik dan industri. Sistem Pemanfaatan Air Hujan 

(SPAH) terdiri atas sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem 

pengolahan air hujan. PAH dilengkapi dengan talang air, saringan pasir, bak 

penampung dan Sumur Resapan (Sures). Sumur resapan dapat digunakan 

untuk melestarikan air tanah dan mengurangi resiko genangan air hujan 

atau banjir yang dilakukan dengan membuat sumur yang menampung dan 

meresapkan curahan air hujan.   

Prinsip dasar PAH adalah mengalirkan air hujan yang jatuh di permukaan 

atap melalui talang air untuk ditampung ke dalam tangki penampung. 

Kemudian limpasan air yang keluar dari tangki penampung yang telah 

penuh disalurkan ke dalam sumur resapan. Sistem pengolahan air hujan 
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mengolah air dari bak penampung menjadi air siap minum kualitas air 

kemasan dengan teknologi ARSINUM. 

 

 

- Cara Kerja : 

1. Air hujan jatuh di atap bangunan dan mengalir melalui atap rumah 

kemudian terkumpul di talang air yang dialirkan dengan pipa menuju bak 

penampungan air hujan. 

2. Sampah dedaunan yang terbawa akan disaring di bagian depan bak 

penampung, dengan media pasir dan kerikil, sampah akan tertahan dan 

air hujan yang bersih akan masuk ke bak penampung (volume bak 10 

m3). 

3. Jika hujan berlangsung terus menerus, dan bak penampung penuh maka 

air akan melimpah melalui pipa outlet masuk kedalam sumur resapan 

dengan kedalaman lubang sumur resapan sekitar 3 meter, kontruksi 

terbuat dari bis beton, sepanjang 2,5 meter dan resapan sekitar 0,5 

meter. Air hujan didalam sumur resapan ini akan meresap melalui zona 

resapan dari sumur resapan kedalam tanah sebagai sumber air tanah. 

Gambar 3. 38 Sistem Pemanfaatan Air Hujan 
Sumber: doc. google 
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Bidang resapan terletak dibagian dasar, tanpa bis beton, agar bis beton 

di atasnya tidak merosot diberi penyangga batubata. Bidang resapan 

diisi dengan kerikil dan ijuk, sebagai penyaring agar tidak terjadi 

kebuntuan. 

4. Air dari bak penampung air hujan dipompa ke unit ARSINUM yang terdiri 

dari pompa air baku, statix mixer, filter multi media, filter penukar ion, 

cartridge filter, Ultrafiltarsi, sterilisator ultra violet dan post catridge filter. 

Untuk diolah menjadi air minum. 

o Manfaat : 

a. Menghemat pengunaan air tanah, 

b. Menampung 10 meter kubik air pada saat hujan, 

c. Mengurangi run off & beban sungai saat hujan lebat, 

d. Menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah, 

e. Mempertahankan tinggi muka air tanah, 

f. Menurunkan konsentrasi pencemaran air tanah,  

g. Memperbaiki kualitas air tanah dangkal, 

h. Mengurangi laju erosi dan sedimentasi, 

i. Mereduksi dimensi jaringan drainase, 

j. Menjaga kesetimbangan hidrologi air tanah sehingga dapat mencegah 

intrusi air laut, 

k. Mencegah terjadinya penurunan tanah, 

l. Stok air pada musim kemarau (plus rain harvesting). 
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3.3 Analisa Harga Sewa Unit Hunian 

Rumah susun sederhana sewa bagi pekerja di PT Kubota ini nantinya 

dibangun di jalan alternatif dari jalan arteri Semarang – Boja menuju 

Kecamatan Sidodadi, Kota Semarang. Dalam oprasional rumah susun 

sederhana sewa, memerlukan dan yang tidaklah kecil. Dalam perhitungan 

besaran biaya sewa yang didasari dari 5 biaya dasar antara lain iuran, biaya 

pajak, biaya pemeliharaan, biaya upah pengelola dan biaya asuransi yang 

kemudian semua biaya ditotalkan dan dibagi dengan jumlah kamar yang 

ada pada rumah susun.  

Besarnya harga sewa dalam rumah susun dipengaruhi oleh besarnya biaya 

produksi pada tahap pembangunanya. Disamping biaya produksi terdapat 

juga biaya oprasional dan pemeliharaan yang turut mempengaruhi 

besarnya surcharge pada rumah susun. 

3.3.1 Komponen Biaya Produksi 

Dalam membangun segala jenis bangunan rumah susun dikembangkan 

total biaya produksi yang harus dikeluarkan akan terdiri dari beberapa input 

biaya yang terbagi dalam dua tahap yaitu Tahap Perencanaan dan 

Pembangunan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Biaya Tahap Perencanaan 

Terdiri dari berbagai jenis biaya yang berhubungan dengan lahan mulai dari 

perijinan, pengadaan hingga jasa pembuatan siteplan (perencanaan tapak). 

Secara rinci biaya-biaya dalam tahap ini adalah sebagai berikut: 
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2. Biaya Lahan (Land Cost) 

Biaya pengadaan lahan merupakan biaya yang diperlukan dalam 

memperoleh lahan sebagai tempat dibangunnya rumah susun sederhana 

nantinya. Proses perolehan lahan tersebut dapat dilakukan dengan 

pembebasan melalui mekanisme beli, sewa, ganti rugi, dan dapat juga 

dengan konsolidasi lahan (Arifin, 2004). Biaya atas pengadaan lahan biasa 

dihitung per m2. Biaya lahan yang diperoleh pengembang dari penjual tanah 

dapat mencapai 6-8% dari harga jual suatu rumah (Hummel, 2001). 

3. Biaya Pengukuran Lahan 

Informasi diperlukan dalam proses perijinan pembangunan rumah susun 

4. Biaya Investigasi Tanah 

Proses investigasi tanah diperlukan dalam melihat kelayakan tanah yang 

akan digunakan dalam pembangunan rumah susun sederhana. Proses ini 

dilakukan dalam analisis tapak sebelum proses pembuatan siteplanning 

dilakukan 

5. Biaya Pembuatan Siteplanning 

Pembuatan siteplanning (perencanaan tapak) merupakan proses 

pengaturan/penyesuaian antara kondisi fisik ruang dari tapak dengan 

programprogram yang telah direncanakan sebelumnya pada tapak dengan 

memperhatikan kaidah seni yang terkait dengan prinsip-prinsip dalam 

bidang arsitektur, sipil, Arsitektur Lansekap, dan perencanaan kota 

(Lynch,1983). Besar biaya yang dikeluarkan untuk biaya professional ini 

berkisar antara 7 dan 15% dari total biaya projek keseluruhan (Hummel, 
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2001). 

6. Biaya Pematangan Lahan 

Pematangan lahan diperlukan untuk menyesuaikan kondisi fisik topografi 

tanah dengan proses pembangunan rumah susun sederhana. Proses 

pematangan lahan dapat dilakukan dengan jalan memotong bagian lahan 

yang terjal (cut) dan menutup bagian yang landai (fill) agar lahan yang akan 

digunakan siap untuk digunakan untuk proses pembangunan rumah susun 

sederhana. 

7. Biaya Administrasi Lahan 

Proses administrasi lahan merupakan bagian dari proses legalisasi segala 

sesuatu yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah susun 

sederhana. Dalam beberapa projek, ijin dari pemerintah daerah/pusat harus 

diperoleh sebelum proses konstruksi dilaksanakan dan biaya yang 

dikeluarkan dalam proses ini berkisar antara 20-25% dari biaya fisik projek 

pembangunan rumah (Hummel, 2001). Administrasi lahan dalam proses 

pembangunan rumah susun terdiri dari proses perijinan, pengurusan Hak 

Guna Bangunan, pengalihan hak milik atas lahan. Biaya-biaya perijinan 

yang harus ditempuh dalam pembangunan rumah susun antara lain:  

1. Ijin Prinsip 

2. Ijin Lokasi 

3. Ijin PerencanaanTapak (Site Plan) 

4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
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b. Biaya Tahap Pembangunan 

Biaya tahap pembangunan akan terdiri dari biaya tahap pembangunan 

bangunan rumah susun sederhana dan pembangunan system Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas (PSU). Sub komponen biaya secara rinciakan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Biaya Bangunan Rumah Susun 

Menurut Poerbo (1993) biaya dalam tahapan pembangunan dapat 

dikelompokkan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. 

-  Biaya Langsung 

Biaya ini pada dasarnya mengikuti standar yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

-  Biaya Tidak Langsung 

Biaya tidak langsung yang dimaksud disini adalah segala jenis biaya yang 

terkait dengan jasa pembuatan desain konstruksi bangunan yang 

melibatkan pihak konsultan arsitek dengan memperhatikan aturan-aturan 

teknis sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan-

peraturan terkait rumah susuns ederhana. 

-  Biaya Prasarana, Sarana, dan Utilitas(PSU) Dasar 

Prasarana, sarana dan utilitas dasar merupakan komponen penting dalam 

menunjang pembangunan rumah susun sederhana. Pembangunan PSU 

dilakukan dengan pertimbangan akan standar jumlah penduduk yang akan 

menjadi calon penghuni rumah susun nantinya. 
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3.3.2 Komponen Biaya Pengelolaan 

Biaya pengelolaan merupakan segala jenis biaya yang harus dikeluarkan 

ketika proses produksi rumah susun sederhana telah dilakukan. Komponen 

Biaya terdiri dari beberapa sub komponen antaralain: 

- Biaya Oprasional 

- Biaya Pemeliharaan 

- Pajak  

- Asuransi 

3.3.3 Pendekatan Perhitungan Harga Sewa 

Dasar perhitungan penentuan harga sewa-beli (jual) dan sewa dengan 

mengadaptasi pendekatan studi yang dilakukan oleh Poerbo (1993) tentang 

harga sewa minimum dan disesuaikan dengan perhitungan yang dilakukan 

oleh pengembang pada umumnya berdasarkan biaya produksi dan 

pengelolaannya. 

Perhitungan harga sewa yang digunakan untuk rumah susunsederhana 

sewa diperoleh dengan pendekatan perhitungan sebaga berikut: 

𝐻𝑆𝑀 =
𝐵𝑃𝑛

Σ𝑈𝑛𝑖𝑡
 

Dimana: 

HSM = Harga Sewa Murni 

BPn = Biaya Oprasional 

∑Unit = Jumlah unit hunian yang terbangun dalam rumah susun 

Harga sewa yang dihasilkan dalam hitungan diatas selajutnya akan di 

kombinasikan dengan besarnya biaya tambahan yang dibebankan kepada 
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tiap penghuni rumah susun. Sehingga diperoleh harga sewa total sebagai 

berikut: 

HST = HSM + 
𝐵𝑇

ΣUnit
 

Dimana: 

HST = Harga Sewa Total 

BT = Biaya Tambahan  

∑Unit = Jumlah unit hunian yang terbangun dalam rumah susun 

Setelah mendepat biaya sewa dalam satu hunian, nantinya terdapat subsidi 

silang untuk penyewa hunian oleh karena itu untuk menentukan harga sewa 

dalam penentuan harga hunian mengikuti letak hunian pada lantai 

bangunan, semakin mendekati lantai dasar maka harga sewa bertambah 

sesuai kesepakatan dari pihak pemilik rumah susun.  

Biaya Oprasional Rusunawa  

a. Perhitungan Biaya Iuran 

- Perhitungan Iuran Listrik 

Rata-rata penggunaan listrik perkamar adalah 3,6 kWh/hari, total kamar 

yang disediakan adalah 47unit hunian untuk satu penghuni, 74unit untuk 

hunian 2 penghuni, dan 89unit untuk hunian keluarga. Maka total untuk 

hunian dengan 2 penghuni adalah 7,2 kWh/hari untuk keseluruhan kamar 

total 532,8 kWh/hari, lalu untuk satu hunian keluarga 10.8 kWh/hari maka 

totalnya adalah 961.2 kWh/hari, dan untuk satu hunian 1 penghuni adalah 

169,2 kWh/hari. 
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Pembayaran iuran listrik perbulan para penghuni rumah susun di bayarkan 

dalam 1 bulan sekali. Untuk keseluruhan total penggunaan listrik pada 

rumah susun adalah 83526,4 kWh. Dari Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No. 104 Tahun 2003, Golongan Tarif R-3/TR Biaya Pemakaian 

Listrik adalah Rp. 1467,28 /kWh, sehingga Iuran listrik yang dibayar dalam 

1 bulan adalah: 

Tipe A (1penghuni) = 47 hunian 

Jumlah iuran bulanan = 169,2 kWh x 30 hari  

= 5245.2 kWh x Rp1467,28 

= 7696.177,05 : 47 hunian 

=163.748,45 perbulan 

Tipe B (2 penghuni) = 74 hunian 

Jumlah iuran bulanan = 532,8 kWh x 30 hari  

= 16516,8 kWh x Rp1467,28 

= 24.234.770,3 : 74 hunian 

=327.496, 9 perbulan /2orang 

Tipe C (3/4 penghuni) = 89 hunian 

Jumlah iuran bulanan = 961.2 kWh x 30 hari  

= 29.797,7 kWh x Rp1467,28 

= 43.720.835,6 : 89 hunian 

=491.245,3 perbulan /keluarga 
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- Perhitungan Iuran PDAM 

Jika diasumsikan pemakaian air pada rumah susun satu orangnya adalah 

0,5 m3 perhari, apabila hunian dalam kondisi penuh dengan asumsi untuk 

Tipe A pemakaian air dalam 1 hari adalah 23,5 m3, lalu untuk hunian Tipe B 

pemakaian air dalam satu hari adalah 74 m3 dan Tipe C adalah 133,5 m3 

maka untuk iuran PDAM untuk setiap huniannya adalah 

Tipe A (1penghuni) = 47 hunian 

Jumlah iuran bulanan = 728,5 m3 /30 hari 

= 728,5 m3 x Rp 715 

= 520.877,5 : 47 hunian 

=11.082,5 perbulan/penghuni 

Tipe B (2 penghuni) = 74 hunian 

Jumlah iuran bulanan = 2220 m3/ 30 hari  

= 2220 m3 x Rp 715 

= 1.587.300 : 74 hunian 

=21.450 perbulan /2orang 

Tipe C (3/4 penghuni) = 89 hunian 

Jumlah iuran bulanan = 4005 m3/ 30 hari  

= 4005 m3x Rp 715 

= 2.863.575 : 89 hunian 

= 32.175 perbulan /keluarga 
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- Perhitungan Biaya Asuransi 

Diasumsikan Jika uang pertanggungan yang dibayar oleh penghuni dalam 

satu tahun adalah 106.500, maka total untuk keseluruhan biaya asuransi 

yang dibayarkan oleh seluruh penghuni kurang lebih 284 penghuni rumah 

susun pertahun adalah Rp. 30.246.000 pertahun, maka jika terjadi 

kebakaran, perusahaan asuransi akan membayar premi sebesar 0.2 dari 

total pembayaran uang pertanggungan. 

- Perhitungan Biaya Kekosongan 

Dikarenakan rumah susun pekerja milik PT Kubota ini tidak setiap waktu 

terisipenuh, maka biaya kekosongan bangunan dimasukkan 

dalamperhitungan biaya sewa. Bisa saja saat seseorang keluar dari rumah 

susun jenjang waktu dimana tempat yang awalnya didiami oleh orang yang 

keluar tadi tidak langsung didiami oleh orang yang lain. Oleh karena itulah, 

menurut perarturan yang berlaku biaya kekosongan berkisar kurang lebih 

10% jadi diambil saja yaitu 10%. 

b. Perkiraan Biaya Pembangunan Rumah Susun 

Pendapatan pekerja pada bagian produksi adalah standar gaji UMR Kota 

Semarang, dimana pada Keputusan Gubernur Nomor 560/94 Tahun 2017 

tertanggal 20 November 2017 tahun 2018 mencapai 2.310.087,50 Maka 

dari itu di dapat biaya sewa hunian setiap tipe pada rumah susun sebagai 

berikut: 
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Tipe Hunian Jumlah 

Hunian 

Biaya sewa 

/bulan 

Keterangan  

Tipe Hunian A 

(lajang) 

47unit 206.077,- Harga paling rendah 

adalah harga untuk 

hunian pada lantai 

tertinggi pada rumah 

susun, untuk harga 

hunian semakin dekat 

dengan lantai dasar maka 

di asumsikan dengan 

penembahan 15% dari 

harga sewa hunian 

236.989,- 

272.537,- 

Tipe Hunian B 

(lajang) 

74 unit 393.603,- 

452.643,- 

520.539,- 

Tipe Hunian C 

(keluarga) 

89 unit 585.525,- 

673.354,- 

774.357,- 

 

3.4 Analisa Konteks Lingkungan 

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah, juga masuk 

dalam jajaran kota metropolitan terbesar ke 5 di Indonesia. Dan pada saat 

ini kota Semarang mengalami laju perkembangan yang sangat signifikan.  

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa. Kota 

Semarang terletak pada 109°35’ - 110°35’ Bujur Timur dan 6°50’ - 7°10’ 

Lintang Selatan. secara Geografis bentang alam di Kota Semarang terbagi 

menjadi dua yaitu: 

Tabel 3 1 Daftar Harga Sewa Hunian 
Sumber: Analisa Pribadi 
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• Dataran rendah yang dikenal dengan Semarang bawah dimana pada 

daerah ini sering dilanda banjir dan rob 

• Dataran tinggi yang dikenal dengan Semarang atas  

Lalu pada projek Rumah Susun ini nantinya terletak pada BWK IX yaitu 

Kecamatan Mijen, Kota Semarang. 

3.4.1 Analisa Pemilihan Lokasi 

Lokasi Rumah Susun Sederhana bagi pekerja PT Kubota Semarang ini 

berada pada kecamatan Mijen, Kota Semarang, tepatnya berada pada 

kelurahan Jatibarang. 

Batas kecamatan Mijen: 

• Utara  : Kecamatan Ngaliyan 

• Selatan : Kabupaten Boja 

• Barat  : Kabupaten Kendal 

• Timur  : Kecamtan Gunung Pati 

Pada Kecamatan Mijen yang memiliki luas 57,55 Km2 penggunaan lahan 

masih berupa kegiatan desa. Lalu untuk penggunaan lahan yang bercirikan 

berada pada pusat aktivitas. Daerah-daerah yang cukup cepat dalam 

perkembangan. Lalu untuk kawasan yang digunakan untuk perkantoran, 

perdagangan dan jasa berada pada wilayah Kelurahan Wonolopo, Mijen, 

dan Cangkiran. Kelurahan ini menunjukkan perkembangan kawasan 

terbangun yang signifikan. 
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Lalu untuk kondisi pada Kelurahan Jatibarang adalah 

1. Kelurahan Jatibarang memiliki batas-batas: 

• Utara  : Kelurahan Kedungpane 

• Selatan  : Kelurahan Mijen 

• Barat  : Kelurahan Pesantren 

• Timur  : Kecamatan Gunung Pati 

2. Penggunaan lahan beberapa sudah digunakan untuk permukiman tetapi 

lebih banyak di dominasi oleh sawah dan kebun 

3. Jalan terdiri atas jalan aspal dan paving block dengan kondisi baik 

4. Untuk transportasi dilalui angkutan umum bus, angkot, ojek, dan 

angkutan pribadi 

5. Prasarana komunikasi terdapat telepon umum, warnet 

6. Prasarana air bersih terdiri dari sumur pompa, sumur gali, air sungai, dan 

PAM 

Gambar 3. 39 Peta Kecamatan Mijen dan Kelurahan Jatibarang 
Semarang 

Sumber: pamboedifiles.blogspot.co.id 
Diakses 1 Februari 2018 
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7. Prasarana untuk drainase terdiri atas saluran drainase/pembuangan air 

limbah perumahan, pembuangan air hujan, dan pembuangan air limbah 

dan hujan dari daerah sekitar 

8. Sarana pemerintah terdiri dari kantor Kelurahan, Polda Jateng dan 

Kecamatan Mijen 

9. Sarana peribadatan terdiri dari masjid, musholla, gereja Kristen dan 

gereja Katolik 

10. Sarana kesehatan terdiri dari rumah sakit umum swasta, balai 

pengobatan, apote, posyandu, dan tempat praktik dokter 

11. Memiliki kondisi lingkungan yang asri dan nyaman 

Studi Kekuatan Alam 

• Iklim  : suhu cukup tinggi pada beberapa bagian dan sejuk 

pada beberapa bagian yang masih memiliki banyak vegetasi 

• Ekologi : didominasi oleh perkebunan karet dan kayu sengon 

• Lingkungan : wilayah yang cukup padat penduduk pada beberapa 

bagian saja selebihnya masih kawasan hijau 

Studi Kekuatan Buatan 

• Garis Sempadan Bangunan  : 29 m 

• Koefisien Dasar Bangunan  : 60% 

• Koefisien Lantai Bangunan  : 1,2 
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• Ketinggian Maksimal    : 4 lantai (Rencana Detail Tata 

Ruang Kota (Rdtrk), KOTA SEMARANG, BAGIAN WILAYAH KOTA IX 

Kriteria Pemilihan Lokasi 

- Masih berada pada lokasi yang dekat dengan lokasi bekerja para pekerja 

(PT Kubota Semarang) 

- Memiliki aksesibilitas yang mudah 

- Sesuai dengan peruntukan dan pengembangan daerah sebagai 

kawasan permukiman 

3.4.2 Analisa Pemilihan Tapak 

Lokasi Tapak – jalan Alternatif menuju jalan Sidodadi, Mijen 

 

 

 

Gambar 3. 40 Peta Peruntukan Wilayah Kawasan BSB 
Sumber: Data Kawasan BSB Semarang 
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Lokasi Alternatif Tapak 

 

 

 

Gambar 3. 41 Peta Pembagian Wilayah Kota Semarang 
Sumber: pamboedifiles.blogspot.co.id dan di edit ulang 

 

ALTERNATIF 2 

 

ALTERNATIF 1 
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A. Lokasi Tapak 

Lokasi alternatif tapak berada dalam 1 kawasan yaitu Kecamtan Mijen, lebih 

tepatnya pada Kelurahan Jatibarang.  

Peruntukan Lahan 

Diperuntukkan sebagai kawasan permukiman 

Akses jalan utama 

Jalan raya Semarang – Boja dengan 2 jalur masing-masing jalur memiliki 

lebar 6 meter dengan 2 jalur. Dan dikategorikan sebagai jalan arteri 

sekunder 

Kondisi Tapak 

- Site dilalui oleh banyak kendaraan umum atau pribadi 

- Site lebih dekat dengan permukiman warga  

- Site memiliki utilitas yang cukup, seperti drainase (selokan), tiang listrik, 

dan tiang telepon.  

- Jalan pada depan tapak merupak jalur alternative dari jalan raya 

Semarang – Boja menuju Jalan Sidodadi dengan luas jalan 6 meter 

- Vegetasi pada tapak berupa pohon sengon tinggi ± 12 meter, dan 

beberapa tanaman perdu 

- Potensi air bersih: PDAM 
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Alternatif Tapak 1 

 

 

 

Potensi Kendala 

Berada dekat dengan permukiman 

warga Sidodadi sehingga lalu lintas 

di sekitar lebih ramai 

Untuk menuju lokasi bekerja 

harus berputar terlebih dahulu 

karena berada cukup jauh dari 

pintu masuk pabrik 

 

 

 

Gambar 3. 42 Tapak Alternati 1 
Sumber: Googlemap 

 

Tabel 3.  6 Potensi dan Kendala dalam Tapak 
 
Sumber: Analisa Pribadi 
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Alternatif Tapak 2 

 

 

 

Potensi  Kendala 

Untuk menuju lokasi bekerja dekat, 

serta dekat dengan jalur utama jalan 

Semarang – Boja  

Sekitar tapak masih berupa 

kebun, sehingga untuk lalu 

lintas di depan tapak tidak 

ramai  

 

 

 

Gambar 3. 43 Tapak Alternatif  2 
Sumber: googlemap 

 

Tabel 3.  7 Potensi dan Kendala Tapak 
Sumber: Analisa Pribadi 
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B. Matriks Penilaian 

 

KRITERIA BOBOT TAPAK 1 TAPAK 2 

LINGKUNGAN 20 18 16 

PENCAPAIAN 20 15 18 

LETAK STRATEGIS 20 16 17 

FASILITAS LINGKUNGAN 20 18 18 

TOPOGRAFI TAPAK YANG 

DATAR 

20 18 19 

 

TOTAL 85 88 

 

Tapak terpilih adalah tapak 2 

 

 

Tabel 3.  8 Matriks Penilaian Tapak 
Sumber: Analisa Pribadi 
 


