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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PETI KEMAS 

SEBAGAI RUMAH REHABILITASI DI LERENG MERAPI 

YOGYAKARTA, dari judul tersebut dapat diartikan perkata sebagai 

berikut : 

Perencanaan : Proses,  cara,  perbuatan  merencanakan 

(merancangkan).  (Kamus Umum Bahasa Indonesia. 

1985. W.J.S Poerwandarminta) 

Perancangan : Proses, cara, perbuatan merancang. (Kamus Umum 

Bahasa Indonesia. 2005. Balai Pustaka.) 

Peti kemas : Peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis 

sesuai dengan ISO (United Nations, 1978); Sebagai 

alat atau perangkat pengangkutan barang. (Revisi 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM74 Tahun 

1990); Peti yang besar dipersiapkan untuk diisi 

barang yang akan dikirim supaya tidak rusak. 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, 

h.868) 

Rumah  : Bangunan untuk tempat tinggal; Bangunan pada 

umumnya (seperti gedung). (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia. 2005. Balai Pustaka) 

Rehabilitasi : Upaya langkah yang diambil setelah kejadian 

bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki 

rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial 

penting, dan menghidupkan kembali roda 

perekonomian. 

Lereng : Sisi (bidang, tanah) yg landai atau miring. 
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Yogyakarta : Kondisi Kota yang berada di antara gunung berapi, 

lautan dan lempengan bumi, rentan dengan 

kemungkinan terjadinya bencana alamyang 

berpotensi menimbulkan korban manusia, 

pengungsian, kerugian hartabenda, dan kerugian 

dalam bentuk lain yang tidak ternilai. (Perda Nomor 

15 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 

2009) 

“Perencanaan Dan Perancangan PETI KEMAS Sebagai 

Rumah Rehabilitasi Di Lereng Merapi Yogyakarta” berarti : 

Merencanakan dan  Merancang sebuah tempat tinggal dengan upaya 

langkah yang diambil setelah kejadian bencana yang berasal dari peti 

kemas untuk korban bencana di gunung merapi Yogyakarta. Tempat 

tinggal ini berada di lereng merapi dengan Pendekatan perancangan 

bangunan yang alokasi  tempat tinggal yang baru dan lebih aman. 

1.2 Latar Belakang 

Bencana akibat letusan Gunung Merapi, menghancurkan banyak 

sekali rumah rakyat di wilayah Kinahrejo, Glagaharjo, Umbulharjo, 

Cangkringan, Sleman, dan Balerante, Klaten.  Maka, diperlukan dana 

besar dan waktu yang panjang untuk menyediakan rumah baru bagi 

mereka yang rumahnya hancur. Oleh karena itu, hunian permanen sangat 

diperlukan. Menciptakan rumah murah, cepat dan kuat sangat diperlukan 

terutama pada saat bencana besar melanda, di mana puluhan rumah rusak 

dan perlu pengganti. 

Keterbatasan dana dan tenaga untuk mengerjakan serta 

kemungkinan terjadinya mark up dana pembuatan rumah,  menyebabkan 

kemampuan membangun rumah untuk semua rakyat terbatas. Sementara 

penampungan pengungsi di dalam barak, menimbulkan pengalaman yang 

tidak menyenangkan. Bahkan ongkos hidup di barak jika dibandingkan 

dengan hidup di rumah sementara, juga tidak murah. 
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1.2.1 Perkembangan Peti Kemas sebagai Pemenuhan Kebutuhan 

Ruang 

Adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan kota, baik 

sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan maupun sebagai pusat 

penyediaan lapangan kerja mengakibatkan perlunya perhatian terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kota di Indonesia dewasa ini. 

Hampir di seluruh dunia banyak orang membicarakan tentang 

going green. Berbicara mengenai green building tak bisa dipisahkan dari 

green architecture. yang dimaksud green building tidak hanya hemat 

energi tapi juga hemat air, melestarikan sumber daya alam, dan 

meningkatkan kualitas udara. Sementara green architecture adalah 

bagaimana mengubah empat hal itu menjadi seni yang berkesinambungan. 

Menurut Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED), makna green building yakni kerangka berpikir sertifikasi yang 

dirumuskan Green Buiding Council Amerika Serikat adalah gedung yang 

menerapkan efisiensi energi, menghemat penggunaan air dan mampu 

mendaur ulang penggunaannya kembali. Termasuk juga gedung yang 

dibangun dengan bahan  lokal  dan material ramah lingkungan serta proses 

kontruksinya ramah lingkungan. 

Tahun 2005 Shigeru Ban adalah seorang arsitek papan atas Jepang 

mendesain kontainer-kontainer bekas menjadi sebuah fasilitas pamer 

menarik. Museum ini dikenal dengan Nomadic Museum, yang disponsori 

oleh The Rolex Institute. Sampai tanggal 24 Juni 2007 ini sebenarnya 

museum ini telah dibangun di Odaibo Tokyo sejak tengah Maret lalu. 

Lanjutan dari perjalanan di New York, Los Angles. 

Penggunaan kontainer bekas sebagai bahan bangunan (utama) 

memang bisa menjadi alternatif jitu bahan bangunan 

kelompok prefabrikasi. Biayanya yang murah, mudah diangkut dan 

dimodifikasi (dari single container ke dalam susunan multi-container), 

kekuatan materi yang telah teruji (ada tipe ISO shipping container), dan 

minimnya perlakuan lingkungan pada tapak yang akan dijadikan lokasi 
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menambah deret keuntungan pemakaiannya. Untuk proyek “habitation”, 

sebuah organisasi Global Peace Containers telah mendedikasikan 

penggunaan kontainer bekas sebagai jalan pemenuhan kebutuhan ruang 

bagi semua. Sedang untuk proyek komersial ide-ide penggunaan kontainer 

makin menarik, dan memicu pada bisnis yang. Misalnya untuk proyek 

besar telah dilakukan di Amsterdam yakni kontainer disulap sebagai unit 

asrama mahasiswa. 

Ide lainnya tengah dijalankan di Amerika Serikat (Los Angeles 

khususnya). Dengan banyaknya kontainer2 bekas karena salah satunya 

ketimpangan dalam ekspor-impor misalnya, mereka menyulapnya sebagai 

produk bahan bangunan.  Arsitek Peter DeMaria dan Jennifer 

Siegel adalah beberapa arsitek pelopor penggunaan peti kemas bekas ini 

baik sebagai rumah tunggal ataupun perumahan.  Adam Kalkin yang telah 

akrab bereksperimen dalam konsep rumah prefabrikasi dengan ragam 

material juga cukup kreatif dalam memberi beberapa gambaran 

pemanfaatan peti kemas bekas ini, misalnya dengan proyeknya yang 

bernama “Push Button House“. Bagi Indonesia, rasanya peti kemas bekas 

ini bisa menjadi alternatif menarik bagi beberapa penyelesaian pemenuhan 

kebutuhan rumah (murah) atau rumah darurat sementara, sekaligus 

menantang masyarakat untuk merasakan sensasinya.  

1.2.2 Daerah Lereng Merapi 

Situasi Lereng sebelah utara gunung Merapi pada Kabupaten 

Sleman mengandung banyak material Volcanic origin dan lapisan tanah 

yang tebal, Sehingga lahan tersebut cocok untuk pertanian. Profil tanah di 

lereng Merapi tampak sangat menguntungkan, berdasarkan analisa 

karakteristik tanah memperlihatkan bahwa jumlah pertukaran kation di 

daerah Merapi adalah rendah terutama potasium. Keadaan ini mungkin 

hasil dari leaching loss yang biasa disebabkan pada tanah bertekstur coarse 

di daerah lereng. Dan pada jangka panjang bisa menyebabkan degradasi 

pada tanah. 
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Profil tanah yang terletak di sepanjang lereng vulkanik 

mengandung pyroclastics dari letusan merapi pada bulan November 1994, 

dan lapisan antar horison sangat dalam sehingga sulit dibedakan. Profile 

sepanjang bawah lereng menunjukkan proses normal mempunyai tekstur 

coarser catena dan juga karena dranasi yang tinggi dan kekuatan shear 

yang rendah. 

1.2.2.1. Definisi Bencana  

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Definisi 

bencana menurut UU No. 24/2007) 

Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman 

bencana, kerentanan, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian. 

Posisi Geografis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik 

dunia, memiliki lebih dari 128 gunung berapi aktif, dan sekitar 150 sungai, 

baik besar maupun kecil, yang melintasui wilayah padat penduduk. 

Danau toba yang terkenal itupun sebetulnya sebuah Caldera atau 

lubang dipermukaan bumi yang diakibatkan oleh gempa vulkanik. Bila 

luas danau toba mencapai 100 km
2
, bisa dibayangkan betapa besar gempa 

tersebut, yang konon terjadi sekitar 74.000 tahun lalu. 

I.3 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan, akibat dari 

korban bencana merapi yang di alokasikan ketempat yang lebih aman 

dengan menggunakan bahan meterial Peti Kemas. 

I.4 Persoalan 

a) Bagaimana menentukan lahan yang aman terhadap ancaman bencana 

merapi?  
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b) Bagaimana menciptakan bangunan dari Peti Kemas yang tahan 

terhadap ancaman bencana merapi? 

c) Bagaimana menganalisa dan menentukan program ruang yang sesuia 

dengan kebutuhan individu maupun kelompok yang sesuai dengan 

modul Peti Kemas? 

d) Bagaimana menentukan sistem struktur dan jaringan utilitas yang 

sesuai dengan Peti Kemas? 

I.5 Tujuan dan sasaran  

I.5.1  Tujuan  

 Menyusun dan mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan 

bangunan akibat dari bencana merapi yang di alokasikan ketempat yang 

lebih aman dengan menggunakan bahan material Peti Kemas. 

I.5.2 Sasaran 

Adapun sasarannya adalah : 

a) Mendapatkan lahan atau site yang aman dan terhindar dari 

ancaman merapi. 

b) Menciptakan bangunan dari peti kemas yang tahan terhadap 

ancaman bencana merapi. 

c) Menganalisa dan  menentukan  program  ruang yang sesuai dengan 

kebutuhan individu  maupun  kelompok  yang sesuai dengan  

modul peti kemas. 

d) Menentukan sistem struktur dan jaringan utilitas yang sesuai 

dengan Peti Kemas. 

1.6. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1.Batasan 

Adapun batasan penyusunan  laporan  ini adalah : 
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a) Menjadikan area kecamatan Pakem sebagai salah satu contoh desa 

yang menggunakan Rumah Peti Kemas alternatif di kabupaten 

Sleman. 

b) Pengaturan zoning pada kawasan. 

c) Adanya keterbatasan waktu dan literatur, maka hasil wawancara 

dan asumsi dipergunakan juga sebagai pegangan dalam penulisan 

ini. 

d) Berpedoman pada tujuan akhir yang ingin dicapai, maka 

pembahasan dibatasi pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin 

arsitektur. 

e) Hal-hal diluar lingkup disiplin arsitektur, bila dianggap mendasari 

dan menentukan faktor-faktor perancangan, akan diusahakan 

dibahas dengan asumsi-asumsi, hipotesa dan logika sederhana, 

sesuai dengan kemampuan yang ada. 

1.6.2. Lingkup Pembahasan 

a) Ruang Lingkup Wilayah 

       Wilayah perencanaan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur meliputi kawasan Dusun Jamblangan, Dusun Cepet dan 

Dusun watuadeg, Kecamatan Pakem, Sleman salah satu korban merapi yang lebih 

dekat dengan salah satu daerah aliran sungai berdasarkan kondisi fisik dan 

lingkungan yang berpotensi untuk bencana. 
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Gambar 1.1 Peta Kota Sleman 

Sumber : BNPB. November 2010. 

 

Gambar 1.2 Batas Perencanaan  

Sumber: BNPB. November 2010. 

 

b) Ruang Lingkup Materi 

Materi yang dibahas pada laporan  ini adalah tentang : 

1) Perencanaan contoh Desa yang menggunakan PETI KEMAS sebagai 

hunian alternatif serta membawa dampak implikatif bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

2) Perencanaan pabilc space sebagai interkoneksi tiap aktivitas. 

3) Perencanaan pola landscape pada kawasan. 
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1.7. Keluaran / Output  

Adapun keluaran/output dari laporan ini yaitu : 

1) Konsep desain bangunan rumah dari Peti Kemas. 

2) Pengaturan tata ruang publik pada kawasan desa. 

1.8 Metodologi Pembahasan 

1.8.1 Pengumpulan data 

a. Data Primer 

i. Observasi  

 Yaitu mengadakan studi lapangan melalui pengamatan 

langsung untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, 

sarana prasarana yang tersedia serta faktor penunjang dan potensi 

lainnya. 

b. Data Sekunder 

ii. Studi literatur 

 Yaitu mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang 

terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. Serta melalui 

buku-buku kepustakaan, majalah-majalah yang berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan. 

iii. Interview 

 Yaitu Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber 

dan dosen pembimbing secara langsung. Narasumber yang terkait 

dengan kegiatan wawancara ini antara lain pihak Pelabuhan TPKS, 

instansi pemerintah terkait dengan daerah sekitar dan warga di 

sekitar tapak terpilih. 

iv. Studi komparasi 

Yaitu mengadakan studi banding pada sebuah obyek yang 

memiliki kesamaan fungsi untuk mendapatkan referensi dan 

penalaran/gambaran terhadap desain perancangan. 
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I.8.2 Analisis 

Merupakan penguraian dan penjelasan terhadap permasalahan 

berdasarkan data-data yang diperoleh, diolah dan dianalisa berdasarkan  

landasan teori-teori yang terkait dengan permasalahan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

1.8.3 Sintesis 

 Menerapkan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk 

kerangka yang terarah dan terpadu yang berupa deskripsi konsep 

perancangan sebagai pemecahan permasalahan. 

1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi : 

 

 Bab I : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan 

lingkup pembahasan, keluaran/output, metodologi 

pembahasan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang tinjauan literatur dan studi-studi 

terkait mengenai substansi materi, metode perancangan yang 

digunakan, elemen perancangan yang terkait 

Bab III : Tinjauan Kota Sleman  

Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan yang 

memuat konsep,  gambaran umum, aspek pemilihan, sistem 

lingkungan dan kondisi site serta pendekatan ekspresi 

arsitektural yang dapat mendukung perencanaan dan 

perancangan. 

Bab IV : Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan  
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    Perancangan  

 Membahas tentang penyusunan konsep desain perencanaan 

fisik bangunan yang meliputi konsep kebutuhan ruang, 

konsep besaran ruang, konsep persyaratan ruang, konsep 

organisasi ruang, dan zonafikasi ruang, konsep sistem 

konstruksi, konsep bentuk bangunan serta analisa site sebagai 

landasan penyusunan desain. 

 

Daftar Pustaka 


