
BAB I.  

PENDAHULUAN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I.1.  DEFINISI JUDUL 

a. Rumah Susun Sederhana Milik : 

Kumpulan dari beberapa bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan, yang digunakan sebagai hunian atau tempat tinggal,
1
 yang system 

kepemilikannya adalah hak milik 
 

b. Fasilitas : 

Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, Kemudahan. 

c. Relokasi : Suatu proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan 

agar mendapatkan suatu peningkatan taraf hidup yang lebih layak.
2
 

d. Permukiman : 

Proses, Cara, perbuatan memukimkan. 

e. Kali : 

Sungai 

f. Bengawan Solo: 

Sungai besar yang melintasi Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3
 

  

I.2. LATAR BELAKANG. 

I.2.1.  Latar Belakang Umum 

 2.1.1. Kondisi Sungai Bengawan Solo 

 Kali Bengawan Solo adalah merupakan sungai yang melintasi Kota Solo, Kali Bengawan 

Solo merupakan elemen drainase di Kota Solo, namun dalam perkembangannya bantaran kali 

Bengawan Solo menjadi tempat tinggal masyarakat berupa perkampungan liar. Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)menjadi komponen utama wilayah ini bahkan masih banyak warga yang 

tinggal didalam tanggul. 



 Menurut informasi Badan Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSB) di Surakarta, 

sungai tersebut mengalir sepanjang 540 km, melewati sejumlah daerah di Propinsi Jawa Tengah 

dan Jawa Timur. 

 Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan, BBWSB Surakarta, Ruhban Ruzziyatno 

mengatakan sejak banjir besar akibat luapan sungai Bengawan Solo pada tahun 1966, 

Pemerintah membentuk BBWSB guna penanggulangan bencana alam tersebut. 

 Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU, akan merevitalisasi DAS Bengawan Solo 

dengan melebarkan badan sungai menjadi 230-250 meter, yang idealnya lebar Bengawan Solo 

300 meter,  saat ini hanya sekitar 160-180 meter. Pemerintah juga akan meninggikan tanggul 

menjadi 4 meter, akan tetapi untuk melebarkan sungai menjadi 230-250 meter, Pemerintah harus 

merelokasi ribuan warga sekitar bantaran sungai Bengawan Solo. 

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Badan Wilayah Sungai Bengawan Solo juga 

menghimbau perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar 

aliran sungai itu, ia menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, bangunan pemukiman 

hanya diperbolehkan berdiri sekitar tiga meter dari sisi luar kaki tanggul sungai. Pemerintah 

Surakarta sendiri berupaya menyelamatkan warganya dari bencana banjir akibat luapan sungai 

Bengawan Solo antara lain melalui sosialisasi tentang relokasi warga bantaran ke tempat yang 

relative lebih aman.
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Tabel I.1 : Realisasi Program Relokasi Bantaran Bengawan Solo 

di Kecamatan Pasar Kliwon 

. 

No. Nama Kelurahan Jumlah 

Warga 

Jumlah 

Terelokasi 

Keterangan 

1. Pucang Sawit 12.928 286  

2. Kampung Sewu 7.700 213  

3. Sangkrah 11.489 108  

4. Semanggi 3.411 159  

5. Joyosuran 9.461 47  

6. Jebres 27.894 171  

   966  
(Sumber : http ://solokotakita.org) 

 

 



Tabel I.2 : Jumlah Penduduk Kota Surakarta 

No, Nama 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

( km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

( jiwa) 

Kepadatan 

( jiwa ) 

Keterangan 

1. Laweyan 8.64 107.622 12.459  

2. Serengan 3.19 61.945 19.394  

3. Pasar Kliwon 4.82 85.593 17.776  

4. Jebres 12.58 136.762 10.870  

5. Banjar Sari 14.81 162.708 10.986  

 Jumlah 44.04 554.630 71.485  

( Sumber : Bappeda Surakarta Tahun 2008 ) 

 

Tabel I.3 : Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Surakarta 

TAHUN WILAYAH LUAS 

( KM 
2
) 

JUMLAH 

PENDUDUK 

KEPADATAN 

(JIWA/KM
2
) 

1991  

 

 

SURAKARTA 

44.040 516.876 11.699 

1992 44.040 519.997 11.807 

1993 44.040 527.767 11.984 

1998 44.040 568.280 12.904 

2003 44.040 602.910 13.690 

2008 44.040 639.910 14.524 

2013 44.040 678.620 15.409 

( Sumber : Bappeda Surakarta Tahun 2008 ) 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel I.4 : Banyaknya Penduduk  

Menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta 2008 

 

Kecamatan 

Petani 

Sendiri 

Buruh 

Tani Pengusaha 

Buruh 

Indutri 

Buruh 

Bangunan Pedagang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Laweyan 38 32 964 16.421 12.648 5.387 

Serengan - - 1.124 5.264 4.372 3.713 

Pasar Kliwon - - 2.237 8.894 7.589 7.751 

Jebres 81 - 1.119 17.653 16.534 4.478 

Banjar Sari 337 397 2.810 21.802 21.616 11.045 

 

Kota 

      

 

Kota 

      

2007 450 488 8.752 74.655 63.114 32.710 

2006 486 569 8.218 75.667 68.535 33.180 

2005 486 569 8.042 70.254 64.406 31.975 

2004 768 1.061 9.085 76.059 71.329 33.226 

 

Kecamatan Angkutan PNS/TNI/POLRI Pensiunan Lain-lain Jumlah  

(1) (8) (9) (10) (11) (12)  

Laweyan 2.154 5.027 3.711 37.644 83.726  

Serengan 1.726 1.307 647 17.166 35.319  



Pasar Kliwon 4.051 3.333 1.826 16.611 52.292  

Jebres 1.627 7.167 8.637 49.155 106.451  

Banjar Sari 6.218 9.590 7.862 41.714 123.391  

       

 

Kota 

 

32.374 

 

15.776 

 

26.424 

 

22.683 

 

162.290 

 

401.179 

2007 15.347 26.445 16.974 162.526 401.411  

2006 37.981 26.169 17.018 166.936 434.759  

2005 17.235 27.505 30.791 151.494 402.757  

2004 17.948 27.787 20.669 156.358 414.240 

 

 

( Sumber :Bappeda Surakarta Tahun 2008 ) 

 

 

. 

Gambar I.1: Peta Wilayah Surakarta 

( Sumber : lintassolo.wordpress.com ) 



 

Gambar I.2 : Peta Sebaran Rumah Susun  

Di Surakarta 

 ( Sumber : Survey,  2011 ) 

Tabel I.5 : Rumah Susun di Surakarta 

 

No 

. 

Nama 

Rumah 

Susun 

 

Alamat 

Jumlah 

ruang  

( unit ) 

Luas 

Ruang/ 

Unit 

 

Fasilita

s 

 

Keterangan 

1. Semanggi Semanggi Rt.02/VI 

jln Serang,Pasar 

Kliwon 

198 24 m
2
 Air, 

listrik 

-Sasaran : 

MPR 

-Tarif Sewa : 

Rp.100.000/bln. 

-Struktur bagian 

atas: 

Pondasi tiang 

-Struktur bagian 

bawah : 

Sistem PSA VI 

 

Lokasi rusunawa 
Semanggi 

Lokasi Rusunawa 
Begalon 1 & 2 

Lokasi 

Rusunawa 
Jurug 1 

Lokasi 

Rusunawa   

Jurug 2 



2. Begalon 1 Begalon Rt.07/III 

Panularan,Laweyan 

 

96 

 

21 m
2
 

Air, 

listrik 

-Sasaran : 

Masyarakat 

penghasilan rendah. 

3. Begalon 2 Begalon Rt.08/III 

Panularan,Laweyan 

 

96 

 

21 

Air. 

Listri

k 

-Sasaran : 

Masyarakat 

penghasilan rendah 

4. Jurug 1 Jln.KH Mansyur 

Kentingan Baru 

 

120 

 

24 m
2
 

Air, 

listrik 

 

Dalam proses 

pengerjaan 

5. Jurug 2  - - - Dalam proses 

pengerjaan 

       

 ( Sumber : Survey Penulis, 2010 ) 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                     

                       

         .Gambar I.3 : Foto Pemukiman Kumuh                                   Gambar I.4 : Banjir Luapan Bengawan solo 

       ( Sumber : bimastyajisurya.blogspot.com )                                             ( Sumber :blog.uns.ac.id ) 



 

Gambar I.5: Foto Banjir Luapan Bengawan Solo 

( Sumber : konsosiumsolo.org ) 

             

 

 

 

I.2.2. Latar Belakang Khusus 

 2.2.1. Potensi Rumah Susun di Semanggi 

Relokasi biasa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat disana, perlu juga 

dipertimbangkan faktor sosial masyarakatnya, ada harga yang harus di bayar oleh masyarakat 

jika harus meninggalkan atau pindah ke tempat yang baru, bisa saja dengan pindah ke tempat 

yang baru akses ke tempat kerja menjadi lebih sulit, atau akses ke fasilitas umum seperti rumah 

sakit,sekolahan, menjadi lebih jauh selain faktor teknis tersebut ada pula faktor non teknis yaitu 

kecintaan individu terhadap tempat yang pernah mereka tinggali selama bertahun-tahun, dan ada 

pula faktor pola fikir masyarakat yang enggan beradaptasi dengan lingkungan barunya nanti.  

Dalam proses relokasi ini masyarakat tentu menginginkan suatu hunian yang layak yang 

harus didapatkan oleh setiap individu, hunian bukan hanya menjadi sebuah tempat untuk 

berlindung, namun lebih jauh menjadi sebuah gaya hidup bagi beberapa kalangan, akan tetapi 

ada pula fenomena bahwa hunian bahkan yang layakpun merupakan sesuatu yang tak terjangkau 

bagi beberapa kalangan. 

 Pembangunan yang mereka butuhkan adalah pembangunan dasar yaitu hunian tempat 

tinggal yang layak bagi mereka adalah sebuah kepentingan yang sebenarnya mendesak untuk 

dipenuhi, Pembangunan hunian atau sarana masyarakat bawah telah berjalan, hanya saja 



pembangunan ini menjadi tidak tepat sasaran karena beberapa hal antara lain, pemakainya 

bukanlah dari golongan yang dituju, atau sistem pelaksanaan yang buruk sehingga hasil yang 

muncul  tidak seperti yang diharapkan, atau bisa juga karena perencanaan yang kurang matang 

yang membuat proses maupun hasil pembangunan tidak maksimal. 

 Solusi yang ditawarkan dalam konsep ini adalah Rumah Susun. hal ini dapat dirumuskan 

dari fakta-fakta sebagai berikut: 

(1). Program Pemerintah untuk masyarakat golongan bawah dalam  penyediaan          

       hunian adalah Rumah Susun. 

(2). Rumah Susun adalah obyek hunian yang sesuai dengan ekonomi masyarakat   

       golongan bawah melihat dari sistem kepemilikan dan nilai bangunannya.
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 Dengan berpindahnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari rumah kumuh ke 

rumah susun menimbulkan dampak peningkatan taraf hidup dan kesehatan yang dipicu sarana 

dan prasarana yang memadai, Peningkatan kesejahteraan terlihat pada pemenuhan fungsi rumah 

tinggal yang sehat. 

  

            Tabel I.6 : Tabel Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

No. Kondisi sebelum Kondisi sesudah Inovasi 

1. Lingkungan padat penduduk Pengembalian fungsi lahan sesuai 

peruntukan 

Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat, 

peningkatan kualitas 

hidup dan kesehatan 

yang dipicu oleh sarana 

dan prasarana yang 

memadai. 

2. Daya beli kurang, termasuk MBR Keterbatsan kemampuan keluarga 

memeliki rumah sendiri dapat teratasi. 

3. Ruang bermain anak-anak tidak 

layak. 

Ada Open space untuk ruang bermain. 

4. Sanitasi Lingkungan dan mck kurang 

memadai 

MCK nyaman, sanitasi lingkungan 

tersedia 

5. Jalan lingkungan becek, kurang 

memadai 

Jalan lingkungan dengan perkerasan 

6. Penghawaan, pencahayaan dan 

ventilasi kurang 

Penghawaan, pencahayaan dan 

ventilasi tercukupi 

7. Kebersihan Lingkungan kurang Kebersihan terjaga dengan disediakan 

shaft untuk sampah 

   

( Sumber : DPU Kota Surakarta, Paparan Rusunawa Semanggi, 23 Juni 2010 ) 

 



Yang lebih penting faktor ekonomi masyarakat bantaran kali Bengawan Solo dalam hal ini di 

wilayah Semanggi, dimana mereka termasuk masyarakat golongan bawah, melihat kondisi 

tempat mereka sekarang dan keadaan ekonomi saat ini diperlukan solusi yang tepat yang 

mencakup dua hal yaitu : 

(1) Sosial masyarakat yang ada harus diwadahi, dalam artian lingkungan  

binaan yang ada, bukan dihilangkan, atau dipisah-pisah, atau dipindah. Untuk memenuhi 

kebersamaan sosial histori, serta kesamaan pola fikir dan budaya yang ada di sana, jikalau ada 

perubahan itupun masih dalam jangkauan kemampuan adaptasi masyarakat lokal. keadaan 

ekonomi masyarakat juga harus menjadi faktor yang diutamakan, solusi nanti juga harus 

menyesuaikan dengan ekonomi masyarakat lokal disana. 

      Selain solutif bagi masyarakat juga harus dapat memecahkan permasalahan wilayah, 

bukan hanya memperbaiki kualitas masyarakat, namun juga meningkatkan kualitas wilayah 

bantaran kali bengawan solo yang rawan longsor, banjir, kumuh semestinya bisa teratasi dengan 

solusi ini. 

 (2).Harga bangunan merupakan faktor utama penyediaan hunian bagi masyarakat 

golongan bawah, berdasarkan distribusi penduduk kota Surakarta menurut jenis pekerjaan dan 

tingkat pendidikan maka  dapat kita ketahui bahwa masih banyak penduduk kota Surakarta yang 

bekerja dengan penghasilan rendah dengan pendapatan sekitar 350-450 ribu per bulan, besarnya 

pendapatan masyarakat dari golongan ini tidak sebanding dengan nilai UMK yang hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga selama satu bulan.
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 Dari keterangan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Rumah Susun adalah salah satu 

alternative untuk mengatasi relokasi yang diakibatkan karena banyaknya pemukiman liar yang 

semakin menjamur disepanjang sungai Bengawan Solo, dengan perencanaan dan penataan 

Rumah Susun dengan konsep hemat energi ini Pemerintah berharap dapat mengatasi 

permasalahan yang muncul karena adanya pemukiman liar di bantaran Bengawan Solo, 

walaupun tidak dapat dipungkiri hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Kondisi ekonomi 

dan faktor sosial masyarakat menjadi faktor utama dalam perencanaan rumah susun tersebut.    

  

2.2.2. Peran Konsep Hemat Energi Dalam Perencanaan Rumah Susun 

Dalam mewujudkan bangunan hemat energi, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 

energi digunakan untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan dalam bangunan seperti untuk 



pendinginan udara, pencahayaan, mekanikal dll. Selanjutnya, bagaimana konsumsi energi dalam 

bangunan tersebut dapat dikurangi. Mengingat bagian terbesar dari penggunaan energi dalam 

bangunan dikonsumsi dalam kegiatan penghawaan / pendinginan bangunan dan pencahayaan (60 

%) maka yang ditekankan dalam hal ini adalah, yang pertama, meminimalkan proses pemanasan 

yang masuk ke dalam bangunan (heat gain process) baik secara internal dan eksternal dan 

memaksimalkan proses pengeluaran panas dari bangunan (heat loss process). Yang kedua adalah 

mengatur proses pemasukan cahaya alami dan sekaligus meminimalkan panas yang masuk ke 

dalam bangunan. 

Proses pemasukan panas dan pengeluaran panas dalam bangunan harus diupayakan 

seimbang, artinya apabila proses pemanasan lebih besar dibandingkan proses pelepasan panas 

maka bangunan akan mengalami peningkatan temperatur udara (overheating), sedangkan 

pelepasan panas lebih besar dibandingkan dengan pemasukan panas maka bangunan akan 

mengalami kondisi sebaliknya yaitu penurunan temperatur udara (underheating).  

Oleh karena itu, untuk menekan beban pelepasan panas yang besar dalam bangunan, 

pemasukan panas harus diupayakan pada tingkat yang serendah-rendahnya. Sebagaimana diulas 

di depan, pemanasan bangunan dapat terjadi melalui proses internal dan eksternal. Secara 

internal, orang hanya bisa mengupayakan melalui pengaturan intensitas pemakaian alat-alat 

rumah tangga yang bersifat elektrikal, seperti: penyalaan lampu pada siang hari, mengurangi 

pemakaian seterika listrik, mesin cuci, AC. Pada sisi eksternal, pemasukan panas sulit 

diperkirakan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh seberapa besar intensitas panas matahari masuk ke 

dalam bangunan dan sejauh mana elemen bangunan dapat mereduksi panas eksternal yang 

masuk. Panas matahari dapat masuk ke bangunan melalui material bangunan terutama atap, 

lantai dan dinding melalui proses konduksi, masuk melalui udara  dengan proses konveksi dan 

melalui gelombang elektromagnetik dengan cara radiasi.
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            Terkait dengan konsep Bangunan Hemat Energi, proses pemasukan panas dan pelepasan 

panas dalam bangunan serta pemasukkan cahaya, harus diselesaikan secara alami (natural 

concept) yaitu melalui pendekatan arsitektural dan non arsitektural. Artinya permasalahan 

kenyamanan termal dan visual diupayakan untuk diselesaikan melalui penggunaan elemen- 

elemen  bangunan itu sendiri atau dengan alat yang dapat memanfaatkan energi alam yang 

terbarukan. Meskipun disadari bahwa penggunaan konsep alami tidak serta merta bisa menjawab 



kebutuhan kenyamanan termal seperti yang kita inginkan, tetapi minimal kita tidak terlalu 

tergantung sepenuhnya pada kondisi melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak.
7
  

     

2.2.3. Pendekatan Arsitektural  

            Secara arsitektural, konsep bangunan hemat energi sebagaimana diuraikan di muka 

dimulai dari keseimbangan proses pemasukan panas dan pelepasan panas dalam bangunan serta 

proses pemasukkan cahaya alami dan sekaligus proses pengurangan panasnya. Proses 

pemasukan panas bangunan terutama dari sisi pemanasan eksternal dapat direduksi melalui 

strategi arah hadap bangunan yaitu dengan menempatkan dinding-dinding yang lebar, jendela 

dan alat ventilasi pada sisi-sisi yang tidak berhadapan secara langsung ke sinar matahari, 

penempatan tanaman-tanaman yang rindang untuk memberikan efek peneduhan pada lingkungan 

bangunan (terutama pada sisi Timur dan Barat), alat-alat pembayangan dalam bangunan untuk 

menurunkan temperatur permukaan bangunan, pengaturan sistim tata ruang yang memungkinkan 

cahaya dan aliran udara dapat menjangkau dengan mudah ke sudut-sudut ruang.  

Strategi yang lain yang secara arsitektural dapat diaplikasikan untuk menurunkan 

pengaruh panas eksternal tersebut, seperti: pemilihan material bangunan yang dapat meredam 

dan menyimpan panas yang masuk ke dalam bangunan , warna bangunan yang tidak menyerap 

panas (warna putih atau yang terang), tekstur permukaan yang dapat merefleksikan panas dll.
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           Dari sisi pelepasan panas bangunan, aliran udara yang baik di dalam bangunan, sementara 

ini masih dianggap sebagai strategi yang ampuh untuk mereduksi pemanasan bangunan. Aliran 

udara yang baik melalui ventilasi silang sebaiknya diaplikasikan dalam bangunan untuk 

mengurangi ketergantungan pada sistim penghawaan buatan. Namun pada kondisi tertentu, 

seperti akibat adanya kepadatan bangunan yang tinggi, lahan yang terbatas dan lain-lain, strategi 

ini sulit diaplikasikan, terutama untuk penempatan alat ventilasi.. 

Dari aspek pencahayaan, perlu diingat bahwa matahari sebagai sumber pencahayaan 

alami mempunyai 2 aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek cahaya dan panas. Oleh 

sebab itu kita harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut dalam desain. Di satu sisi kita bisa 

memanfaatkan pencahayaan yang murah pada siang hari sehingga dapat menghindari 

penggunaan cahaya buatan pada siang hari dan di sisi lain kita bisa menekan panas yang masuk 

ke dalam bangunan. strategi awal yang dapat dilakukan adalah melalui pengolahan tata ruang, 

artinya dihindari ruang di dalam ruang (ruang bertumpuk). seandainya hal itu harus terjadi, maka 



solusinya adalah dengan meninggikan bagian atap yang dapat memungkinkan penempatan 

bukaan atas, sehingga cahaya dan aliran udara dapat diakses ke dalam ruang tersebut. 

 Strategi yang kedua adalah mengorientasikan bangunan melalui alat-alat bukaan (jendela 

dan ventilasi) pada sisi bangunan yang tidak terkena pancaran matahari secara langsung dan 

sekaligus juga merespon arah angin datang (biasanya sisi Utara dan Selatan). Yang ketiga adalah 

melengkapi bangunan dengan alat-alat pembayangan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Strategi yang ke empat yang dapat diterapkan adalah menjaga ketinggian dinding dan atap yang 

memungkinkan cahaya dan angin masuk ke bangunan dan sekaligus dapat mengurangi panas 

yang masuk dan tempias dari air hujan.  Strategi kelima adalah menerapkan pencahayaan dari 

atas, terutama untuk denah bangunan yang terlalu luas. Pada strategi yang kelima ini, aspek 

panas yang masuk tetap harus dipertimbangkan. 

    

                

                                                  Gambar I.6 : Contoh Ruangan Hemat Energy 

                                     ( Sumber : diskusirumah.wordpress.com ) 

 

2.2.4. Pendekatan Non Arsitektural      

           Konsep pendekatan non arsitektural ini adalah dititikberatkan pada penggunaan teknologi 

yang dapat memanfaatkan kelebihan panas di daerah tropis. Alat ini berupa panel surya 

(Photovoltaic Panel), yaitu sebuah panel, yang ditempatkan di bidang atap (Building Integrated 

Photovotaics) atau di halaman, yang dapat menyerap dan menyimpan energi panas yang 

dihasilkan oleh panas matahari. Energi panas yang tersimpan oleh panel Surya ini diubah 

menjadi energi listrik yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat elektrikal, 

pencahayaan buatan dan penghawaan buatan terutama pada penggunaan malam hari. Pada siang 

hari sistim penghawaan dan pencahayaan lebih difokuskan pada pendekatan alami (natural 



cooling and lighting). Permasalahannya adalah pengadaan panel surya ini juga tidak murah. 

Namun untuk jangka panjang Panel Surya ini sangat efektif untuk penghematan energi.
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            Sementara untuk sistim pencahayaan buatan, penggunaan lampu-lampu hemat energi 

dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Yang dimaksud lampu energi adalah penggunaan 

lampu-lampu yang mempunyai tingkat efikasi tinggi, artinya mempunyai tingkat Illuminasi 

cahaya tinggi (Lux)/ watt. Oleh karena itu penggunaan lampu jenis SL dengan wattage rendah (8 

– 11 watt) tetapi mempunyai tingkat illuminasi 560 – 770 Lux sangat disarankan. Tingkat 

illuminasi sebesar itu sangat mencukupi untuk kegiatan sehari-hari yang berkisar 150 – 400 lux.  

Keuntungan dari dari pemakaian lampu hemat energi adalah tidak menimbulkan efek panas pada 

ruang. 

            Dengan menerapkan strategi-strategi di atas diharapkan konsep bangunan hemat energi 

dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan ketergantungan kita pada energi listrik yang ber BBM 

dapat diminimalkan.
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I.3. PERMASALAHAN  

3.1.Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang didepan, maka menurut UU NO 4 Thn 1992, Pasal 4 yang 

berisi Rumah adalah kebutuhan pokok. Penataan perumahan dan pemukiman bertujuan untuk 

mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi 

dan teratur. 

Dari penjelasan diatas dapat di ambil beberapa kesimpulan : 

 Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan yang dapat merespon wadah fisik 

rumah susun sebagai wahana budaya berhuni melalui kajian optimalisasi rumah susun 

dengan konsep hemat energi sebagai upaya peningkatan taraf hidup penghuni secara 

materiil. 

 Bagaimana merencanakan rumah susun sebagai fasilitas relokasi pemukiman Kali 

Bengawan Solo, yang sesuai dengan aktifitas terencana, sehingga optimalisasi desain 

tercapai. 

 Bagaimana menentukan lokasi site yang strategis sesuai dengan Peraturan Kota setempat, 

tentang penggunaan dan pengembangan lahan yang ada. 



 

 

 

I.4. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

  4.1. Tujuan Pembahasan 

 Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan rumah susun 

ditinjau dari tuntunan fungsional berdasarkan teori dan contoh-contoh bangunan 

yang telah ada. 

 Mendapatkan perencanaan dan perancangan wadah fisik rumah susun sebagai 

budaya berhuni melalui kajian optimalisasi bangunan dengan konsep hemat 

energy. 

 Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak bagi penghuni 

rumah susun dengan menciptakan lingkungan binaan yang layak secara sosial. 

4.2. Sasaran Pembahasan 

Merumuskan suatu konsep perencanaan dan perancangan yang akan digunakan dengan 

pendekatan utama disiplin ilmu arsitektur untuk mendapatkan suatu pemecahan dan 

solusi permasalahan yang sedang dikemukakan seperti : 

 Penentuan karakter bangunan hemat energy yang mampu memberikan 

kenyamanan fisik maupun visual bagi penghuni rumah susun. 

 Menentukan karakter bangunan hemat energy yang mampu memberikan 

kemudahan bagi penghuni rumah susun. 

 

I.5.  BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAAN 

 5.1. Batasan Pembahasan 

 Perancangan kegiatan didalam rumah susun disesuaikan dengan pedoman dan 

standart arsitektur. 

 Pemilihan lokasi dan tapak berdasarkan pada RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) kota Surakarta dan kriteria-kriteria pendukung lainnya. 

 Kebijakan Pemerintah mengenai rumah susun serta bangunan hemat energy. 



 Pemecahan permasalahan Arsitektural bangunan didasari pada pendekatan 

Bangunan Hemat Energi. 

 Penyediaan ruang dan fasilitas yang optimal untuk mewadahi karakteristik 

penghuni golongan penghasilan bawah. 

 

5.2. Lingkup Pembahasan  

Pembahasan masalah-masalah ditekankan pada proses perencanaan dan 

perancangan arsitektur ,sedangkan ilmu lain yang berkaitan dipakai sebagai 

penunjang bila dianggap perlu. 

I.6.  METODE PEMBAHASAN 

    Metode yang digunakan antara lain : 

a) Penelusuran Masalah 

Penelusuran masalah sebagai pemberangkatan ide awal untuk mengangkat tema atau 

topic yang terpilih untuk penulisan. 

b) Observasi lapangan  

Pengamatan langsung terhadap faktor-faktor yang mendukung baik di lokasi 

terencana maupun rumah susun yang telah ada untuk mendapatkan data-data factual 

yang diperlukan dalam proses perencanaan maupun perancangan. 

c) Studi literature 

Pada studi literature ini mencoba mencari informasi melalui buku-buku 

referensi,situs-situs internet hasil penelitian yang terkait dengan judul yang 

diajukan,yang terdiri dari : 

(i) Peraturan /Kebijakan Pemerintah tentang Rumah Susun 

(ii) Teori arsitektur hemat energy 

(iii) Masalah kependudukan dan perumahan di Surakarta 

(iv) Melakukan studi kasus dari obyek bangunan rumah susun yang telah ada 

unutk lebih mendukung obyek pembahasan. 

d) Wawancara 

Merupakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang : 

 Pendapat penghuni rusunawa tentang Konsep Bangunan Hemat Energi. 



 Keinginan penghuni rusunawa dengan konsep hemat energy sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup penghuni secara materiil. 

   

 

I.7.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 BAB I.   PENDAHULUAN 

 Berisi tentang pengertian judul,Latar belakang yang menjelaskan tentang rumah 

susun dengan konsep hemat energi,tujuan dan sasaran batasan dan lingkup 

pembahasan serta metode dan sistematika pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang teori dan literature yaitu mengenai bangunan rumah susun dengan 

penekanan pada bangunan hemat energi,konsep-konsep arsitektur dan bentuk-

bentuk bangunan. 

BAB III. TINJAUAN LOKASI SEMANGGI 

 Berisi tentang data-data wilayah Semanggi Pasar Kliwon 

BAB IV. ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN       PENATAAN 

RUMAH SUSUN  DENGAN PENEKANAN PADA BANGUNAN 

HEMAT ENERGI DI SEMANGGI. 

 Berisi tentang analisa pendekatan konsep perencanaan dan penataan bangunan 

rumah susun dengan penekanan pada bangunan hemat energi yang meliputi 

perbandingan dan penyesuaian data lapangan dengan teori serta program rencana 

ruang yang diperoleh berdasarkan rencana jumlah penghuni dan pengelola rumah 

susun. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


