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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Judul 

Rusun di Klaten 

Sebagai Tempat Relokasi Warga dari Kawasan Rawan Bencana Merapi 

 

1.2. Pengertian judul 

Rusun : Rumah Susunadalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian bagian yang distrukturkan secara 

fungsional dalam arah horisontal maupun vertical dan merupakan satuan-

satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah 

terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi bagian bersama, benda bersama 

dan tanah bersama (peraturan menteri PU, 2007). 

Klaten      :  nama Kabupaten yang tertelak di Provinsi Jawa Tengah, yang secara              

geografis Kabupaten Klaten terletak diantara 110o30'-110o45' Bujur Timur dan 

7o30'-7o45' Lintang Selatan (Klaten.go.id). 

Relokasi :  suatu pemindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain oleh karena sesuatu 

hal (ST Harahap, 1951). 

Warga :   anggota (keluarga, perkumpulan) dan sebagainya (ST Harahap, 1951). 

Kawasan :   Dhaerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu (ST Harahap, 1951). 

Rawan : mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat (ST    Harahap, 

1951). 

Bencana :   peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu 
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kehidupan dan penghidupan masyrakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

atau faktor non alam maupun faktor manusia sehinga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan 

dampak psikologis (UU no. 24 tahun 2007). 

Merapi : sebuah gunung berapi yang terdapat di perbatasan antara Jawa Tengah dan    

Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. 

Sehinga judul di atas memiliki arti Rusun sebagai tempat pemindahan warga dari daerah 

yang mungkin akan terdampak langsung dari bahaya letusan Gunung Merapi.  

Kawasan rawan bencana disini mempunyai arti tempat tertentu disekitar Gunung Merapi yang 

sangat mungkin akan terdampak langsung oleh letusan Gunung Merapi. Adanya relokasi selain 

untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga, adanya relokasi juga akan menambah 

produktifitas para warga yang akan direlokasi. 

1.3. Latar Belakang 

1.3.1     Rawan Bencana Gunung Merapi 

Gunung Merapi adalah gunung yang mempunyai ketinggian puncak 2.968 m dpl 

per 2006 Gunung Merapi yang terletak bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah 

satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam 

administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sisanya berada dalam 

wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten 

Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan 

di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi  sejak tahun 

2004. 

Gunung Merapi yang terletak diantara provinsi Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah gunung yang termasuk gunung berapi teraktif di dunia 

dengan aktifitas vulkanologi nya yang terus terjadi hampir setiap tahun. Oleh karena itu 

Gunung Merapi sangat berbahaya terutama bagi warga yang tinggal di daerah lereng 
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Merapi. Sudah banyak korban jiwa dan harta benda yang disebabkan oleh letusan 

Gunung Merapi. 

Bahaya Gunung Merapi jika sedang meletus atau erupsi adalah: 

a) Awan panas, merupakan campuran material letusan antara gas dan 

bebatuan, terdorong kebawah akibat densitas yang tinggi awan panas ini 

mempunyai suhu yang sangat tinggi hingga bisa memhanguskan apapun 

yang dilewatinya. Kecepatan luncur nya mencapai 70km/jam 

Dengan suhu sekitar 300-700 derajat celcius. Awan panas biasa disebut 

juga sebagai ‘wedus gembel’ 

b) Lontaran material, biasanya berupa bebetuan dengan ukuran yang besar 

dengan suhu sekitar 200 derajat celcius. 

c) Lava pijar, merupakan magma yang mencapai permukaan sifat yang likuiq 

(cairan kental dengan suhu 700-1200) lava pijar ini bila sudah dingin akan 

mengeras kembali menjadi batu. 

d) Lahar dingin, merupakan bahaya yang terjadi pasca meletusnya  Merapi 

berupa endapan pasir maupun bebatuan yang terbawa oleh aliran air hujan 

dari hulu ke hilir (www.wikipedia.com/Merapi, 2011). 

 

1.3.2      Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi 

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan tehnologi pasa satu wilayah untuk jangka 

waktu tertentu yang mngurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 

dan mengurangi kemampuan untuk menangapi dampak buruk bahaya tertentu. 

Kawasan rawan bencana Gunung Merapi pada satu daerah dengan daerah yang 

lain berbeda beda tergantung dari kondisi geologis dan jarak dengan puncak Merapi dari 

daerah itu, untuk daerah Kabupaten Klaten yang di tetapkan sebagai Kawasan Rawan 

Bencana Merapi (KRB Merapi) adalah daerah yang jarak nya 10 km dari puncak Merapi. 
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                  Gambar 1. Peta zona bahaya Merapi 

             (sumber: www.geospasialbnpb.org, 2011) 

Kawasan rawan bencana Merapi terbagi kedalam 3 zona, zona 3 adalah zona yang 

berwarna merah atau daerah yang terdekat dengan puncak Merapi, zona ini berjarak 1 

sampai 10 km dari puncak Merapi. Zona 3 harus steril dari pemukiman warga karena 

merupakan daerah yang terkena bahaya primer, zona 3 Merapi merupakan daerah jalur 

awan panas dan batuan panas yang keluar dari Merapi. Sehinga untuk warga yang tinggal 

dilereng Merapi khusus nya yang berjarak 10 km dari puncak Merapi harus direlokasi 

karena sangat mungkin akan terdampak langsung oleh bahaya letusan Gunung Merapi. 

Peruntukan lahan di zona ini adalah hutan lindung/ Taman Nasional karena dengan 

adanya lindung akan bisa menghambat laju awan panas jika terjadi erupsi Merapi.                                         

(SK Menteri Kehutanan Nomor 134/Menhut-II/ 2004) 

Zona 2 Merapi merupakan zona berbahaya kemungkinan terkena awan panas, 

hujan abu atau pasir halus, tapi masih boleh dihuni dengan sangat terbatas. 
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Zona 1 Merapi merupakan bahaya akibat dari banjir lahar dingin atau bahaya 

sekunder dan sebaiknya dihuni dengan jarak 100 sampai 300 meter dari bantaran sungai 

disesuaikan dengan kondisi morfologis sungainya (http.dppd.slemankab.go.id/analisis 

peta krb Merapi/2011). 
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              Gambar 2. Peta kawasan rawan bencana Merapi 

                    (sumber: www.geospasialbnpb.org, 2011 

Kawasan Rawan Bencana Merapi disetiap Kabupaten berbeda. 

Tabel 1. Kawasan  Rawan Bencana Merapi 

no Kabupaten Ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi dalam radius 

dari puncak 

1 Sleman 20 km 

2 Magelang 15 km 

3 Boyolali 10 km 

4 Klaten 10 km 

 (Sumber: Andri Diki, 2011) 

Kawasan  rawan bencana Merapi untuk setiap daerah berbeda tergantung dari kondisi 

geologi setiap daerah dan jarak dari puncak Merapi yang dikaji resikonya. 

Tabel 2. Jumlah Korban  Meletusnya Gunung Merapi       

no Kabupaten Meningal Luka Pengungsi 

1 Sleman  104 147 56.000 

2 Magelang  7 14 62.000 

3 Boyolali  2 57 30 

4 Klaten   3 26 40.000 

(sumber: Andri Diki, 2011) 

1.3.3 Bencana Merapi 

Letusan Gunung Merapi terakir meletus pada akhir tahun 2010 dimana letusan 

tersebut dianggap salah satu letusan yang paling dahsyat dari tahun tahun sebelumnya 

karena begitu banyak memakan korban baik nyawa maupun korban materi dari warga 

yang tinggal di lereng Merapi. Puncak aktifitas Gunung Merapi terjadi pada pertengahan 

bulan oktober tahun 2010. 
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Sejarah meletusnya Gunung Merapi, letusan pada tahun 1930 setidaknya telah 

membunuh 1.370 orang di 13 desa di lereng Merapi. Tapi ini bukan letusan terbesar, 

letusan terbesar justru terjadi pada tahun 1006, saat itu seluruh Jawa tertutup abu 

Vulkanik. Sayangnya tidak diketahui berapa korban akibat letusan itu. 

Berdasar catatan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementrian Energi 

dan Sumber Daya Mineral, Gunung Merapi mengalami letusan pertama pada tahun 1006, 

rata-rata Merapi meletus dalam siklus pendek antara 2-5 tahun, dan siklus menengah 

setiap 5-7 tahun. 

Siklus terpanjang pernah tercatat setelah mengalami istirahat selama lebih dari 30 

tahun, yaitu pada masa awal terbentuknya gunung aktif. Memasuki abad ke 16, siklus 

terpanjang Merapi adalah 71 tahun, jeda letusan 1587-1658. Pusat vulkanologi mencatat, 

letusan besar Merapi terjadi pada tahun 1006, 1786, 1822, 1872 dan pada 1930. Letusan 

sebelumnya terjadi 4 tahun yang lalu, tepatnya pada 8 juni 2006 pukul 09.03. 

Saat itu pemerintah mengungsikan 17 ribu warga di lereng Gunung Merapi, 

namun 2 orang yang berlindung dalam bungker di kawasan wisata Kali Adem, Kali 

Urang justru terpangang awan panas. Bungker tak bisa melindungi korban dari awan 

panas Merapi atau yang biasa disebut wedus gembel yang suhunya masih 500-600 derajat 

celcius. 

Selasa petang 26 Oktober 2010, Merapi kembali meletus. Erupsi pertama Merapi 

terjadi sejak pukul 17.02 WIB diikuti awan panas selama 9 menit kemudian berulang 

hingga erupsi terakir pada pukul 18.21 yang menyebabkan awan panas selama 33 menit 

(sumber: www.vivanews.com, 2011). 
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          Gambar 3. Letusan gunung Merapi tahun 2010 

                     (sumber: www.kompas.com, 2011) 

1.3.4 Mitigasi Bencana Gunung Merapi 

Mitigasi bencana adalah semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu 

bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan 

tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi dalam penanganan 

letusan Gunung Merapi sudah dilakukan khususnya oleh pemda Klaten dengan 

menyediakan tempat-tempat pengungsian sementara maupun selter-selter untuk korban 

letusan Gunung Merapi dari daerah kabupaten Klaten, selter-selter tersebut dapat dipakai 

oleh para pegungsi yang rumahnya rusak oleh letusan Gunung Merapi. Selain 

menyediakan tempat-tempat pengungsian sementara pemkab Klaten juga menyediakan 

dana bantuan rumah (DBR) maupun dana bantuan lingkungan (DBL) guna membangun 

infrastruktur yang berkaitan dengan mitigasi bencana. 

 

1.3.5 Relokasi Warga Korban Bencana Gunung Merapi 

Relokasi warga korban bencana Merapi sangat dibutuhkan  karena keselamatan 

warga yang tinggal di lereng Merapi sangat terancam, adanya relokasi selain untuk 

menjamin keamanan dan keselamatan warga, relokasi juga akan menambah produktifitas 

para warga yang akan direlokasi.  Relokasi disini ditujukan hanya untuk warga di 

Kabupaten Klaten yang terkena dampak letusan Merapi secara langsung khususnya 
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adalah warga Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, karena warga dari 

desa tersebutlah yang paling parah terkena dampak letusan Merapi secara langsung. 

Jumlah warga yang akan di relokasi adalah  sebanyak 1.783 jiwa dari 4 Dusun yang ada 

di Desa Balerante. 

 

 

                  

                    Gambar 4. Kelurahan Balerante 

                            (sumber: survey, 2011) 

 

1.3.5.1 Desa Balerante 

Balerante adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten, pada waktu terjadi erupsi Merapi pada tahun 2010 Desa Balerante merupakan 

desa satu-satunya di Kabupaten Klaten yang terdampak langsung oleh erupsi Merapi 

karena sebagian besar Desa Balerante terletak di ring 3 atau 5 km dari puncak Merapi.  
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              Gambar 5. Papan peringatan yang ada di ring 3 

                               (sumber: survey, 2011) 

Jumlah penduduk Desa Balerante menurut data terakir per agusutus 2011 adalah 

1783 jiwa yang terbagi kedalam 4 dusun yaitu Sambung Rejo, Suko Rejo, Ngondang, 

Banjar Sari. Sebagian besar penduduknya yaitu kurang lebih sebanyak 85% bermata 

pencaharian sebagai petani dan peternak dengan jumlah ternak 1031ekor sapi dan jumlah 

kambing 459 ekor diseluruh Desa Balerante tetapi akhir-akhir ini banyak warga yang 

beralih menjadi penambang pasir di Kali Woro karena diangap lebih cepat memperoleh 

uang.  

                                    

                        Gambar 6: Kali Woro Balerante 

                                (sumber: survey, 2011)                            

Jumlah sekolah dasar yang ada di desa Balerante ada 2 yaitu SD Negeri 1 dan 

Negeri 2 Balerante, pada saat erupsi Merapi tahun 2010 Sekolah Dasar ini tidak di tutup 
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karena terletak di ring 2. Saat terjadinya erupsi Merapi sebagian besar warga atau kurang 

lebih sebanyak 115 kepala keluarga yang tinggal di Desa Balerante mengungsi dan 

dibuatkan hunian sementara atau selter yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu, letak 

hunian sementara itu terdapat di bumi perkemahan Kepurun Kecamatan Manis Renggo. 

Akibat dari meletusnya gunung Merapi pada akhir tahun 2010 mengakibatkan 

sedikitnya 165 rumah warga rusak parah, 54 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak 

ringan. Warga desa Balerante secara swadaya dan didukung oleh pemerintah setempat 

membangun sebuah museum erupsi Merapi yang berisi barang-barang yang rusak akibat 

erupsi Merapi pada tahun 2010 barang-barang itu diantaranya adalah, televisi, sepeda 

motor, dan perabot rumah tangga yang hangus akibat terjangan awan panas Merapi. 

 

1.3.5.2 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten 

Pasca erupsi Merapi tahun 2010 pemerintah Kabupaten Klaten menghimbau 

warga yang berada di ring 3 atau 5km dari puncak Merapi untuk di relokasi ketempat 

yang lebih aman yaitu di dusun Bendo Sari yang terletak tidak jauh dari Desa Balerante 

tepatnya 12km dari puncak Merapi tanah yang akan digunakan sebagai tempat relokasi 

adalah tanah kas milik Kelurahan. Sedangkan tanah maupun pemukiman warga yang 

berada di ring 3 akan di beli oleh pemerintah dengan harga 37.500/m2 dan seterusnya 

akan dijadikan sebagai hutan lindung. Rencananya di tempat relokasi ini pemerintah akan 

memberikan tanah seluas 100m2 dan bangunan permanen seluas 6x6m2. Tapi banyak 

warga yang menolak untuk di relokasi dengan alasan pemerintah tidak bisa menjamin 

pekerjaan para warga yang akan di relokasi dan karena pendidikan warga yang tergolong 

rendah dan hanya bisa bekerja sebagai petani dan peternak.  
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Gambar 7. Warga yang mengungsi akibat letusan gunung Merapi  

                     (sumber: dokumentasi pribadi, 2010)   

 

1.3.6 Rusun Sebagai Tempat Relokasi Warga  

Rusun yang berarti bangunan yang dibangun untuk menampung sekumpulan 

manusia yang terorganisir kedalam suatu wadah dengan pertimbangan kehidupan 

manusia hidup secara layak secara horizontal dan vertical dengan system pengelolaan 

yang menganut konsep bersama. Diperlukan nya Rusun sebagai tempat relokasi warga 

sangatlah tepat karena karakteristik maupun budaya kebersamaan yang dianut oleh warga 

yang tinggal dikawasan rawan bencana Merapi tidak akan hilang ini karena Rusun 

menerapkan konsep kebersamaan didalam nya. 

Bagian bersama: adalah bagian Rusun yang memiliki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi degan satuan satuan Rusun. 

Benda bersama: adalah benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susuntetapi 

yang dimiliki bersama secara terpisah untuk pemakaian bersama. 

Tanah bersama: sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara 

terpisah yang diatasnya berdiri Rusun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan ijin 

bangunan.  
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                      Gambar 8. Contoh Gambar Rusun di Kali Code  Jogja 

                                   (sumber:http/www.Rusunjgj.com/2011) 

1.3.6.1 Rusun di Kali Code Yogyakarta 

Rusunawa Kali Code dibangun sekitar tahun 2003 dan resmi dihuni pada Mei 

2005, dibuat empat lantai dengan 72 unit tempat tinggal di lantai dua, tiga, dan empat, 

sedangkan pada lantai satu digunakan sebagai tempat parkir, tempat pertemuan dan area 

bermain anak. Namun, dalam kurun waktu sekitar tiga tahun ini justru fasilitas – fasilitas 

Rusunawa ini banyak tidak terawat. Contohnya, pada area bermain justru terlihat kosong, 

tidak ada anak yang bermain di area ini, bahkan mainannya banyak terlihat telah rusak, 

dan fasilitas pemadam kebakarannya justru kosong.  

Para penghuni Rusunawa Kali Code ini merupakan hasil seleksi sejumlah warga 

yang mendaftarkan diri dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Keputusan Walikota 

Yogyakarta No.85 tahun 2004 pasal 10. Persyaratan tersebut antara lain harus penduduk 

Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga, memiliki pekerjaan tetap 

baik formal maupun informal, berpenghasilan rendah dengan pendapatan 1 (satu) kali 

UMP sampai dengan 2 (dua) kali UMP, sudah berkeluarga, maksimal anggota keluarga 

terdiri dari lima orang dan yang terakhir adalah belum memiliki rumah tinggal tetap. 

      Dalam setiap unit rumah luasannya berkisar 6,18 x 3,6 m, sudah termasuk di 

dalamnya fasilitas kamar mandi, dapur dan ruang servis, namun sepetak rumah tersebut 

rata – rata berpenghuni 2 – 5 orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dari sisa 

luasan ruang tersebut, beberapa penghuninya membuat sekat non permanen sesuai 
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kebutuhannya masing-masing, ada yang terbuat dari tripleks, tirai, furnitur dan lain 

sebagainya. penyekat-penyekat ini dimaksudkan untuk membatasi ruang, diantaranya 

ruang tidur, ruang tamu, bahkan diantara mereka ada yang mengunakannya sebagai ruang 

usaha, yaitu dengan membuka warung kecil dan bengkel kerja kerajinannya. 

(Sumber: http//tinoblog.blogspot.com) 

1.3.7 Kriteria dan Klasifikasi Rusun 

Rusun sebagai tempat relokasi warga di KRB Merapi mempunyai kriteria sebagai 

berikut :  

a) Ruang, memenuhi fungsi utamanya sebagai tempat tinggal sehari-hari, tempat 

usaha atau fungsi ganda. 

b) Struktur, komponen dan bahan bangunan memperhatikan prinsip koordinasi 

modular dan syarat konstruksi. 

c) Kelengkapan Rumah Susun, dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu 

dan tangga darurat kebakaran, alat dan system alarm kebakaran penangkal petir, 

jaringan air bersih, saluran pembuangan hujan, saluran pembuangan air limbah, 

tempat sampah, tempat jemiuran, kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan 

listrik, generator listrik, gas. 

d) Kepadatan dan tata letak bangunan, memperhitungkan kdb dan klb ketingian dan 

kedalaman bangunan serta pengunaan tanah untuk mencapai optimasi daya guna 

dan hasil guna. 

e) Satuan Rumah Susun, mempunyai ukuran standar yang minimum 18 m2 dengan 

lebar muka minimal 3m. 

f) Benda bersama, benda bersama dapat berupa prasarana lingkungan dan fasilitas 

lingkungan. 

g) Bagian bersama, bagian bersama dapat berupa ruang untuk umum dan 

kelengkapan Rumah Susun, prasarana lingkungan dan fasilitas lingkungan yang 

menyatu dengan Rumah Susun. 
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h) Prasarana lingkungan, berupa jalan setapak, jalan kendaraan sebagai penghubung 

antar bangunan Rumah Susunatau keluar Rumah Susun, tempat parkir dan atau 

tempat penyimpanan barang utilitas umum yang terdiri dari jaringan limbah, 

jaringan sampah, jaringan pemadam kebakaran, jaringan listrik, jaringan 

gas,jaringan telepon dan alat komunikasi lain nya. 

i) Fasilitas lingkungan, fasilitas lingkunagn Rumah Susunharus dilengkapi fasilitas 

perniagaan dan perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, 

peribadatan fasilitas pemerintah dan pelayanan umum pemakaman dan 

pertamanan. 

(sumber: Persyaratan Teknis no:5/prt/m/2007) 
 

1.3.8   Klasifikasi Rusun  

 Menurut ketingiannya Rusun dibedakan menjadi: 

a) Low rise: Rusun dengan ketingian 4 lantai, alat transportasi vertikal yang 

digunakan adalah tangga. 

b) Medium rise: Rusun dengan ketingian 4-8 lantai eskalator menjadi alat 

transportasi vertikal standar yang digunakan. 

c) High rise: dengan ketingian lebih 8 lantai elevator menjadi alat transportasi 

vertikal standar. 

(sumber: Bima Remon, Rusun Di Kali Gawe, 2006) 

 

 

1.4. Rumusan Permasalahan 

a) Bagaimana mendesain Rumah Susun yang sederhana namun aman dan nyaman 

bagi warga yang akan di relokasi dari kawasan rawan bencanan Merapi. 

b) Membangun Rusun yang mampu menunjang dan mewadahi aktifitas pekonomian 

warga korban Merapi. 
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1.5.  TUJUAN DAN SASARAN  

 1.5.1 Tujuan  

a) Menyediakan tempat hunian yang aman dan  nyaman kepada warga yang berada di 

kawasan rawan Bencana Merapi 

b) Meningkatkan kesejahteraan warga yang akan di relokasi 

c) Menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan warga  

1.5.2 Sasaran  

a) Mendapatkan lahan atau site yang aman dan terhindar dari ancaman Merapi. 

b) Menganalisa dan menentukan program ruang yang sesuai dengan kebutuhan individu 

maupun kelompok 

 

1.6.  LINGKUP DAN BATASAN PERMASALAHAN 

1.6.1. Lingkup Pembahasan  

Ditekankan pada disiplin ilmu arsitektur, sedang ilmu lain dipakai sebagai 

penunjang serta tidak dibahas mendalam, kecuali jika diperlukan. 

1.6.2. Batasan Pembahasan  

a) Lingkup pembahasan ditekankan hanya pada lingkup arsitektural yang 

melandasi faktor-faktor perangcangan fisik bangunan. 

b) Pembahasan berdasarkan anasilis data dan bersumber pada hasil survey, 

peraturan peraturan Kabupaten Klaten, standar-standar dalam desain dan studi 

literatur. 

 

 

1.7.  METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

1.7.1. Jenis data  

A. Data primer  

Data yang didapat secara langsung melalui survey lapangan dan hasil 

wawancara dengan pihak terkait. 
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a) Kondisi fisik lapangan desa Balerante yang akan direlokasi. 

b) Kondisi non fisik kawasan Kabupaten Klaten meliputi kondisi 

perekonomian dan sosial budaya. 

c) Data kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, usia, jenis 

kelamin dan pekerjaan. 

d) Peraturan pemerintah Kabupaten Klaten. 

B. Data sekunder data yang didapat dari studi literatur yang berhubungan 

dengan pembuatan konsep bangunan Rusun. Misalnya data standar 

pengukuran dan persyaratan ruang. 

1.7.2. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a) Survey langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan di desa Balerante 

untuk menentukan lokasi site 

b) Wawancara dengan pihak yang terkait. 

c) Studi literatur untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang berkaitan 

dengan permasalahan dan persoalan. 

1.7.3. Metode pembahasan 

Metode pembahasan dilakukan dengan analisa data mengunakan metode diskriptif 

yaitu melalui penguraian data-data yang disertai dengan gambar sebagai media 

berdasar pada teori normatif yang ada. Analisa data dilakukan melalui beberapa tahap 

yang meliputi: 

a) Tahap pengungkapan masalah berdasar data-data yang tersedia. 

b) Tahap pemecahan masalah melalui analisa data disertai penguraian dengan 

media gambar. 

c) Tahap kesimpulan atau output data yang merupakan hasil pembahasan dan 

konsep akhir perencanaan dan perancangan bangunan. 

 

 

1.7.4.  Metode Penulisan 

1.7.4.1 Pencarian Data 
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 Metode pembahasan mengunakan metode diskriptif dengan pendekatan 

deduktif, yaitu metode dengan mengunakan data yang ada dengan landasan teori yang 

terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural, mulai dari pengumpulan, 

pengolahan yang faktual untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

Metode yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan melalui 

beberapa proses sebagai berikut :  

 Observasi lapangan, dengan pengamatan langsung terhadap objek yang terkait 

dengan Rumah Susun baik secara langsung maupun studi banding dengan 

bangunan yang sudah ada. 

 Study literatur untuk memperoleh suatu data yang bisa didapat dari tugas 

akhir sebelumnya. 

 Studi literatur unutk mendapatkan data mengenai Rumah Susun dari buku, 

majalah, tabloid dan dari internet. 

1.7.4.2 Tahap Analisa 

 Mengidentifikasi unsur unsur dan masalah-masalah yang terkait dengan tujuan 

pembahasan. 

 Menganalisa pendekatan dan pengelompokan serta mengaitkan antar masalah 

ke dalam pokok-pokok faktor penunjang pembahasan. 

 Menyimpulkan masalah sebagaimana terungkap dalam sasaran dan 

ditransformasikan ke dalam konsep perencanaan sebagai sasaran dan 

pembahasan.  

1.7.4.3 Tahap Sintesa  

 Mengabungkan hasil analisa dan mentranformasikan ke bentuk konsep rancangan, 

Rusun di Klaten sebagai Tempat Relokasi Warga dari Kawasan Rawan Bencana Merapi. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 BAB I  Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran dan lingkup pembahasan, 

keaslian penulisan, metode penulisan, sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka, tinjauan tentang informasi teknologi dan komunikasi, tinjauan Rumah 

Susun, tinjauan organisasi ruang dan sirkulasi, dan sarana pendukung lainnya untuk 

menentukan aktifitas yang akan diwadahi. 

BAB III Kota Klaten dan Kepurun sebagai Tempat Relokasi Warga dari Lereng   
Merapi 

Berisi tentang lokasi analisa site, analisa sistem aktifitas, pengelompokan kegiatan dan pola 

sirkulasi, serta analisa data sehinga muncul pernyataan masalah arsitektural yang kemudian 

akan diterapkan pada perancangan bangunan. 

BAB IV Analisa Dan Konsep Perencanaan Perangcangan Rusun Sebagai Tempat   

Relokasi  

Megemukakan sintesis terhadap hasil dari analisa dan menyelesaikan gagasan-gagasan yang 

akan diwujudkan dalam gambar teknis. Mengadakan analisa berdasarkan permasalahan dan 

persoalan guna merumuskan perencanaan bangunan, dengan fungsi sesuai target, serta 

mengembangkan gambar teknis dari konsep perancangan menjadi gambar kerja. 

 


