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Abstrak 

 

Latar belakang Rumah Susun Sewa Di Mojosongo Surakarta Dengan 

Pendekatan Arsitektur Modern Tropis adalah Bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertical, sebagai 

tempat hunian sewa yang beradaptasi dengan lingkungan tropis dengan tidak 

melupakan sisi estetika serta memiliki ornament yang sangat minim dengan 

penyesuain terhadap bahan bangunan dengan teknologi terkini. 

Permasalahan yang muncul adalah masih banyak bangunan yang berdiri 

tanpa izin pembangunan dan masih banyak bangunan yang kumuh. 

Tujuan dari penulisan ini adalah menyediakan tempat tinggal yaitu 

rusunawa, agar masyarakat yang masih tinggal di bangunan tanpa izin bisa pindah 

ke rumah susun serta mengurangi kekumuhan di daerah kota ini, dengan 

pendekatan arsitektur modern tropis sebagai wajah bangunannya. 

Keluaran yang ingin dicapai dari pembangunan rumah susun ini adalah 

dapat menjadikan tempat untuk berkumpul antara keluarga satu dengan keluarga 

lainya serta menjalani sistem hidup sehat. 

Kata kunci : rumah susun, masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

A.1. Pengertian 

pengertian “ RUSUNAWA DI MOJOSONGO SURAKARTA 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR MODERN TROPIS “adalah 

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horisontal maupun vertical, sebagai tempat hunian sewa yang beradaptasi 

dengan lingkungan tropis dengan tidak melupakan sisi estetika serta memiliki 

ornament yang sangat minim dengan penyesuain terhadap bahan bangunan 

dengan teknologi terkini. 

A.2. Permasalahan 

 Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan pembangunan rumah 

susun dengan pendekatan arsitektur modern tropis. Karena masih banyak 

bangunan liar di tanah pemerintah dan tanpa ijin membuat bangunan, maka 

dari itu perencanaan rumah susun sewa ini saya rencanakan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

B. Peremajaan Permukiman 

B.1. Permukiman Kumuh 

Komarudin (1997) mendefinisikan permukiman kumuh sebagai lingkungan 

permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang perHa), kondisi sosial 

ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukuranya di bawah standar, 

prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis 

dan kesehatan, dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain, dan di 

luar peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Masih menurut Komarudin, ciri lain permukiman kumuh ditandai dengan 

status tanah (milik negara,instansi,badan hukum,yayasan,atau milik orang lain), 

penghunian tanpa seizinpemilik, penggunaan bangunan tidak tentu dan tidak 

memenuhi standar kesehatan, berdiri di atas jalur pengaman, ruang terbuka hijau 

dan sejenisnya, dan kondisi bangunan mudah terbakar. 

 

B.2. Faktor-faktor Peremajaan Permukiman 

Permukiman kumuh diremajakan, menurut Komarudin (1997), terdiri atas 

lingkungan pada lokasi strategis yang mendukung fungsi kota, kurang strategis 

tapi secara komersial mempunyai potensi, kurang strategis tapi cocok untuk 

daerah permukiman, di daerah perdagangan dan di daerah berbahaya (banjir, 

jaringan listrik tegangan tinggi, dan rel kereta api). 

Lingkungan permukiman kumuh diremajakan dengan berapa alasan, yaitu :  

 

1. Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya sangat strategis dalam 

mendukung fungsi kota yang menurut rencana kota yang menurut rencana 

kota dapat dibangun bangunan komersial dengan lebih baik. 

2. Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya kurang strategis dalam 

mendukung fungsi kota dan dalam meberikan pelayanan kepada 

masyarakat kota.  

3. Lingkungan permukiman kumuh yang lokasinya tidak strategis dan yang 

menurut rencana kota hanya boleh untuk membangun perumahan. 

4. Lingkungan pemukiman kumuh yang lokasinya menurut rencana kota 

tidak diperuntukan bagi perumahan sehingga seluruh penghuninya harus 

dipindahkan ke tempat lain. 

Lingkungan permukiman kumuh yang berada pada lokasi yang berbahaya 

menurut rencana kota disediakan untuk jalur pengaman seperti bantaran 

sungai, jalur jalan kereta api dan jalur listrik tegangan tinggi. 

B.2.1. Arahan Peremajaan Lingkungan 

Nugroho Sukmanto (1990). Berpendapat bahwa Ada empat pola peremajaan 

lingkungan yang dapat diterapkan. 1), relokasi (settlement), yaitu dilakukan 

semacam transmigrasi bedol desa. 2), pembebasan tanah. Pembebasan tanh 

memberi peluang kepada warga setempat untuk tinggal di rumah susun atau 

pindah ke daerah lain di pinggir kota. 3), konsolidasi tanah (penataan kembali). 

Yaitu pengefektifan  tanah dan wilayah perkotaan. 4), partisipasi masyarakat 

setempat dengan sistem bank tanah (land banking) untuk mengendalikan harga 

tanah dan memperhatikan analisis biaya manfat (cast benefit analysis). 
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Pemerintah telah berusaha mengurangi lingkungan kumuh dengan melaksanakan 

program peremajaan lingkungan kumuh dengan membongkar lingkungan kumuh 

dan perumahan kumuh yang ada serta menggantinya dengan rumah susun yang 

memenuhi syarat. Peremaaan lingkungan permukiman kumuh juga menyangkut 

aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik antara lain penataan dan perancangan lahan, 

perancangan bangunan sarana dan prasarana, dan penyiapan dana. Sedangkan 

aspek non fisik meliputi penyuluhan, penyiapan penghuni secara mental, 

penyediaan tempat kerja, pembinaan budaya hidup bersih dan sehat, penerpan 

subsidi silang, dan pembudayaan hidup di rumah susun. (Siswono, 1991) 

Siswono menambahkan, peningkatan mutu lingkungan dalam lingkup 

peremajaan dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi masyarakat 

di kawasan yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat lebih mampu menunjang 

pengembangan wilayah kota lainya karena naiknya efektifitas,efesiensi,dan 

produktifitas kawasan tersebut setelah diremajakan. Program peremajaan 

permukiman kumuh diprioritaskan pada lingkungan kumuh yang ada di atas tanah 

negara, dengan fungsi bangunan campuran berkepadatan tinggi, tata letaknya 

tidak terartur, serta prasarana dan fasilitas lingkungannya kurang atau tidak 

memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Peremajaan ini akan mengarah pada 

pembangunan rumah susun. 

 

B.2.2. Rumah Susun Sebagai Alternatif Peremajaan 

Rumah susun menjadi alternatif peremajaan lingkungan terutam di 

perkotaan. Siswono (1991) mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yang tidak mungkin dihindari lagi, yaitu :   

 Konsep tata ruang kota yang dikaitkan dengan pengembangan atau 
pembangunan daerah perkotaan ke arah vertikal  

 Peremajaan kota (urban renewal), yang dikaitkan dengan usaha 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas bagian wilayah kota dengan 

mengubah struktur fisik lingkungan permukiman. 

 Efesiensi pengunaan tanah perkotaan , berkaitan dengan land readjusment, 
land consolidation, and land banking. 

 Pengelolaan perkotaan yang dikaitkan dengan usaha peningkatan dan 
pemanfaatan sumber-sumber yang ada. 

 Permukiman dengan kepadatan tinggi berkaitan dengan pertambahan 

penduduk dan pelaksanaan program industrialisasi dimasa yang akan 

datang. 

 

B.3. Rumah Susun 

B.3.1.Pengertian 

 Undang-Undang RI No. 16 tahun tentang Rumah Sususn dan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis 

Pembangunan Rumah Susun, Memberi pengertian Rumah Susun sebagai 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan, yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal 

maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki 

dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 
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Dalam penjelasan UU RI No.16 tahun 1985 disebutkan : 

 “Bagian-bersama “ adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah 

untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah 

susun. 

“Benda-bersama” adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, 

tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. 

“Tanah-bersama” adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama 

secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasanya 

dalam persyaratan izin bangunan. 

  

B.4. Sejarah Dan Perkembangan Rumah Susun 

 Siswono Yudohusodo dalam bukunya Rumah Untuk Seluruh Rakyat 

(1991) menuturkan sejarah dan perkembangan rumah sususn yang dimulai pada 

tahun 1970-an dengan dimulainya pembangunan rumah bertingkat yang dikenal 

flat yang merupakan hunian empat lantai untuk kepentingan rumah dinas, yaitu 

antara lain flat Departement luar negeri dan kepolisian di Kebayoran Baru. 

Kehadiran flat tersebut merupakan perintis pembangunan rumah susun di 

Indonesia. 

 Dekade berikutnya tahun 1980-an, berawal dengan didirikanya rumah 

susun sederhana di Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Jakarta, 

letaknya bener-bener di pusat kota.Proyek rumah susun ini terdiri dari 60 blok 

yang masing-masing terdiri dari 6 unit tipe F-36 A dan F-36 B. Empat susun tanpa 

lift. Pembangunan rumah sususn Tanah Abang ini dilengkapi dengan prasarana 

seperti : jalan aspal, jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, air kotor, 

instalasi air minum dari PDAM, penyediaan gas dari PGN dan fasilitas 

pertamanan. 

 Rumah susun untuk menengah atas lebih dikenal dengan istilah apartemen 

yang disewakan. Apartemen mewah seperti Hilton, Park Royale, dan Borobudur 

mulai berkembang pada dekade 1990-an. 

 Untuk golongan bawah dikembangkan tipe hunian dengan luas lantai kecil 

yaitu T-18, T-36, T-54 dengan bangunan sederhana. Sedangkan untukgolongan 

menengah dikembangkan T-36, T-54, T-70 dengan bahan bangunanyang lebih 

baik. Untuk golongan atas adalah tipe dengan luas per unit di atas 100 m² dan 

bahan bangunan yang digunakan berkualitastinggi. 

 

B.5. Klasifikasi Rumah Susun 

1. Menurut ketinggianya, rumah susun dibedakn menjadi : 

a) Low Rise, rusun dengan ketinggian empat lantai, alat transportasi 

vertikal yang digunakan adalah tangga. 

b) Medium Rise, rusun dengan ketinggian empat sampai delapan 

lantai, eskalator menjadi alat transportasi vertikal standar yang 

digunakan. 

c) High Rise, dengan ketinggian lebih delapan lantai, elevator 

menjadi alat tansportasi vertikal standar. 

2. Menurut tipe koridornya, rumah susun dibedakan menjadi : 

a) Single-loaded corridor (koridor satu sisi), keuntungan yang didapat 

dari koridor dari satu sisi ini adalah tercapainya ventilasi silang dan 
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pencahayaan alami setiap unit, dan view yang lebih 

bebas.Kekuranganya massa bangunan menjadi panjang, bila lahan 

tidak luas maka jumlah unit yang dapat terbangun hanya sedikit. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Single-loaded corridor 

                                          (Sumber : Persadha, 2006) 

  

b) Double-leaded corridor (koridor dua sisi), efisiensi jumlah unit 

menjadi tinggi tetapi view dan pencahayaanya yang didapat 

hanyasatu arah. 

 

                     

 

 
                               Gambar 2.2 Double-loaded corridor 

                                      (Sumber : Persadha, 2006) 

  

c) Cross-plan, jumlah unit dalam urusan ini terbatas dan sulitnya 

penentuan orientasi terhadap sinar matahari. Keuntunganya berupa 

ventilasi silang. 

 

 

 

 

 

 

 
                                Gambar 2.3 Cross-plan 

                                     (Sumber : Persadha, 2006) 

 

 

d) Koridor terpusat, jumlah unit tiap lantai terbatas, bangunan 

berbentuk tower, tingkat tinggi, dan setiap unit memiliki dua arah 

pandang. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Koridor Terpusat 

(Sumber : Persadha, 2006) 

 

 

e) Circular-plan, jumlah unit yang tergantung pada besar 

diameter,dan luas koridor 20% dari jumlah luas unit. 
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Gambar 2.5 

Circular-Plan 

(Sumber : Persadha, 2006) 

 

 

3. Menurut kepemilikanya, rusun dibedakan menjadi (Siswono, 1991) : 

a) Jual,unit satuan rumah susun menjadi milik hak milik penghuni 

dengan sertifikat hak milik. 

b) Sewa, tiap unitnya hanya dapat disewa. Sistem pembayaran, lama 

waktu tinggal tergantung pada kontrak yang berlaku antara calon 

penghuni dan pengelola. 

c) Jual-beli, umumnya penguni yang akan tinggal berasal dari 

permukiman yang diremajakan, mereka mendaptakan tiap unit 

rumah susun dari konsolidasi tanah antara pemerintah dengan 

masyarakat yang tanahnya terkena proyek peremajaan. Jumlah unit 

yang mereka dapatkan disesuaikan dengan luas tanah mereka 

sebelumnya. 

d) Sewa-beli, penguni membeli unit rumah suusn dengan jalan 

membayar sewa sehingga sejumlah harga jual. 

e) Beli-cicil, pemilikan unitnya dengan mencicil tiap bulan sampai 

lunas. Lama pembayaran cicilan sesuai dengan KPR yang 

ditawarkan. 

 

 

4. Menurut bentuknya, rumah susun dibedakan menjadi : 

a) Memanjang (linier), jumlah unit yang tiap lantainya banyak, masa 

bangunan besar, dan jumlah penghuninya padat. 

 

 

 

 
                                     Gambar 2.6. Bentuk linier 

                              (Sumber : Persadha, 2006) 

b) Vertikal, bangunan cenderung berbentuk tower sehingga jumlah 

unit tiap lantai terbatas. Pencapaianya ke tiap unit menggunakan 

lift. 
 

 

 

 
Gambar 2.7. Bentuk Vertikal 

                                    (Sumber : Persadha, 2006) 
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c) Gabungan, antara bentuk linier dan tower 

 

 

 

 

 
                                     Gambar 2.8. Bentuk Gabungan 

                                  (Sumber : Persadha, 2006) 

 

5. Menurut penataan massa bangunan, rumah susun dibedakan menjadi: 

a) Antarbalok menyatu, massa bangunan mengelilingi ruang terbuka 

di tengahnya 

 

 

 

 
                                Gambar 2.9. Bentuk Antarbalok Menyatu 

                                   (Sumber : Persadha, 2006) 

 

b) Antar balok terpisah dan dihubungkan dengan koridor atau ruang 

antara. 

 

 

 

 

 

 
                        Gambar 2.10. Masa Terpisah Dengan Penghubung 

                                    (Sumber : Persadha, 2006) 

 

c) Antarbalok bangunan terpisah tanpa ruang penghubung 

 

 

 

 

 

 
                                                       Gambar 2.11. Masa Terpisah 

                                           (Sumber : Persadha, 2006) 

 

6. Menurut pencapaian ke tiap unit hunian, rumah susun dibedakan menjadi : 

a) Linier, umumnya digunakan pada rumah susun berbentuk linier 

baik single-loaded corridor maupun double-loaded corridor. 

b) Radial,digunakan pada rumah susun berbentuk tower dengan tipe 

koridor cross-plan, circular-plan, dan koridor terpusat. 

c) Cluster. 
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GAMBARAN LOKASI 

C.1. Kota Surakarta 

Letak geografis Kota Surakarta berada antara 110 45` 15" - 110 45` 35" 

Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan, memiliki suhu udara 

minimal 24ºC maksimal 28ºC, dengan tekanan udara rata-rata 1008,74 mbs , 

kecepatan angin berkisar 4 knot, kelembaban udara berkisar 64% sampai 

dengan 85%. Curah hujan sebanyak 699mm jatuh pada bulan oktober. 

Sementara rata-rata curah hujan saat terbesar juga jatuh pada bulan November 

sebesar 33,1 mm per hari hujan. Kota Surakarta termasuk wilayah propinsi 

Jawa Tengah bagian selatan dan berada pada simpul jalur lalu lintas utama 

pulau jawa bagian selatan dan berada pada simpul jalur lalu lintas utama Pulau 

Jawa jalur selatan yaitu Jakarta-Jogja-Surakarta-Surabaya, dan jalur utara 

Jakarta-Semarang-Surakarta-Surabaya. 

Luas administratif  Kota Surakarata ±4,404 Ha terdiri dari 5 wilayah 

kecamatan dan 51 kelurahan. Luas kecamatan luas adalah Banjarsari yaitu 

mencapai 33,63 % dari luas kota Surakarta. Lahan yang diugunakan untuk 

permukiman 61% dari luas kota. 

Kota surakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter di 

atas permukaan laut dengan kemiringan rat-rata 0-3% dan dilalui beberapa 

sungai yang merupakan anakan sungai Bengawan  Solo. Batas-batas wilayah 

Kota Surakarta adalah : 

a. Sebelah Utara  : Kab. Kab. Karanganyar dan Kab. Boyolali 

b. Sebelah Timur  : Kab. Karanganyar 

c. Sebelah Barat  : Kab. Sukoharjo 

d. Sebelah Selatan  : Kab.Sukoharjo dan Boyolali 

 

C.2. Kondisi Non Fisik Surakarta 

1. Kependudukan 

Pertambahan penduduk kota Surakarta sekitar 0.77 % per tahun. 

Proyeksi pertambahan jumlah penduduk Kota. 

 
Tabel  3.1 Pertumbuhan penduduk Kota Surakarta 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Luas 

(Km2) 

Tingkat 

Kpeadatan 

Jiwa/Km2) 

1993 527.767 44.040 11.984 

1998 568.280 44.040 12.904 

2003 602.910 44.040 13.690 

2008 639.650 44.040 14.524 

2013 678.620 44.040 15.409 
Sumber : Tim RUTRK Kota Surakarta 1991-2013 
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ANALISA DAN KONSEP 

D.1. Kondisi Eksisiting Site 

Kondisi tapak merupakan tanah datar yang subur dengan luas site ± 7.050 

m² dan berada tidak jauh dari pusat kota yang berada di jalan Kadipiro 

mojosongo, serta mempuyai batasan – batasan sebagai berikut : 

Utara : Permukiman 

 Timur : Pemakaman Umum 

 Selatan : Jl. Sumpah Pemuda 

 Barat : Tanah TNI AD 

 

 

                                          Gambar Lokasi Site 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

 

 
                                      Gambar .Peta Lokasi  Site  

                                               Sumber :Dokumen Penulis, 2014 
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D.2. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Kondisi View dan Orientasi Respon View Dan Orientasi 

 
Ket : 

Orientasi terbesar terdapat di timur site, 

karena bagian tersebut merupakan arah 

pandang ke jalan utama. 

 

Sirkulasi dan Pencapaian 

 
Ket : 

A.Pemisahan sirkulasi manusia dengan 

kendraan sesuai dengan fungsi kegiatan 

B.Kemudahan dan kejelasan arah pencapaian 

C.Penyelarasan terhadap pola tata masa 

bangunan. 

 
Ket : 

A.mengarah ke jalan utama baik untuk pintu 

masuk 

B.mengarah ke permukiman baik untuk fungsi 

servis dan privat 

C.mengarah ke lahan losong TNI AD baik untuk 

fungsi servis dan privat 

D.mengarah ke permukiman dan Jl.sumpah 

pemuda. 

E.mendekati konsep kampung ( kebiasaan 

berientraksi sosial ). 

 

 

 

 

UTARA 

UTARA 

UTARA 
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Kebisingan Respon Kebisingan  

 
Ket : 

Sumber kebisingan utama terletak pada 

jalan utama yang berada di timur 

bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ket : 

1.Pemberian vegetasi untuk mereduksi kebisingan 

dari jalan di lantai bawah 

2.Sumber kebisingan dapat dihndari dengan 

ketinggian bangunan 

3.Untuk menghindari kebisingan maka jarak 

bangunan dan jalan raya tidak terlalu dekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTARA 

UTARA 
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Kondisi Curah Hujan Respon Curah Hujan 

 
Ket : 

Site berada di daerah Surakarta, yang ber 

iklim tropis dengan curah hujan yang 

cukup tinggi. 

 

 

 

 
Ket : 

Untuk drainase di pinggir bangunan dan lahan 

diberi parit yang berfungsi sebagai drainase air 

hujan dan akan dialirkan menujuriol kota, yang 

terdapat dibawah jalan raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTARA UTARA 
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Sinar Matahari Respon Sinar matahari 

 
 

Ket : 

1.Sinar matahari pagi lebih dimanfaatkan 

untuk fungsi hunian, sehingga 

penempatan kelompok hunian dapat di 

sebelah timur site. 

2.Untuk matahari sore kurang 

bermanfaat, sehingga sinarnya sebisa 

mungkin dapat di minimalisir. 

 
Ket : 

1.Orientasi bangunan terhdap sinar matahri yang 

paling cocok dan menguntungkan terhadap antar 

letak gedung ber arah dari timur ke barat. 

2.Semua bangunan mendapat sinar matahari 

langsung karena menggunakan 1 sisi korridor. 

3.Untuk menahan sinar mataharilangsung dapat 

ditanami pepohonan disekitar bangunan. 

4.Pada sisi bangunan yang mendapat panas 

matahari soe, maka untuk menimalisir panas 

dengan cara mengurangi bukaan dan memberi kisi-

kisi untuk mengurangi panas. 

 

 
 

    Kisi-kisi (untuk mereduksi matahari ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTARA 
UTARA 
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D.9. Analisa Kebutuhan Ruang 

 

Kelompok 

Aktivitas 

Aktivitas  Kebutuhan Ruang 

Utama 

 Tidur 

 Memasak 

 Mandi 

 Mencuci 

 Menjemur 

 Makan 

 Menerima Tamu 

 Berkumpul dengan keluaraga 

 Duduk/bersantai 
 

 Ruang tidur 

 Dapur 

 Kamar mandi 

 Tempat cuci  

 Tempat menjemur 

 Ruang serba guna 

 Ruang serba guna 

 Ruang serba guna 

 Teras 

Penunjang 

 Taman kanak-kanak 

 Taman bermain 

 Olahraga 

 Ibadah 

 Parkir 

 Menelpon 

 Berorganisasi, hajatan, rapat, 

rumah duka, kegiatan 

bersama 

 Berdagang/wira usaha 

 Melayani kesehatan penghuni 

 Sekolah TK 

 Taman 

 Lapangan olahraga 

 Masjid 

 Lapangan parkir 

 Wartel 

 Ruang serba guna 

 

 Kios dan swalayan 

 Balai pengobatan 

Pengelolaan 

 Menerima tamu 

 Memimpin pengelolaan 
 

 Mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan 
 

 Pengarsipan 

 Menyimpan barang 

 Mandi dan buang air 

 Membuat minum 

 Menjaga kantor 

 Ruang tamu 

 Ruang pimpinan, 
wakil dan 

sekertaris 

 Rang kabag, umum 

dan staf, teknis dan 

staff, kabag 

keuangan dan staf 

 Ruang arsip 

 Gudang 

 KM/WC 

 Mini dapur 

 Ruang jaga 
 

Pelayanan Pelayanan kepada penghuni 

 Ruang genset 

 Reservoir 

 Roof tank 

 Pos hansip 

 Gudang 

 Ruang pompa 
Sumber : Hasil analisis penulis,2014 
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