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HUNIAN VERTIKAL RUSUNAWA DI SUKOHARJO  

dengan Pendekatan Desain Ruang Ramah Anak  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Jumlah penduduk di Indonesia yang semakin hari bertambah dan padat membuat 

lahan kosong semakin sulit ditemukan. Hunian adalah sesuatu kebutuhan yang 

penting untuk manusia, hunian vertikal memberikan upaya untuk mengatasi 

kurangnya lahan dan permukiman di Indonesia salah satunya hunian vertikal 

rusunawa. Di Sukoharjo tingkat kepadatan penduduk semakin meningkat, sehingga 

berdampak kurangnya kebutuhan unit rumah. Lingkungan yang terbaik adalah 

lingkungan yang dapat mensejahterakan anak, sehingga menerapkan ramah anak pada 

lingkungan disekitar kita. Ramah anak merupakan pembangunan yang mewadahi 

lingkungan yang aman dan nyaman. Kebanyakan rumah susun tidak menerapkan 

ramah anak dilingkungannya, karena biasnya pihak rusun hanya mengutamakan 

pembangunan gedung tersebut tanpa melihat aspek kesejahteraan penghuni. 

Perencanaan dan perancangan ini bertujuan untuk merealisasikan pembangunan 

rusunawa dengan konsep desain ramah anak. Dengan adanya perencanaan ini 

menjadikan bangunan rusunawa sebagai hunian vertikal dengan pendekatan ramah 

kepada anak dengan berbagai faktor yang menjamin tidak mengabaikan anak.  

 

Kata Kunci : ramah anak,rusunawa,ruang. 

 

Abstract 

The population in Indonesia, which is increasing and denser every day, makes vacant 

land more difficult to find. Occupancy is an important necessity for humans, vertical 

housing provides an effort to overcome the lack of land and settlements in Indonesia, 

one of which is vertical housing. In Sukoharjo the level of population density is 

increasing, resulting in a lack of housing units. The best environment is an 

environment that can prosper children, so that children are friendly to the 

environment around us. Child-friendly is a development that accommodates a safe 

and comfortable environment. Most flats do not apply to child-friendly environments, 

because the bias is that the flat only prioritizes the construction of the building 

without seeing the welfare aspects of the occupants. This planning and design aims to 

realize the construction of rusunawa with a child-friendly design concept. With this 

plan, rusunawa buildings become vertical housing with a friendly approach to 

children with various factors that guarantee not to ignore children. 

 

Keywords: child friendly, flats, space. 

 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki tingkat angka kelahiran penduduk 

yang tinggi, semakin tinggi angka kelahiran semakin banyak pula perluasan lahan 

untuk penduduk. Sangat sulit untuk mencari lahan kosong untuk dijadikan tempat 

tinggal, kebanyakan sudah ditempati dan hanya terdapat lahan  yang sempit. Salah 
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satu cara yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur rusunawa untuk 

masyarakat, karena pembangunan rusunawa telah memiliki sarana prasarana yang 

disediakan dan telah terjamin termasuk ramah anak yang sudah diterapkan di 

Indonesia.  

Tingkat perkembangan Kabupaten Sukoharjo mengalami akselerasi yang 

cukup signifikan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, karena terus 

berkembangnya infrastruktur, industri dll. Perkembangan tersebut diikuti dengan 

pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Hunian adalah sesuatu kebutuhan 

pokok yang penting untuk manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi sandang, 

pangan, dan papan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Sukoharjo. Wujud riil dari komitmen Kabupaten Sukoharjo tersebut, 

adalah dengan dibangunnya rusunawa yang mempunyai kemampuan menampung 

warga dalam jumlah besar namun hanya memanfaatkan lahan yang relatif sedikit.  

Ruang ramah anak merupakan pembangunan yang mewadahi tentang lingkungan 

anak yang sangat penting untuk diterapkan. Ruang ramah anak menyediakan 

lingkungan yang aman dan nyaman selain itu memiliki tempat area bermain dan 

belajar yang layak. Kebanyakan rumah rusun tidak menerapkan ruang ramah anak 

dilingkungannya. Fasilitas untuk anak yaitu menyediakan ruang bermain anak dan 

ada yang tidak, akan tetapi banyak kekurangan dalam pembuatan dan sekaligus 

perawatannya, karena dari pihak rusun hanya mengutamakan pembangunan gedung 

tersebut. Kurangnya penyediaan dan perawatan fasilitas bermain untuk anak 

 

2. METODE  

Metode yang dilakukan dibagi menjadi dua antara lain tahap pencarian data dan tahap 

analisis data. 

2.1. Tahap pencarian data  

2.1.1 Jenis data  

2.1.1.1 Data primer  

Data primer didapatkan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

objek pengamatan dalam hal ini wilayah Grogol Desa Cemani. Objek pengamatan 
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tersebut adalah permasalahan yang ada terhadap jumlah penduduk dan 

pengembangan di wilayah tersebut.  

2.1.1.2 Data sekunder  

Data sekunder didapat kutipan maupun data tertulis pada buku-buku, penulisan 

penelitian, skripsi maupun tesis yang membahas tentang rusunawa dan teori tentang 

ramah anak.  

2.1.2 Cara pengumpulan data  

2.1.2.1 Observasi  

Yaitu dengan melakukan survey atau pengamatan langsung ke lokasi atau objek yang 

ada. 

2.1.2.2 Wawancara  

Yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek. 

2.1.2.3 Studi literatur  

Dengan membaca literature yang berhubungan dengan objek.  

2.1.2.4 Studi banding  

Yaitu dengan mengadakan perbandingan dengan objek lain, pengambilan melakukan 

foto-foto.  

2.1.3 Tahap analisa data  

Dalam hal ini menggunakan analisis dan sistem untuk mengidentifikasi masalah yang 

ada dikaitkan dengan permasalhan dan persoalan yang menunjang tujuan dan 

mengaitkan permasalahan dari umum ke khusus ke dalam faktor pengembangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada hasil pembahasan akan dipaparkan mengenai site lokasi dan beberapa konsep 

perancangan “Hunian Vertikal Rusunawa di Sukoharjo dengan Pendekatan Desain 

Ruang Ramah Anak” : 
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3.1 Site Lokasi  dan Potensi site 

   

 

          
Gambar 1. Lokasi Site 

Sumber : Analisa penulis, 2019 

Adapun batas-batas site yaitu : 

Utara   : Permukiman Penduduk  

Selatan  : Gudang Pabrik dan Permukiman Penduduk  

Barat   : Permukiman Penduduk dan Persawahan   

Timur   : Gudang Pabrik dan Lahan Kosong  

Kondisi eksisting site :  

1) Termasuk dalam kawasan yang diperuntukan untuk permukiman.  

2) Luas lahan 12.500 m
2
, yaitu site berupa lahan kosong.  

3) Karena site berada di posisi yang stategis dan tidak di apit oleh gudang pabrik 

4) Selain itu kriteria site yang luasan nya paling besar dapat menjadikan mudah nya 

merencanakan rancangan desain yang mempertimbangkan site yang membutuhkan 

lahan besar. 
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3.2 Analisa konsep makro  

3.2.1 Analisa pencapaian  

Perencanaan ME dan SE diletakkan di jalan Sidoluhur yang merupakan jalan utama 

sebagai penghubung Cemani-Solo Baru, selain itu mempermudah pencapaian user 

dari dalam rusun maupun keluar rusun.  

 

Gambar 2. Konsep Pencapaian   

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

3.2.2 Analisa orientasi bangunan  

Orientasi bangunan menghadap ke dalam dan ke luar site. Untuk ke arah dalam 

diharapkan mampu membentuk suasana yang nyaman dalam lingkungan rusun 

sehingga para penghuni rusun diharapkan dapat merasakan suasana yang nyaman, 

sedangkan untuk orientasi keluar yaitu sebagai unsur daya tarik masyarakat di 

lingkungan sekitar.   

 

 

Gambar 3. Orientasi Bangunan     

Sumber: Analisis Penulis, 2019 
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3.2.3 Analisa perzoningan tapak  

Perziningan ini dilakukan agar dalam peletakan ruang-ruang pada site sesuai dengan 

posisi dan tingkat kemudahan pencapaian oleh user supaya lebih teratur dan tertata, 

seperti dikelompokan menjadi ruang publik, ruang semi publik, dan ruang privat.  

 

Gambar 4. Perzoningan Tapak  

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

3.2.4 Analisa kebisingan  

Sumber kebisingan berada di jalan utama Jl. Sidoluhur dan permukiman warga 

disekitrnya. Dari permasalahan tersebut sebagai solusi untuk dapat mengurangu 

permasalahan ini dapat menggunakan pagar tembok dan tanaman yaitu pohon perdu 

yang berdaun lebat.  

 

Gambar 5. Kebisingan  

Sumber: Analisis Penulis, 2019 
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3.2.5 Analisa sinar matahari  

Sinar matahari dimanfaatkan semaksimal mungkin masuk ke dalam ruangan untuk 

menghemat energi listrik yaitu penerangan untuk siang hari, namun semaksimal  

mungkin menghindari radiasi panas masuk ke dalam ruang dan sinar matahari pagi 

baik untuk kesehatan.  

 

 

 

Gambar  6. Sinar Matahari  

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

 

Tabel 1. Rencana Desain  

Rekomendasi 

 

Setiap orientasi memiliki desain jendela 

yang berbeda, kemudian penempatan 

kantilever juga sangat berpengaruh. 

Kantilever berfungsi sebagai shading 

sehingga sinar matahari dapat optimal 

masuk ke dalam ruangan. 

Sumber: Analisa Penulis, 2019  

3.2.6 Analisa vegetasi  

Penanaman vegetasi tidak hanya diterapkan sebagai simbol atau sebagai estetika 

dalam bangunan saja, akan tetapi lebih diprioritaskan atau diutamakan pada fungsi 

dan manfaatnya dari tanaman tersebut. 
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Gambar  7. Vegetasi  

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

 

Tabel 2. Rencana Vegetasi 

No Nama Tanaman Fungsi Gambar 

1 Pohon Mangga Peneduh,Peredam 

Kebisingan, Penghasil O2  

 
2 Pohon Kiara Payung  Peneduh, Penghasil O2 

 
3 Lidah Mertua 

(Sansevieria) 

Estetika, Penyerap Co2 
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No Nama Tanaman Fungsi Gambar 

4 Lili paris  Estetika, Penghasil O2 

 
5 Bamboo Palm  Estetika, Pembersih udara  

 
6 Rumput Gajah Mini  Penutup Tanah  

 
Sumber: Analisa Penulis, 2019  

3.3 Analisa dan konsep mikro  

3.3.1 Analisa kebutuhan ruang  

Atas dasar kebutuhan ruang tersebut maka analisis aktivitas dan kebutuhan ruang 

akan dijabarkan dalam tabel berikut:  

Tabel 3. Analisa Kebutuhan Ruang 

No Pelaku (User) Aktifitas Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas 

1 Penghuni 

Rusun  

Tidur R. Tidur  2 orang  

MCK Toilet  1 orang  

Memasak, Makan  Dapur  2-3 orang  

Menerima Tamu Ruang Tamu  4-5 orang  

Menjemur Ruang Jemur 1-2 orang  

Berolahraga  Taman  15 orang  

Bermain Taman 

Bermain  

50 orang  

Belajar & Membaca Perpustakan 

Mini 

10 orang  

Parkir  Tempat Parkir  120 unit motor  

14 sepeda  

10 parkir mobil  

Berjualan  Kios  10 kios  

Perkumpulan 

Penghuni  

Aula 100 orang  

Cek Kesehatan  Klinik  5 klinik  
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No Pelaku (User) Aktifitas Kebutuhan 

Ruang 

Kapasitas 

Beribadah  Masjid  300 orang  

2 Pengelola  Kegiatan 

Administrasi  

R. Pengelola  5 orang  

Pengecekan air dan 

listrik  

R. Mekanikal 

dan Elektrikal 

3 orang  

Makan  Dapur Umum 2 orang  

MCK Toilet  2 orang  

Menyimpan Arsip  Ruang Arsip  2 orang  

Parkir  Tempat Parkir  10 unit motor 

5 unit mobil  

3 Satpam Penjagaan  Pos Satpam  2 orang  

Tidur R.Tidur 2 orang  

Makan Dapur Umum  2 orang  

MCK Toilet 1 orang  

Menyimpan Barang  Gudang  2 orang  

Parkir  

satpam  

Tempat  

Parkir  

2 unit motor  

 

4 Cleaning 

Service  

Bersih-bersih  Janitor  2 orang  

Makan  Dapur Umum  2 orang  

MCK Toilet  1 orang  

Parkir  Tempat Parkir  10 unit motor 

5 Tamu  Berkunjung  Lobby atau 

publik Hall  

20 orang / 

rusun 

Parkir  Tempat parkir  10 unit motor 

5 unit mobil  

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

3.3.2 Analisa perhitungan besaran ruang  

Rekapitulasi seluruh kegiatan : 

KDB    = 60% 

KLB/FAR Kab  = 1-1,5 

Luas Site   = 12500 m
2
 

Kebutuhan Ruang  = 8829,87 m
2 

Luas Dasar Bangunan = 60% x 12500 = 7500 m
2      

FAR    = Luas total ruang / Luas Dasar Bangunan  

   = 8829,87  / 7500 = 1,17 (OK) 

Maka jumlah lantai dapat diketahui sebagai berikut : 

KDB    = 60%, menggunakan 40% 

KLB/ FAR   = 1,5  
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Luas Site   = 12500 m
2
 

Kebutuhan Ruang  = 8829,87 m
2 

FAR    = Luas total ruang/ Luas site  

Luas site   = luas total ruang / FAR  

= 8829,87 / 1,5 = 5886 m
2   

(minimal)
  
 

KDB%   = L.site x 40 % = 12500 x 40% = 5000 m
2  

 

KLB   = X / Luas Site  

X   = 12500 x 1,5 

= 18750 

Jumlah Lantai   = KLB / KDB = 18750 / 5000 = 4 -5 lantai  

3.4 Analisa dan konsep masa  

3.4.1 Bentuk dasar bangunan  

Konsep massa menggunakan bentuk-bentuk yang mengikuti fungsinya. Tampilan 

dasar arsitektur tersusun atas berbagai kombinasi bentuk dasar yang kemudian 

disempurnakan dengan adanya proses penambahan dan pengurangan, selain itu 

aktifitas pengguna juga berpengaruh terhadap pola bentuk ruang itu sendiri. Denah 

dengan bentuk sederhana dan ekonomis mengikuti kententuan PERMENPU 

No:05/PRT/M/2007 tentang pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana 

Bertingkat Tinggi. 

 

Gambar  8. Denah Rusunawa lt.1  

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

3.4.2 Pola Tata Massa Bangunan  

Tata massa sesuai dengan pola penataan massa bangunan dengan pola terpusat, yaitu 

pusatnya adalah masjid yang berada di tengah-tengah di antara dua rusunawa.  
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Gambar  9 Pola Tata Massa  

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

3.5 Analisa dan konsep tampilan arsitektur (eksterior dan interior) 

Analisa dan konsep tampilan arsitektur menjelaskan tentang gagasan dalam 

merancang Hunian Vertikal Rusunawa di Sukoharjo dengan desain Ramah Anak 

dalam eksterior maupun interior. 

3.5.1 Eksterior bangunan  

Tabel 4. Konsep Eksterior 

No Rencana Desain Keterangan 

1 

 

Bentuk bangunan minimalis dan tidak 

gemuk, serta terdapat banyak bukaan 

mempermudahkan cahaya matahari 

dapat masuk maksimal hingga tengah 

ruangan.  

2 

 

Ornamen bangunan dan warna menjadi 

ciri khas bangunan rusunawa ramah 

anak dengan bentu-bentuk metaphora 

yang anak-anak sukai dan warna yang 

menarik dan sederhana.  

3 

 

Layout taman yang di buat dengan 

penambahan jalaur pedestrian agar 

penghuni dan anak-anak dapat 

menjangkau satu ruang keruang yang 

lainnya.  

4 

 

Penambahan tempat sampah yang 

diletakkan di sepanjang jalur pedestrian 

agar anak-anak seusia dini mampu 

membiasakan menjaga lingkungan 

sekitarnya dengan tidak membuang 

sampah sembarangan.  
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No Rencana Desain Keterangan 

5 

 

Fasilitas berupa tempat parkir sepeda 

yang di harapkan mampu mengajarkan 

anak-anak, menggalakkan penggunaan 

sepeda kepada penghuni rusun baik 

orang dewasa maupun anak-anak agar 

dapat mencintai lingkungan.  

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

 
Gambar 10. Fasad Bangunan 

Sumber : Data Penulis, 2019 

3.5.2 Interior bangunan  

Tabel 5. Konsep Interior 

No Rencana Desain Keterangan 

1 

 

Penambahan taman pada indoor 

bangunan rusun guna mandukung 

peningkatan iklim mikro disekitar 

bangunan gedung rusun.  

2 

 

Merencanakan di setiap lantai terdapat 

area bermain untuk anak-anak. 

Sehingga anak memiliki ruang khusu 

untuk bermain.  

3 

 

Menggunakan railling/pegangan rambat 

selasar harus mempertimbangkan faktor 

privasi dan keselamatan untuk anak itu 

sendiri sebagai penghuni rusun dan 

menerapkan konsep bangunan yang 

ramah anak.  

Sumber: Analisa Penulis, 2019 
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Gambar 11. Interior Bangunan  

Sumber : Data Penulis, 2019 

3.6 Analisa dan konsep struktur dan utilitas  

3.6.1 Struktur  

1) Sub struktur (pondasi) 

Struktur pondasi yang digunakan untuk rusunawa ini adalah tiang pancang.  

2) Stuktur Tengah  

Kolom balok dan dinding  

3) Dtruktur Atas  

Menggunaka rangka atap baja  

4) Sistem Struktur Rigid Frame and Core 

Rangka kaku akan bereaksi terhadap beban lateral. Terutama melalui lentur 

balok dan kolom. Perilaku demikian berakibat ayunan (drift) lateral yang 

besar sehingga pada bangunan dengan ketinggian tertentu. Akan tetapi 

apabila di lengkapi dengan struktur inti, maka ketahanan lateral bangunan 

akan sangat meningkat karena interaksi inti dan rangka. 

3.6.2 Utilitas  

3.6.2.1 Sistem jaringan air bersih  

Jaringan air bersih disuplai oleh PDAM setempat yang didistribusikan ke setiap 

unit kamar. Air dari sumber akan ditampung dalam underground tank kemudian 

dipompa ke atas menuju upper tank, hal ini dapat menangani persediaan air 

apabila terjadi kematian aliran listrik. Dari upper tank air akan langsung 

didistribusikan menuju titik kamar.  Air hujan yang ditampung dari atap kemudian 

diolah dan dipompa untuk menyaring tanaman.  
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3.6.2.2 Sistem jaringan air limbah  

Air kotor limbah akan disterilkan terlebih dahulu dengan melalui beberapa tahap 

yaitu mulai dari masuk bak kontrol, bak penangkap lemak, septic tank, dan 

terakhir masuk sumur resapan, setelah itu di alirkan ke riol kota. 

3.6.2.3 Sistem pengolahan sampah  

Sampah terbagi menjadi 3 yaitu sampah organik (mudah terurai), anorganik (tidak 

mudah terurai) dan sampah B3 (bahaya, berbahaya, dan beracun). 

Perancangannya yaitu dengan menyediakan bak sampah yang terpisah antara 

sampah organik, anorganik dan B3 yang kemudian dibuang ke TPA menggunakan 

alat angkut. 

3.6.2.4 Sistem jaringan listrik  

Sumber energi listrik rusunawa ini diambil dari PLN sebagai sumber utama dan 

sebagai sumber cadangan dilengkapi dengan genset yang akan memindahkan 

suplai aliran listrik secara otomatis apabila PLN mengalami hambatan.  

3.6.2.5 Sistem proteksi kebakaran  

Terdapat tangga darurat, hydran, box hydran, sprinkle, dan apar.  

3.7 Analisa dan konsep pencahayaan  

3.7.1 Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami pada bangunan rusunawa ini memanfaatkan dari atap void 

yang terkena langsung dari pancaran sinar matahari yang dapat dimanfaatkan pada 

siang hari untuk pencahayaan alami di unit rusunawa ini.  

3.7.2 Pencahayaan buatan  

Pencahayaan alami pada bangunan rusunawa ini memanfaatkan dari atap void 

yang terkena langsung dari pancaran sinar matahari yang dapat dimanfaatkan pada 

siang hari untuk pencahayaan alami di unit rusunawa ini.  

3.8 Analisa dan sistem penghawaan  

Pencahayaan alami pada bangunan rusunawa ini memanfaatkan dari atap void 

yang terkena langsung dari pancaran sinar matahari yang dapat dimanfaatkan pada 

siang hari untuk pencahayaan alami di unit rusunawa ini.  
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3.9 Analisa dan konsep rusunawa ramah anak  

Tabel 6. Konsep Ramah Anak  

Konsep Desain Indikator  

Ramah Anak  

Memenuhi kebutuhan 

hak anak yang dikaitan 

dengan lingkungan 

sosial bagi anak secara 

luas 

1. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, 

pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan 

bebas dari pencemaran lingkungan  

2. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus 

untuk anak  

3. Menyediakan lingkungan yang aman dan 

nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat 

berkembang.  

4. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan 

terlindungi dari pengaruh kerusakan 

lingkungan dan bencana alam 

5. Memebrikan perhatian khusus kepada anak  

6. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan 

serta yang berpengaruh langsung pada 

kehidupan mereka 

Safety Standarts for 

Childrens 

1. Kontruksi  

2. Material  

3. Penempatan 

4. Perilaku  

5. Peringatan  

6. Bahaya   

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

 

Tabel 7. Penerapan Fungsi Arsitektur dalam Bangunan Rusunawa 

Fungsi Arsitektur Penerapan dalam Bangunan 

Artistik Form (Fungsi 

Bentuk Arsitektur) 

1. Menerapkan bentuk rusunawa yang ramah 

anak dengan merancang bangunan yang 

aman, tidak ada tumpulan disetiap sudut, 

akan di lapisi oleh bentuk bulat sebagai 

pelindung.  

2. Railling tangga dan kisi-kisi yang aman 

dengan bahan material tekstur yang tidak 

bahaya.  

3. Menerapkan ornamen pada tampak dengan 

warna-warna kesukaan anak. 

4. Interior yang menjadi ciri khas anak 

dengan adanya ruang belajar dan ruang 

bermain di setiap lantai dengan kesan fun.  

Sumber: Analisa Penulis, 2019 
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Tabel 8. Penerapan Desain Ramah Anak  

Gambar Keterangan 

 

Bisa diterapkan pada penghubung 

jalur pedestrian dirusunawa dan bisa 

sebagai jalur penghubung antar 

rusunawa. 

 

Interior ruang bermain pada 

rusunawa, membuat suasana fun dan 

ramah anak dengan menghadirkan 

suasana nyaman dan material yang 

aman untuk anak. 

 

Bisa diterapkan pada fasad bentuk 

rusunawa dengan karakteristik 

bentuk rumah dan warna yang 

banyak dengan ciri khas desain 

rusunawa yang ramah untuk anak. 

 

Bentuk-bentuk contoh ornamen 

yang diterapkan pada bagian 

eksterior dan juga interior pada 

bangunan rusunawa. 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

 

4. PENUTUP  

Demikianlah berbagai poin desain yang ingin diterapkan di Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur “Hunian Vertikal Rusunawa di Sukoharjo dengan 

Pendekatan Desain Ruang Ramah Anak”. Demikian berbagai tujuan yang ingin 

dicapai penulis adalah:  

1) Mendesain bangunan rusunawa dengan pendekatan desain ruang ramah anak. 

2) Menghasilkan fasilitas yang di butuhkan oleh anak sehingga anak dapat 

tinggal dengan aman dan nyaman.  
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3) Mendesain bangunan dengan desain ruang ramah anak yang safety for 

children. 
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