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PERANCANGAN RUMAH SUSUN DI BOYOLALI DENGAN 

PENDEKATAN BANGUNAN MURAH, HEMAT ENERGI  

DAN GUYUB RUKUN 

Abstrak 

Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang, tentu mengalami 

tantangan sosial akibat laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data yang dilansir 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laju pertumbuhan penduduk provinsi Jawa 

Tengah mengalami peningkatan, pada tahun 2000-2010 adalah 0.37, dan pada 

tahun 2010-2016 mencapai 0.79. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka 

pemerintah perlu meningkatkan kebutuhan kehidupan perkotaan atau kabupaten. 

sehingga dari demografi yang semakin naik, dapat dioptimalkan sebagai penunjang 

perekonomian kota atau kabupaten maupun negara. Konsep Rumah Susun di Klego 

adalah Sebuah bangunan yang menjadi gagasan baru dalam Rumah Susun yang 

berfungsi tidak hanya sebagai hunian namun menjadi tempat pembentukan 

karakter guyub rukun bagi penghuninya, Konsep Rumah Susun di Klego 

diharapkan mampu menjadikan pemberdayaan dan permukiman yang dapat 

membentuk karakter, meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di 

Kabupaten Boyolali.  

Kata kunci: Ekonomi, Rumah Susun, dan Boyolali. 

Abstracts 

Keywords: Economy, Flats, and Boyolali

Indonesia, which is still classified as a developing country, certainly experiences 
social challenges due to the rate of population growth. Based on data reported by 
the Central Statistics Agency (BPS). The population growth rate of the province 
of Central Java has increased, from 2000-2010 to 0.37, and in 2010-2016 it 
reached 0.79. The higher the rate of population growth, the government needs to 
increase the needs of urban or district life. so that from the increasing 
demographic, it can be optimized to support the economy of the city or district or 
country. The concept of Flats in Klego is a building that is a new idea in Flats that 
functions not only as a residence but also as a place for the formation of 
harmonious characters for its inhabitants. especially in Boyolali Regency. 
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi Jawa Tengah tahun 

2009-2029 kota Boyolali menjadi salah satu kota strategis sebagai ujung 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan demikian kota Boyolali akan 

memiliki banyak perkantoran atau perindustrian, UKM, dan bermacam usaha 

bisnis. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka diproyeksikan 

laju pertumbuhan penduduk kota Boyolali akan semakin tinggi dengan 

bertambahnya masyarakat urban dari berbagai kota. Berkembangnya sektor 

ekonomi dan pertumbuhan penduduk dari masyarakat imigran di Boyolali tentu 

berdampak pada kebutuhan hunian. Kata Papan sebagaimana unsur-unsur penting 

masyarakat yang terdapat dalam kutipan Jawa, Sandang, Pangan, Papan yang bisa 

diartikan sebagai hunian, telah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia dari 

sejak dulu.  

Sesuai RTRW tahun 2009-2029 Provinsi Jawa Tengah, Boyolali pada masa depan 

memang diproyeksikan sebagai salah satu kota perekonomian Jawa Tengah, 

sehingga berkenaan dengan hal tersebut selain menyiapkan berbagai peluang bisnis 

yang ada, pemerintah kota Boyolali juga menyiapkan permukiman-permukiman 

baru dan sarana aksesibilitas sebagai penunjang perkotaan nantinya.  

Melalui Rumah Susun berupa rumah susun sewa dan rumah deret, Pemerintah Kota 

Boyolali mencoba untuk menghambat pengurangan lahan beserta mengurangi 

selisih backlog. Pemerintah Kota Boyolali telah membangun perumahan, seperti di 

Mojosongo. Rumah susun dan rumah deret telah menjadi andalan pemerintah 

dalam menertibkan perumahan kumuh dan tidak layak huni sekaligus solusi 

mengatasi backlog rumah. Mengapa di katakana backlog rumah dikarenakan di 

daerah tersebut penduduknya yang banyak dan belum memliki tempat tinggal 

sendiri, berdasarkan data yang ada masih 30.981 penduduk yang belum memiliki  

tempat tinggal backlog di dapatakan dengan perhitungan ( 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑙𝑜𝑔 =

jumlah penduduk 

5
– jumlah rumah). Konsep Rumah Susun memiliki nilai plus dalam

menekan penggunaan lahan dan aksesibilitas para pengguna, dikarenakan pada 

Rumah Susun, penggunaan lahan menjadi milik bersama dan pada aksesibilitas 
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kendaraan dapat dialokasikan pada area basement sehingga tidak memakan lahan 

sebagai sirkulasi terlalu banyak sebagaimana perumahan horizontal.  

Pada era urbanisasi seperti saat ini, populasi masyarakat Boyolali yang semakin 

banyak, pemenuhan rumah yang belum tercukupi, dan lahan yang semakin 

berkurang mendorong harga tanah menjadi semakin naik, sehingga harga hunian 

turut meroket. Kebutuhan hunian saat ini mulai dikembangkan menjadi hunian 

yang memenuhi permasalahan masyarakat urban saat ini. Rumah Susun berupa 

rumah susun dan rumah deret memang lebih diperuntukkan bagi MBR, namun bagi 

masyarakat milenial, Rumah Susun berupa rumah susun dengan cluster atau 

apartemen mulai diminati. Pada beberapa hal Rumah Susun sangat menunjang bagi 

kebutuhan masyarakat sekarang, rumah deret Boyolali mewadahi masyarakat yang 

berasal dari daerah lain yang berstatus sebagai pegawai prusahaan atau pabrik, 

banyaknya karyawan pabrik yang belum mempunyai tempat tinggal atau rumah, 

dan mahalnya biaya yang di keluarkan untuk kos kosan di daerah sekitar 

perusahaan atau pabrik menjadi faktor utama dibanguannya Rumah Susun. 

Sedangkan apartemen memiliki fasilitas yang mewadahi masyarakat menengah 

atas. Namun, dari segala keuntungan dan kemudahan yang didapat oleh pengguna 

dan bermacam-macam keunggulan yang dijunjung pemerintah atau pelaku bisnis 

properti, pengelola apartemen sekedar menerapkan desain dan fungsi apartemen 

atas dasar keuntungan bisnis atau keefisienan dana dan belum mengarah kepada 

kemaslahatan maupun kemakmuran, membantu sebatas fasilitas maupun 

pelayanan, dan belum mengindahkan sosial keramah tamahan. 

Beragam rumah susun yang ada di perkotaan menjadikan masyarakat tidak lagi 

asing dengan rumah bersama dalam satu tanah. Hal ini kemudian memunculkan 

isu baru, masyarakat dengan penghasilan rendah akan tinggal di rumah susun dan 

mendapatkan fasilitas yang minim dan masyarakat berpenghasilan tinggi di 

apartemen akan mendapatkan fasilitas yang lebih mumpuni. Pada sistem bisnis 

yang terjadi saat ini, tentu sangat wajar, masyarakat akan mendapatkan fasilitas 

terhadap apa yang dibayar. Namun layaknya pada lingkungan perkotaan, 

perumahan horizontal elit dan non elit (berpenghasilan menengah ke bawah) 

menjadi dua hal yang belum bisa disatukan, padahal dalam konteks perkampungan 
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di Jawa dalam satu kawasan permukiman tidak ada pemisahan golongan yang 

menimbulkan cluster antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Mereka 

tinggal bersama di desa dengan gotong royong, saling membantu, sehingga 

keharmonisan dan adab kemasyarakatan terbentuk secara alami. Konflik sosial 

yang terjadi saat ini, dimana masyarakat yang tinggal di apartemen dan rumah 

susun merupakan buah dari penyerapan budaya dari luar tanpa ada adaptasi 

terhadap budaya masyarakat Indonesia. 

Pengadaan rumah susun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial akan 

hunian, namun rumah susun diharapkan dapat mengarahkan pengembangan 

kawasan yang produktif. Sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian 

penghuni melalui pemberdayaan penghuni rumah susun. Keberdayaan dalam 

konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam 

masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan 

Di kawasan industri di Boyolali ada sebuah industri garment yang sangat besar di 

industri garment tersebut memperkerjakan sekitar 4.000 tenaga kerja yang 

berprofesi sebagai penjahit dan kebanyakan pekerja berasal dari luar daerah 

Boyolali, di daerah perindustrian tersebut banyak juga rumah hunian seperti kos 

kosan dikarenakan banyaknya pekerja dan masyarakat yang belum mempunyai 

rumah sendiri di daerah tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah yang 

muncul yaitu: 

a. Bagaimana di dekat kawasan industri merancang Rumah Susun dan kriteria 

Pemukiman di Boyolali?  

b. Bagaiman mendesain Rumah Susun yang murah, meningkatkan finansial bagi 

penghuni serta meminimalisir konflik sosial? 

1.3 Tujuan 

a. Merancang rumah susun dengan menggunakan pendekatan pada bangunan 

murah, hemat energi sehingga dapat di harapkan menjadi bangunan yang 

cocok untuk iklim tropis  

b. Mampu merancang desain yang dapat menunjang perekonomian masyarakat  
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c. Mampu menjadikan permukiman yang dapat membentuk karakter guyub 

rukun. 

d. Mampu merancang bangunan yang murah bagi kalangan masyarakat dan 

karyawan disekitarnya. 

e. Merancang fasilitas apa saja yang terdapat pada rumah susun. 

 

2. METODE  

Berikut merupakan metode pembahasan yang digunakan: 

2.1. Metode perumusan masalah  

1) Study literatur: yaitu menguji dan menelaah berbagai literature yang terkait 

dengan pembahasan yang akan dilaksanakan. 

2) Observasi: yaitu mengadakan studi lapangan melalui pengamatan langsung ke 

lapangan untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata lingkungannya serta 

beberapa luas tanah yang ada serta faktor penunjangnya.  

2.2. Metode pengumpulan data  

1) Observasi  

Melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi untuk mendapatkan data-data 

sebagai penunjang perencanaan.  

2) Wawancara  

Melakukan tanya jawab dan mengambil data dari berbagai pihak, antara lain:  

a. Penghuni apartemen dan rumah susun  

b. Pengelola atau pemerintah setempat  

3) Studi banding  

Melakukan pengamatan pada objek yang berkaitan di beberapa Rumah Susun 

sperti rumah susun yang telah terbangun.  

4) Studi literatur  

Mempelajari teori dan referensi dari, buku, jurnal ataupun sumber lain yang 

sesuai dengan konteks pembahasan Rumah Susun untuk mendukung 

perencanaan dan perancangan.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lokasi Tapak 

Lokasi site terletak pada jalan raya Klego-Simo, Desa Klego, Kecamatan Klego, 

Kabupaten Boyolali Site ini merupakan lahan persawahan dekat dengan sarana dan 

prasarana kecamatan, batas wilayahnya mencakup: 

 Sebelah Utara: Permukiman Penduduk, Pabrik Industri Garment  

 Sebelah Timur: Persawahan  

 Sebelah Selatan: Permukiman Penduduk, Pasar Klego, Kantor Kecamatan 

Klego, Kantor Pos, puskesmas Klego   

 Sebelah Barat: Pemukiman Penduduk, SDN 03 Klego, SMP Bhinika Karya 

Klego   

 Luas:   32.266 M2 

Sarana dan Prasarana Publik:  

 100 Meter dari SDN 03 Klego, SMP Bhinika Karya Klego 

 300 Meter dari Pasar Klego  

 450 Meter dari Pusat Kecamatan Klego  

 380 Meter dari Kantor Pos Klego  

 450 Meter dari Pusat Perindustrian Garment. 

 

Gambar 1. Potensi Lokasi Tapak 

(sumber: analisa pribadi, 2019) 
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3.2 Konsep Makro 

Analisa Makro merupakan Analisa yang diperoleh dari pengamatan dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi lingkungan yang berada di Desa Klego. Lokasi lahan ini 

merupakan lokasi pasar dagang dengan banyaknya kesibukan yang menggiring 

banyaknya permukiman disekitarnya. Berikut adalah beberapa analisa sebagai 

salah satu rujukan dalam perancangan bangunan:  

 

Gambar 2. Analisa Makro 

(sumber: analisa pribadi, 2019) 

 

1) Aksesbilitas Pencapaian  

Pada lokasi Rumah Susun ini terdapat dua jalan lokal disisi utara dan sisi Barat 

lahan. Lokasi lahan ini memang telah masuk di area permukiman, akan tetapi lahan 

tetap dekat dengan area Kecamatan. Jalan di sisi Selatan yaitu JL. Raya 

Karanggede - Gemolong yang memiliki lebar kurang lebih 7 meter dan sisi Barat 

yaitu JLn. Raya Klego – Simo memiliki lebar jalan sekitar 6 meter dan kedua jalan 

tersebut dapat dilalui dua arah. Hal ini cukup memenuhi untuk aksesibilitas 

kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat. 

Untuk pencapaian beberapa fasilitas Kecamatan seperti pusat jual beli 

(pasar/ruko) dan sarana fasilitas kesehatan. Lokasi lahan Rumah Susun ini tidak 

jauh dengan sarana publik dan fasilitas publik, berikut beberapa sarana tersebut:   

 300 meter dari pasar Klego  



8 

 

 450 meter dari pusat kecamatan Klego  

 380 meter dari kantor pos Klego  

 450 meter dari puskesmas Klego 

2) Arah Angin  

Angin berasal dari arah barat ke timur di karenakan site berada di daerah perbukitan 

maka dari itu angin berhembus dari arah barat ke timur maka dari itu dapat di 

maksimalkan dalam penghawaan dan suplai udara ke bangunan sehingga tidak 

membutuhkan terlalu banyak pendingin ruangan.   

3) Kebisingan  

Kebisingan di daerah site terpilih terletak di jalan raya Klego – Simo yang 

merupakan jalan Kecamatan dan jalan ini terletak pada depan site terpilih, Solusi 

untuk mengatasi kebisingan dengan cara menanam sejumlah tanaman atau 

pepohonan pada site yang langsung terhubung pada jalan.  

4) Cahaya Matahari  

Cahaya matahari merupakan unsur cahaya alami yang paling penting bagi 

lingkungan. Begitu juga dengan Rumah Susun pendistribusian cahaya pada tapak 

mempengaruhi zonasi ruang dan intensitas cahaya di dalam bangunan. Orientasi 

Matahari, Matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat untuk 

analiasa matahari tersebut adalah pada saat matahari terbit dari arah timur di setiap 

hunian yang ada di rusun terdapat bukaan seperti jendela agar bisa menikmati 

cahaya matahari pagi dan fungsi matahari terhadap bangunan adalah sebagai 

pencahaayan alami.  

5) Drainase  

Drainase pada site terletak pada depan site dan samping utara site drainase ini 

berfungsi untuk saluran pembuangan air pada site yang berupa air hujan dan air 

kotor. 

6) Orientasi View  

Orientasi terhadap view dapat terbagi menjadi dua, bagi pengguna tapak dan bagi 

masyarakat sekitar. View yang dilihat oleh pengguna ke luar tapak sebagaimana 

lingkungan permukiman pada umumnya dengan pemandangan atap-atap rumah 
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permukiman. Oleh karena itu perlu adanya kemunculan view yang dapat menjadi 

objek pengamatan bagi pengguna tapak.  

7) Sirkulasi  

Sirkulasi yang dapat di capai pada site adalah dari arah depan atau arah barat di 

karenakan dari arah barat terletak jalan raya Klego – Simo yaitu adalah satu satunya 

jalan akses masuk kedalam lokasi site. 

3.3 Konsep Massa 

Analisa konsep Massa adalah menentukan jumlah bangunan yang ada pada site 

yang telah di pilih: 

 

Gambar 3. Konsep Massa 

(sumber: analisa pribadi, 2019) 

1) Bangunan   

Bangunan yang berada pada site meliputi adanya 5 bangunan (yang berisikan 

kamar atau hunian untuk para penhuni rumah susun), dan 1 unit Masjid 

2) Parkiran  

Parkiran adalah tempat yang paling penting pada sebuah bangunan, parkiran 

berguna untuk memarkir kendaraan yang ada pada lokasi rusun. Letak parkiran 

terletak pada lantai 1 pada setiap bangunan Rusun  

3) Jalan atau Sirkulasi 

Jalan yang di gunankan pada lokasi merupakan jalan beraspal yang mengelilingi 

bangunan bangunan yang ada di site, lebar jalan pada site berkisaran 6meter agar 

bisa di lalui mobil secara bersamaan.  
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3.4 Konsep Tampilan Arsitektur 

a. Eksterior 

Pada dasarnya penekanan konsep yang digunakan dalam perancangan Rumah 

Susun di Klego ini lebih merujuk terhadap kebutuhan ruang dan fungsi kegiatan 

yang terwadahi. Bentukan yang ada merupakan hasil dari susunan blok-blok ruang   

bangunan rumah susun di Klego menggunakan bentukan massa blok, bentuk massa 

yang berupa persegi Panjang dengan void di tengahnya. Bentukan ini 

memungkinkan ruang yang ada di luar/dalam dapat jelas dibedakan (Neufert, 

1996). Pada Rumah Susun di Klego void. 

 

Gambar 4. Eksterior 

(sumber: analisa pribadi, 2019) 

sisi bangunan di jadikan sebagai Balkon yang dapat digunakan sebagai tempat 

berkumpul atau tempat bercengkrama sesama penghuni, dan dapat juga sebagai 

tempat meletakan tanaman dan di sisi balkon juga terdapat Roster beton yang 

berfungsi sama dengan shading yang intinya menghalangi sinar matahari secara 

langsung. 

Pada bagian teras hunian yang menghadap ke luar bangunan ada yang dilengkapi 

dengan shading kayu yang berguna untuk mengatur cahaya matahari yang masuk 

kedalam bangunan, dan menambah kesan sejuk terhadap hunian. 

b. Interior 

Interior bangunan Rumah Susun menggunakan konsep minimalis agar merujuk 

terhadap kebutuhan ruang dan fungsi kegiatan. Penggunaan material material 



11 

 

dinding seperti batako atau bata ringan dan papan kasliboard yang mendominasi 

interior ruangan. 

 

Gambar 5. Interior 

(sumber: analisa pribadi, 2019) 

 

3.5 Konsep Struktur dan Utilitas 

a. Struktur Bangunan 

1) Shaft  

Shaft merupakan lubang yang menjulang dari atas ke bawah, pada suatu bangunan 

dari lantai ke lantai dan di gunakan untuk meletakkan saluran pipa utilitas shaf 

biasanya di gunakan pada bangunan yang tinggi.  

2) Tangga  

Tangga merupakan kontruksi yang dirancang untuk menghubungkan dua tingkat 

vertikal yang memiliki jarak satu sama lain. 

3) Pondasi Tiang Pancang  

Prinsip pondasi mampu menahan beban dan menyalurkan beban ke tanah dengan 

menggunakan tiang pancang dan minipile. 

4) Struktur rangka terdiri dari kolom dan balok 

Kolom sebagai unsur vertical berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya ke tanah, 

sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemegang dan 

pembagian beban serta gaya ke kolom.  
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b.  Utilitas Bangunan 

1) Sistem jaringan listrik 

Pemenuhan kebutuhan listrik untuk mendukung fungsi serta dapat menyalurkan 

dan mendistribusikan energi listrik di Rumah Susun di Klego dibutuhkan 

beberapa perangkat sistem jaringan, berikut sistem jaringan dan skema instalasi 

listrik Rumah Susun di Klego 

 

Bagan 1.Kelistrikan 

Sumber : Ronim Azizah ,2008 

 

2) Sistem jaringan sanitasi 

Pendistribusian air bersih perlu direncanakan dengan baik sehingga sesuai dengan 

kebutuhan air bagi bangunan tersebut. Penyediaan air bersih untuk Rumah Susun 

di Klego melalui 2 sumber air yaitu PDAM dan air sumur agar kebutuhan air tetap 

terpenuhi.   

 

 

 

 

 

 

 

Air kotor atau limbah terbagi dalam 2 jenis, Grey Water dan Black Water. Istilah 

Grey Water digunakan untuk air limbah berasal dari cucian baju, piring, atau mandi, 

Bagan 2.Distribusi jaringan air bersih 

Sumber: analisa pribadi ,2019 

PDAM 

SUMUR 

GROUND

TANK 1 
DISTRIBUSI POMPA 
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sedangkan Black Water digunakan untuk air yang telah terkontaminasi, limbah 

dapur dan air Septictank  

 

Bagan 3.Distribusi jaringan air Kotor 

Sumber: analisa pribadi,2019 

 

3) Sistem proteksi kebakaran 

Skema pengamanan kebakaran yang baik akan meningkatkan pengamanan 

penghuni Rumah Susun di Klego Berdasarkan pada beberapa pertimbangan 

mengenai konsep proteksi kebakaran dalam bangunan, maka pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran aktif terdiri dari: 

a. Sprinkler  

Sprinkler berupa pipa-pipa yang menlajur ke hampir seluruh ruangan Hunian 

Vertikal di Klego Pemasangan Sprinkler diberikan jarak yang ditentukan 

berdasarkan lebar ruang.    

b. Detector  

Detektor bekerja memberi peringatan ketika terjadi kebocoran gas pada tingkat 

tertentu, sehingga detektor menjadi sensor bagi Fire Protector. Detector utamanya 

terpasang pada ruangan yang rawan terbakar. 

c. Box Hydrant  

Box Hydrant berupa kotak warna merah yang berisikan pompa dan selang air untuk 

memadamkan kebakaran pada ruang dalam. Jangkauan pipa dan kekuatan 

pompanya kurang lebih mencapai 35 meter, hal itu yang menyebabkan pemasangan 

antar box hydrant tidak lebih dari 35 meter  
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d. Pole Hydrant  

Pole Hydrant terdapat di halaman dan berada pada lokasi aman dan jauh dari 

sumber api.  

3.6 Konsep Penekanan Arsitektur (Judul) 

3.6.1 Konsep Rumah Susun Hemat Energi atau Arsitektur Tropis  

Rumah Susun Hemat Energi adalah kurang lebih sama artinya degan Arsitektur 

tropis, dikarenakan di dalam konsep tersebut sangat menghandalkan alam sebagai 

sumber energi yang digunakan, maka dari itu konsep Rumah Susun yang berada 

pada di Klego menerapkan konsep Rumah Susun Hemat Energi, dibawah ini 

adalah beberapa contoh konsep yang akan digunakan dalam Rumah Susun Hemat 

Energi seperti berikut ini:  

1) Pencahayaan  

Skylight adalah cara untuk memaksimalkan cahaya Matahari pada siang hari agar 

bisa menerangi setiap ruangan yang berada di bawahnya kegunaan skylight adalah 

mengurangi fungsi lampu atau pencahayaan pada bangunan. 

2) Kenyamanan Termal  

Ventilasi atau bukaan pada ruangan dikarenakan adanya ventilasi ruangan di setiap 

bangunan dapat membuat pergantian udara dikarenakan udara dapat keluar masuk 

ruangan agar di setiap ruangan terasa lebih segar, membantu memenuhi kebutuhan 

kesehatan seperti oksigen, dan mengurangi kelembapan pada setiap ruangan. 

3) Radiasi Panas  

Shading adalah cara untuk mengatasi radiasi panas matahari yang langsung masuk 

kedalam bangunan dan dari permukaan yang lebih panas dari sekitarnya dan 

biasanya shading ditempatkan pada candela candela yang berhadapan secara 

langsung dengan matahari. 

 

3.6.2. Murah  

Pada saat membangun Hunian Murah ada beberapa material yang cocok digunakan 

untuk Hunian Murah yaitu:  
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1) Bata Ringan  

Menghemat Biaya Pembangunan dikarenakan Harga satuan bata ringan memang 

lebih mahal dari bata merah. Namun jika menggunakan bata ringan sebagai bahan 

untuk membangun rumah, kamu bisa menghemat biaya pemakaian plester sebanyak 

50 persen. Proses pemasangan bata ringan yang lebih praktis dan cepat juga dapat 

mengurangi biaya harian pekerja bangunan. 

Proses pemasangan lebih cepat dikarenakan Dibandingkan bata yang dicetak dengan 

cara tradisional, bata ringan memiliki dimensi yang lebih presisi (2mm per bata) dan 

tingkat kerataan permukaan yang lebih baik. Keunggulan bata ringan ini jelas 

mempercepat proses pengerjaan konstruksi bangunan dan pastinya mengurangi atau 

mempermurah biaya harian pekerja bangunan.  

2) Dinding Kalsiboard 

Dinding Kasliboard adalah Keunggulan yang utama dari kalsi,  Kalsiboard tidak 

mengandung bahan asbes yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga bahan ini tidak 

getas. Produk ini terbuat dari bahan organik, semen, bahan penguat dan lem alami. 

Kalsi diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan baku pilihan dan melalui 

proses AUTOCLAVE (proses pengeringan dengan tekanan dan temperatur tinggi) 

untuk mendapatkan hasil produk yang stabil dan tahan lama. 

Cara pemasangan papan Kasliboard adalah Langkah pertama adalah pembagian 

zoning lalu Untuk tahap framing, biasanya dipasang balok penguat setiap 75 cm – 

1 meter. Framing di sini berfungsi untuk menahan beban dinding, Tahap berikutnya 

adalah pemasangan kalsiboard itu sendiri. Kalsiboard bersifat ringan sehingga 

dapat dilem dengan lem material khusus, yang bisa diperoleh di toko material 

terdekat Yang perlu diperhatikan pada saat penyatuan kalsiboard dengan rangka 

atau balok framing adalah kerekatannya cukup kuat.  

3) Beton  

Beton adalah bangunan yang murah kokoh dan memiliki daya Tarik alami yang 

tidak dapat disangkal, beton adalah pilihan pertama untuk pembangunan rumah 

bertingkat beton tidak dapat diragukan lagi dalam segi kekuatan daya tahannya. 

 

 

https://www.dekoruma.com/artikel/61876/jenis-bahan-bangunan-paling-umum
https://www.dekoruma.com/artikel/61876/jenis-bahan-bangunan-paling-umum
https://www.dekoruma.com/artikel/69581/bagian-dari-konstruksi-bangunan
https://hargadistributorkalsiboard.wordpress.com/
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4) Kayu  

Kayu adalah bahan serbaguna dan beragam dalam ukuran, warna, pola, tekstur. 

Bahan isolasi ini membantu menciptakan udara sejuk didalam rumah. Jenis yang 

beragam memberikan penawaran harga yang beragam pula, oleh karena itu kita 

dapat menemukan sesuai dengan anggaran. 

5) Panel Surya  

Panel Surya adalah Alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi 

energy listrik. Mereka disebut Surya atas Matahari atau “sol” karena matahari 

merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel Surya 

seringkali disebut sel Photovoltaic, yang dapat diartikan sebagai Cahaya Listrik.  

 

3.6.3. Konsep Guyub Rukun  

Rumah Susun atau bisa disebut juga Rumah merupakan bangunan yang 

menyimpan privasi sebuah keluarga, namun bila rumah tersebut berada pada satu 

bangunan bersama, maka rumah perlu disesuaikan dengan keadaan bangunan 

tersebut sehingga munculah konsep hunian sebagaimana berikut:  

1) Hunian  

Tipe unit hunian, disesuaikan dengan kebutuhan ruang sebuah keluarga, dan tidak 

disesuaikan dengan finansial. Tipe Keluarga diperuntukkan bagi penghuni yang 

telah memiliki istri dan anak, Tipe Single diperuntukkan bagi penghuni yang belum 

menikah dan baru menikah. 

Dalam perencanaan unit di Rumah Susun, Terdapat beberapa pendekatan dalam 

mendesain unit hunian atau rumah, diantaranya sebagai berikut: 

  Ruang tidur untuk anak memiliki space yang disesuaikan dengan keperluan 

istirahat dan meletakkan barang-barang. Setiap unit Rumah Keluarga telah 

terdapat 3 tempat tidur. Untuk ruang belajar, terdapat space sendiri di luar ruang 

tidur dan dapat digunakan semua penghuni rumah, bila dibutuhkan dapat ruang 

belajar diperlebar dengan ruang keluarga. Kamar yang disesuaikan dengan ukuran 

ranjang tidur mengharuskan anak-anak untuk belajar di ruang belajar ataupun 

ruang keluarga. Sistem belajar yang berada di luar ruang tidur akan 

memproyeksikan kegiatan anak kepada orang tua, hal demikian juga dapat 
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mendorong orang tua untuk mengajarkan dan mendampingi dalam pendidikan 

anak.  

 Ruang keluarga dan ruang makan akan berupa satu ruang yang bisa difungsikan 

sebagai ruang makan dan juga ruang keluarga. Dasar penyatuan ini dibentuk 

karena fungsi ruang makan akan menghabiskan banyak ruang pada unit rumah. 

  Pada kamar mandi, tetap menggunakan toilet jongkok dan shower untuk mandi. 

Pada arah toilet, diposisikan tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. 

Kemudian posisi toilet tidak berada di depan tempat salat atau menghadap kiblat  

 Kebutuhan space koridor di rumah disesuaikan dengan dimensi manusia 

 Ruang ibadah di dalam rumah juga menjadi ruang yang harus ada pada rumah. 

Ruang tamu, yang tidak selalu digunakan oleh penghuni akan digunakan sebagai 

ruang ibadah, sehingga peran ruang dapat disesuaikan kebutuhan penghuni 

sebagai ruang ibadah dan ruang tamu saat ada tamu.  

Setiap penghuni harus mempunyai sikap gotong royong dan sikap suka membantu 

satu sama lain maka dari itu untuk penghuni harus mempunyai rasa sosial Guyub, 

Rukun, pihak pengelola membuat wadah atau tempat untuk memfasilitasi yaitu 

seperti:  

2) Aula  

Aula di sini difasilitasi kepada penghuni agar dimudahkan dalam bersosialisasi 

disetiap penghuni, dan aula memiliki fasilitas yang luas agar para penghuni atau 

pemakai terasa lebih leluasa dalam berkomunikasi secara langsung. Pada ruang aula 

ini juga di terapkan konsep arsitektur tropis atau hemat energi salah satunya 

penempatan ventilasi udara dan terdapat banyak seperti candela, candela berfungsi 

sebagai bukaan agar tidak banyak memerlukan listrik yang banyak dan agar udara 

bisa keluar masuk atau berganti dan membuat tempat menjadi sejuk 

3) Koridor  

 Koridor di sini adalah fasilitas kepada penghuni agar dimudahakan dalam 

berinteraksi antar penghuni dan koridor ini sering di gunakan untuk penghuni 

berlalu lalang untuk menuju disetiap ruangan yang ada di bangunan Pada koridor 

ini diterapkan konsep Guyub (rukun) yang akan difasilitasi dengan fasilitas seperti 

bangku tempat duduk yang berfungsi sebagai tempat berinterkasi kepada atau 
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terhadap penghuni lain. dan di koridor ini tidak hanya ada tempat duduk, di sini 

akan ada juga tanaman gantung atau hias agar setiap penghuni juga peduli terhadap 

tumbuhan hijau.   

4) Balkon  

 Balkon di sini adalah fasilitas diberikan dari pengelola kepada penghuni fungsi 

balkon dapat digunakan untuk tempat bermain, tempat berbincang bincang santai 

ataupun tempat ngobrol yang sangat direkomendasikan Maka dari itu Balkon 

adalah salah satu tempat yang ada di area bangunan salah satunya diaplikasikan 

dengan terdapat Balkon disetiap lantainya. 

5) Masjid  

 Masjid di sini adalah fasilitas untuk beribadah umat islam. Masjid ini berfungsi 

untuk tempat beribadah dan tempat untuk memperdalam agama seperti pengajian 

atau kajian rutuin untuk memperdalam taqwa kepada sang pencipta. Di area masjid 

ini juga terdapat taman untuk parapenghuni selepas melakukan ibadah bisa 

beristirahat di taman dan difasilitas tamannya ada tempat untuk bermain anak anak 

dan tempat untuk bercengkrama.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) 

yang penulis buat, ada beberapa kesimpulan yang penulis jabarkan berkaitan 

design yang diterapkan pada Perancangan Rumah Susun di Boyolali dengan 

Pendekatan Bangun Murah, Hemat Energi dan Guyub rukun sebagai berikut:  

a. Mampu menjadikan rumah susun sebagai wadah pemberdayaan dan 

permukiman sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi   

b. Memunculkan rumah susun dengan penerapan konsep, Arsitektur tropis atau 

Hemat Energi agar dapat menyelaraskan dengan iklim tropis  

c. Memunculkan rumah susun yang murah bagi kalangan masyarakat dan 

karyawan di sekitarnya 
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