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REDESAIN RUMAH SUSUN BEGALON SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN 

ARSITEKTUR BERKELANJUTAN 

 

Abstrak 

 

Di Surakarta terdapat Rumah susun bernama Rumah Susun Begalon yang beralamat di Kelurahan 
Panularan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Menurut hasil data survey penulis, rumah susun tersebut 
memiliki banyak kekurangan pada bangunannya. Kurangnya fasilitas umum seperti tempat ibadah, 
ruang berkumpul (aula), klinik, dan koperasi menjadikan alasan mengapa rumah susun ini layak untuk 
diredesain. Selain kurangnya fasilitas umum tersebut, unit hunian dan beberapa elemennya pun belum 
memenuhi standar. Konsep redesain yang digunakan yaitu dengan pendekatan arsitektur 
berkelanjutan. Pendekatan arsitektur berkelanjutan diterapkan dalam rancangan dengan tujuan untuk 
menciptakan wadah yang menjamin kesejahteraan penghuninya. Strategi diterapkan dengan 
memanfaatkan teritori ruang kegiatan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di daerah sekitar, 
mengembangkan wadah yang dapat memperkuat ikatan serta penyesuaian konteks sosial masyarakat 
dengan cipta tempat ruang sosial dan prinsip fleksibilitas pada hunian, dan menjaga kelestarian 
lingkungan dengan menerapkan manajemen limbah terpadu dan utilitas efisien energi. Metode yang 
digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder berupa hasil wawancara, observasi, 
maupun studi literatur. Dengan adanya rancangan redesain ini, diharapkan bangunan rumah susun 
begalon menjadi bangunan yang ramah lingkungan untuk kedepannya dan juga bisa mensejahterakan 
penghuni-penghuni yang berpenghasilan menengah kebawah. 

 

Kata Kunci : Rusunawa, Redesain, Berkelanjutan 

 

Abstract 

 
In the city of Surakarta, there is flat is named Begalon Flats, which is located in Panularan Village, 
Laweyan, Surakarta. According to the author's survey data, the flat has many deficiencies in the 
building. The lack of public facilities such as places of worship, gathering rooms (halls), clinics, and 
cooperatives is the reason why these flats deserve to be redesigned. Apart from the lack of public 
facilities, the residential units and some of their elements have not met the standards. The redesign 
concept used is a sustainable architectural approach. A sustainable architectural approach is applied 
in the design with the aim of creating a platform that ensures the welfare of its residents. The strategy 
is implemented by utilizing the territory of the activity space based on the economic potential in the 
surrounding area, developing a platform that can strengthen ties and adjusting the social context of 
the community by creating social space places and the principle of flexibility in housing, and 
preserving the environment by implementing integrated waste management and efficient utility. 
energy. The method used is to collect primary and secondary data in the form of interviews, 
observations, and literature studies. With this redesign design, it is hoped that the begalon apartment 
building will become an environmentally friendly building for the future and can also improve the 
welfare of residents with lower middle income. 
 

Keywords: Flats, Redesign, Sustainable 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Hunian Secara Umum 

Sebuah kota mempunyai pesona tersendiri untuk disinggahi. Warga mempunyai amatan kalau sebuah 

kota mempunyai fasilitas yang lengkap, transportasi yang nyaman, lapangan pekerjaan yang luas. Hal 

ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk di sebuah kota tersebut berkembang dengan pesat karena 

perpindahan penduduk dari pinggiran kota ke pusat kota untuk mencari kehidupan dan lapangan 

pekerjaan yang layak. Penduduk pinggiran kota atau migran ini rata-rata kurang memiliki pengalaman 

dalam bekerja dan juga kurangnya modal untuk menyewa atau membeli sebuah rumah di sebuah kota 

karena penghasilannya masih rendah. Peningkatan pelayanan kota khususnya pada bidang perumahan 

permukiman tidak mengimbangi jumlah penduduk yang meningkat sehingga menimbulkan 

terciptanya permukiman kumuh illegal (squatter). Tumbuhnya daerah permukiman kumuh illegal 

(squatter) di daerah pinggiran rel kereta api, pinggiran sungai ataupun tanah illegal lainnya juga 

diakibatkan oleh tidak tersedianya lahan karena kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu 

masyarakat yang menempati daerah ilegal juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Mereka rela 

melakukan apapun supaya bisa mencari nafkah di kota karena mayoritas para pendatang tidak 

memiliki modal atau keterampilan yang cukup. Masyarakat tersebut menempati bangunan yang 

sebenarnya termasuk daerah illegal dan tidak diperbolehkan ada bangunan yang berdiri diatas tanah 

tersebut. 

1.2 Gambaran Umum Hunian Kota Surakarta 

Sektor perkembanagan perumahan di Kota Surakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Pertumbuhan penduduk baik alami maupun migrasi yang pesat membuat kebutuhan akan lahan di 

perkotaan semakin menjadi tantangan serius. Seperti halnya Kota Surakarta dengan lokasi strategis 

menjadi pusat kota dari daerah di sekitarnya menjadikan pertumbuhan Kota Surakarta menjadi pesat. 

Tak terkecuali kebutuhan perumahan mengalami perkembangan yang signifikan dari banyaknya 

permintaan masyarakat yang tinggal di Kota Surakarta. 

Membangun rumah susun merupakan salah satu penanganan squatter di Kota Surakarta. Salah 

satu alasan pembangunan rumah susun yaitu karena semakin sempitnya lahan di Kota Surakarta untuk 

menangani squatter. Penyediaan perumahan sudah menjadi agenda pemerintah, seperti yang tertuang 

dalam UU no 1 tahun 2011 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan 

dilakukan untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau. Kenyataannya masih 

banyak masyarakat yang belum memiliki rumah terutama dalam penyediaan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota (Rusdiono, 2012). Berangkat dari adanya program 

1000 tower (Bappeda, 2010), maka Pemkot Surakarta berencana membangun 12 rumah susun 

sederhana sewa, 5 rusunawa diantaranya sudah terealisasi (Rusdiono, 2012) dan satu rusun sedang 
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dalam proses peng-hunian, dan satu rusun dalam proses pem-bangunan. Rusunawa yang sudah 

terealisasi, diantaranya Rusunawa Begalon I, Rusunawa Begalon II, Rusunawa Jurug, Rusunawa 

Kerkov, dan Rusunawa Semanggi. 

Program pembangunan rusunawa seharusnya juga ditinjau dari segi kualitas bukan hanya dari 

segi kuantitas (Silas, 1992). Fungsi rusunawa yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup 

penghuni tidak dapat diwujudkan dengan optimal. Hal ini dikarenakan mulai munculnya masalah 

terutama penurunan kualitas lingkungan dan fisik rusunawa setelah dihuni beberapa tahun. Per-

masalahan rusunawa tersebut tentu perlu dilakukan pengkajian mengenai faktor apa yang 

mempengaruhi terciptanya rusunawa yang ber-kelanjutan. 

1.3 Evaluasi Purna Huni 

 Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa poin-

poin evaluasi purna huni sebagai berikut: 

1. Kenyamanan 

Faktor kenyamanan dalam menghuni hunian tersebut bagi para penghuni sangatlah penting, 

karena jika penghuni sudah merasa nyaman maka hunian tersebut telah berhasil membuat 

penghuninya sejahtera. Salah satu faktor kenyamanan tersebut yaitu dari segi pencahayaan 

dan penghawaan. Bangunan rumah susun begalon terbagi menjadi 2 gedung yaitu gedung A 

dan gedung B. Gedung A berorientasi menghadap ke timur-barat sedangkan gedung B 

menghadap ke utara-selatan. Gedung A memiliki massa yang lebih panjang dari gedung B. 

Kedua gedung tersebut terhubung oleh sebuah jembatan di tiap lantainya sehingga 

membentuk huruf L. 

2. Fasilitas Umum 

Fasilitas umum merupakan fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa digunakan oleh semua 

penghuni rumah susun untuk berbagai aktifitas maupun kegiatan. Fasilitas pada rumah susun 

seharusnya lengkap dan memenuhi standar guna membuat para penghuni merasa nyaman 

ketika menggunakan fasilitas umum tersebut, sedangkan fasilitas umum yang ada di rumah 

susun begalon Surakarta masih belum lengkap dan ada yang belum memenuhi standar. 

Fasilitas yang seharusnya ada di rumah susun antara lain yaitu ruang berkumpul (aula), pos 

keamanan, musholla, klinik, koperasi, unit pertokoan dan taman bermain anak. Pada rumah 

susun begalon Surakarta hanya memiliki ruang berkumpul yang kurang memadai dan taman 

bermain anak yang sudah rusak. 

3. Visualisasi Bangunan 

Berdasarkan hasil pengamatan tentang visualisasi bangunan, terdapat sebuah faktor yang 

sangat mengganggu visualisasi rumah susun begalon tersebut. Faktor tersebut yaitu 
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banyaknya penghuni yang menjemur pakaian di depan huniannya masing-masing, sehingga 

dari luar bangunan terpampang baju-baju penghuni yang dijemur.  

4. Keamanan  

Keamanan yang dimaksud adalah standarisasi ukuran tangga baik tangga umum maupun 

tangga darurat. Hal tersebut sangat penting diperhatikan dalam pembangunan rumah susun 

karena bangunan tersebut terdapat banyak jiwa yang menghuninya. Sehingga keselamatan 

dan keamanan penghuni sangat penting untuk diperhatikan. Kondisi tangga umum pada 

rumah susun begalon Surakarta sudah memenuhi standar dan nyaman untuk digunakan. 

Sedangkan tangga darurat yang ada masih sangat jauh dari kata standar, baik dari segi ukuran 

maupun keamanan. Pada umumnya tangga darurat seharusnya dilindungi oleh dinding dan 

pintu yang tahan api. Untuk ukurannya juga harus standar untuk melancarkan evakuasi para 

penghuni ketika terjadi kebakaran. Namun tangga darurat pada rumah susun begalon masih 

sangat jauh dari kata standar.  

5. Pengolahan Sampah 

Berdasarkan hasil survey lokasi site, pengolahan sampah pada rumah susun begalon Surakarta 

masih belum terkelola dengan baik. hal tersebut karena yang bertugas untuk mengelola 

sampah hanya pengelola yang berjumlah seorang sedangkan penghuni yang ada di rusun 

tersebut berjumlah 96 KK. Sehingga pengelola rusun sangat kesulitan mengontrol 

persampahan yang ada di rumah susun begalon. 

2. METODE 

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana 

cara meredesain Rumah Susun Begalon dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan 

dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

membuat laporan ini. Sumber data dalam penelitian terdapat 2 kategori, yaitu: 

2.1.1 Data Primer 

1) Metode Survey (Wawancara) 

Wawancara yang digunakan dalam laporan ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang disusun secara sistematis dan lengkap oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

dicari. Wawancara dilangsungkan pada pengelola dan penghuni Rumah Susun Begalon, 

untuk memperoleh informasi mendalam tentang fasilitas sarana dan prasarana, dan 

mengetahui permasalahan yang ada di Rumah Susun Begalon tersebut. 
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2) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Rumah Susun Begalon untuk 

mengumnpulkan data-data mengenai kondisi eksisting Rumah Susun Begalon Surakarta 

dan fasilitas sarana prasarana yang ada serta mengambil dokumentasi berupa foto sebagai 

data penunjang. 

2.1.2 Data Sekunder 

Penulis menggunakan media perantara untuk mencari data, berbentuk bukti, catatan atau 

laporan historis yang sudah tersusun pada arsip yang dipublikasikan serta yang tidak 

dipublikasikan. Data sekunder yang diperlukan dalam laporan ini meliputi: 

1) Data kondisi fisik Rumah Susun Begalon Surakarta 

2) Lay out atau tata letak Rumah Susun Begalon Surakarta 

3) Penelitian atau laporan serupa tentang rusunawa 

4) Artikel atau jurnal yang berisi tentang prinsip-prinsip Arsitektur Berkelanjutan 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi site terletak di RT07 RW03 Kelurahan Panularan. Kelurahan Panularan tersebut merupakan 

bagian dari Kecamatan Laweyan yang mempunyai luas sekitar 54,40 Hektar.  

Berdasarkan buku Kecamatan Laweyan Dalam Angka Tahun 2019, dapat diketahui bahwa 

Kelurahan Panularan didominasi oleh wilayah Perumahan dan Permukiman warga Surakarta. 

Tercatat dalam Buku Kecamatan Laweyan Dalam Angka 2019 yaitu terdapat 8 RW, 48 RT, dan 3092 

KK pada Kelurahan Panularan tersebut. Kelurahan Panularan juga tergolong sebagai wilayah yang 

dekat dengan pusat Kota Surakarta, sehingga banyak warga-warga yang memilih untuk tinggal di 

Kelurahan Panularan. Semakin meningkatnya peminat yang memilih tempat tinggal di wilayah 

tersebut, maka semakin sempit pula lahan untuk mendirikan tempat tinggal berupa rumah-rumah. 

Dalam situasi dan kondisi seperti ini wilayah Kelurahan Panularan dapat dikatakan wilayah yang 

kumuh pada beberapa tempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta 

mendirikan beberapa Rumah Susun Sederhana Sewa, salah satunya yaitu Rumah Susun Begalon. 

 Lokasi site berada di tengah-tengah sebuah permukiman di Kelurahan Panularan tepatnya 

pada RT07 RW03. Pada bagian timur site, terdapat sebuah gedung olahraga yang bersebelahan persis 

dengan site Rumah Susun Begalon. Adapun batasan-batasan pada site: 

- Sebelah Utara  : Permukiman, Hutan, Masjid BLK Surakarta 

- Sebelah Timur  : Gedung olah raga, Makam Ki Padmosoesatro 

- Sebelah Selatan : Rumah susun lain 

- Sebelah Barat  : Kios dan toko, Kost Pasutri Zam zam 
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3.1 Analisa dan Konsep Sinar Matahari 

 

Gambar 1. Analisa Matahari 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

Berdasarkan gambar diatas, site Rumah Susun Begalon berbentuk L, begitu pula dengan 

bangunannya. Bangunan Rumah Susun Begalon terdiri dari 2 gedung yang membentuk huruf L. 

Masing-masing gedung memiliki orientasi dan panjang yang berbeda. Gedung A memiliki ukuran 

yang lebih panjang daripada gedung B. Posisi gedung A memanjang ke arah utara selatan dan 

menghadap ke arah timur. Sedangkan orientasi gedung B memanjang ke arah timur barat dan 

menghadap ke selatan. Pada kondisi site eksisting sudah ditanami pohon-pohon yang terletak di depan 

gedung A untuk menghalau sinar matahari sore (barat) namun hal tersebut masih kurang efektif 

karena tinggi bangunan gedung tidak sebanding dengan tinggi pohonnya. 

 Untuk merespon dari analisa matahari diatas, orientasi bangunan sangatlah penting. Bangunan 

Rumah Susun Begalon seharusnya sebisa mungkin menghadap ke arah utara ataupun selatan untuk 

menghindari sinar matahari yang datang dari timur dan barat. Selain orientasi bangunan, penambahan 

beberapa elemen juga perlu dilakukan pada bangunan agar bisa menghalau datangnya sinar matahari 

langsung dari arah barat maupun timur. Elemen-elemen tersebut yaitu: 

a. Penanaman pohon-pohon tinggi pada bagian barat dan timur site.  

b. Penambahan secondary skin atau sun shading pada bagian-bagian bangunan yang terkena 

sinar matahari secara langsung. 

c. Penambahan tanaman rambat pada sisi-sisi bangunan yang terkena matahari langsung. 

d. Pembuatan dinding ganda pada sisi barat bangunan untuk mengantisipasi panas yang 

dirasakan oleh penghuni. 
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3.2 Analisa dan Konsep Arah Angin 

Lokasi site berada di tengah-tengah sebuah permukiman sehingga angin yang dirasakan pada site 

tersebut tidak terlalu besar. Berdasarkan pengukuran kuat angin menggunakan aplikasi windy dapat 

diketahui bahwa kekuatan angin di Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan pada malam dan siang 

hari hanya sekitar 2 m/s. Berikut penggambaran arah angin berdasarkan aplikasi tersebut: 

 

Gambar 2. Arah Angin pada Site 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

 Berdasarkan analisa arah angin tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah angin pada siang 

sampai sore hari bertiup dari arah timur laut menuju barat daya. Sedangkan angin pada malam hingga 

pagi hari bertiup sebaliknya dari arah barat daya menuju timur laut.  

 Untuk merespon analisa arah angin diatas, perlu diterapkan beberapa konsep. Sesuai dengan 

judul dan tema pada laporan ini, konsep yang digunakan yaitu penerapan prinsip-prinsip arsitektur 

berkelanjutan pada Rumah Susun Begalon. Salah satu konsep dari arsitektur berkelanjutan tentang 

analisa angin yaitu konsep ventilasi silang atau cross ventilation. Ventilasi silang atau sering juga 

dinamakan dengan cross ventilation adalah bukaan yang berjumlah 2 buah pada suatu ruangan dan 

berada pada poisis yang saling berhadapan. Bukaan ini bisa berupa jendela maupun pintu dan letaknya 

tidak selalu ada di dinding tetapi juga dapat di bagian atas atau atap. Adapun fungsi ventilasi silang 

ini yang utama adalah agar sirkulasi udara atau perputaran angin dalam ruangan bisa berjalan dengan 

terus menerus, sehingga udara yang kotor atau kurang bersih dan mengandung banyak polusi bisa 

terbuang. Selain itu, ventilasi silang juga punya manfaat lain yaitu untuk mengurangi suhu yang 

lembab yang dapat mengakibatkan munculnya jamur. Dengan terjaganya suhu dan kelembaban pada 

bangunan, penghuni yang menggunakan bangunan tersebut bisa merasakan kenyamanan, sehingga 
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bangunan tersebut tidak membutuhkan pendingin udara seperti Air Conditioner (AC) dan bisa lebih 

menghemat energi.  

3.3 Analisa dan Konsep Kebisingan 

Analisa kebisingan digunakan untuk mengetahui sumber kebisingan di sekitar lokasi site yang akan 

mempengaruhi kenyamanan pengguna bangunan Rumah Susun Begalon. Lokasi site berada di 

tengah-tengah sebuah permukiman dan hanya dilewati oleh jalan-jalan kecil sehingga tingkat 

kebisingan yang dihasilkan cukup rendah. Kebisingan tersebut berasal dari jalan kecil seperti Jalan 

Haryo Panular dan Jalan Tejomoyo Selatan yang terhubung dengan jalan besar Bhayangkara. Jalan 

Haryo Panular dan Tejomoyo Selatan berada di sebelah utara dan selatan site.  

 

Gambar 3. Sumber Kebisingan Site 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

Untuk merespon kebisingan tersebut dapat diterapkan beberapa konsep seperti: 

a. Membuat dinding pagar dari media tanam dan rumput serta menanam tanaman semak di 

atasnya. Dinding media tanam akan menyerap gelombang suara dengan efektif dan disaat 

yang bersamaan tanaman semak di atasnya akan memecah gelombang suara yang lewat. 

Tanaman akan dapat menyerap suara jika ditanam secara lebar dan rapat. 

b. Menempatkan pohon yang memiliki ranting dan dedaunan yang lebat pada taman yang 

berdekatan dengan sumber kebisingan. Contoh jenis pohon yang dapat digunakan untuk 

meminimalisir suara yaitu pohon jati emas atau bambu jepang. 

c. Menempatkan panel-panel kayu ataupun susunan bebatuan pada dinding di sekitar taman. Hal 

ini akan membuat gelombang suara yang datang menjadi terpecah, sehingga kekuatan 

suaranya tidak lagi sebesar volume awalnya. 
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3.4 Analisa dan Konsep Iklim Hujan 

Analisa ini bertujuan untuk dapat mengetahui manfaat dan resiko akan terjadinya hujan di lokasi site 

sehingga dapat mengurangi dampak buruknya dan memanfaatkan kembali air hujan tersebut.  

 Menurut klasifikasi iklim Koppen, Surakarta memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kota-

kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau 

bulan April hinggal September. Rata-rata curah hujan di Solo adalah 2.200 mm, dan bulan paling 

tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang 

tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. 

 Untuk merespon curah hujan pada lokasi site, perlu diterapkan beberapa konsep seperti 

pemasangan tritisan pada sekeliling bangunan. Ukuran tritisan yang panjang dapat meminimalisir air 

hujan yang akan masuk ke dalam bangunan. Kemudian untuk mencegah terjadinya banjir akibat curah 

hujan yang deras, perlu dibuat resapan-resapan air agar air hujan yang jatuh tidak tergenang 

melainkan langsung meresap kedalam resapan-resapan tersebut. 

 Selain menerapkan tritisan bangunan dan resapan air hujan, konsep memanen air hujan atau 

Rainwater Harvesting juga bisa diterapkan pada bangunan Rumah Susun Begalon. Rainwater 

Harvesting atau pemanenan air hujan adalah kegiatan menampung air hujan secara lokal dan 

menyimannya melalui berbagai teknologi, untuk penggunaan di masa yang akan datang dan untuk 

memenuhi kebutuhan air manusia baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan untuk kegiatan 

lainnya. Rainwater Harvesting dapat dilakukan dengan melalui atap atau menggunakan sumur 

resapan sebagai penampungnya.  

 

Gambar 4. Skema Rainwater Harvesting Melalui Atap 

Sumber: https://www.rainwaterharvesting.com/, 2020 

 

 Sebuah sistem pemanenan air hujan terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu area koleksi, sistem 

alat angkut, dan fasilitas penyimpanan. Tempat penampungan bisa menggunakan media atap 

bangunan tersebut. Untuk membuat penampungan yang efisien dan air yang berkualitas, luas dan 
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bahan atap sangat berpengaruh. Kemudian sistem pengankut biasanya terdiri dari talang atau pipa 

yang menghubungkan atap dengan tempat penyimpanan akhir. Bahan talang atau pipa yang 

diharuskan yaitu seperti kayu, plastik,  alumunium, atau fiberglass untuk menghindari efek buruk 

pada kualitas air. Fasilitas penyimpanan akhir berupa tangki atau tadah dengan bahan beton bertulang, 

fiberglass, atau stainless steel.   

 

Gambar 5. Skema Rainwater Harvesting Dengan Filter 

Sumber: https://www.slideplayer.info/, 2020 

 

3.5 Analisa dan Konsep Ruang 

Analisa fungsi ruang pada rumah susun begalon digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan 

aktivitas dan kapasitas penghuninya, yaitu: 

a. Fungsi primer 

 Sebagai tempat tinggal penghuni secara individu untuk beristirahat dan berkumpul. 

Fungsi utama tersebut meliputi unit rumah yang terdiri dari: 

1) Unit kecil 

Hunian yang ditujukan untuk penghuni yang berjumlah 1-3 orang. Biasanya hunian 

ini diisi oleh penghuni yang belum menikah atau sedang menempuh pendidikan 

(mahasiswa). 

2) Unit sedang 

Hunian yang ditujukan untuk penghuni yang berjumlah 2-4 orang. 

3) Unit besar 

Hunian yang ditujukan untuk penghuni yang berjumlah 3-5 orang atau lebih. Biasanya 

hunian ini diisi oleh penghuni yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak lebih dari 

1. 
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b. Fungsi sekunder 

 Fungsi ini meliputi kegiatan yang mewadahi penghuninya untuk berkumpul bersama 

dalam satuan bangunan bersama yang didalamnya juga terdapat kegiatan servis meliputi 

sarana bersosialisasi, olahraga, ibadah, dan lainnya. 

c. Fungsi tersier 

 Fungsi tersier merupakan fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi 

penghuni yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, yaitu dengan mendirikan unit usaha 

berupa pertokoan atau koperasi. 

 Setelah mendapatkan keseluruhan besaran ruang dari fungsi primer, fungsi sekunder, hingga 

fungsi tersier, maka seluruh total luas tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total luas bangunan 

Rumah Susun Begalon.  Jumlah masing-masing unit ditentukan berdasarkan data eksisting. 

Pada bangunan eksisting rumah susun begalon terdapat 96 hunian. Hunian tersebut rata-rata 

didominasi oleh penghuni yang sudah berkeluarga yaitu sekitar 4-5 orang. Untuk merespon data 

tersebut, maka jumlah unit hunian pada bangunan yang sudah diredesain mempunyai perbandingan 

yang didominasi oleh hunian Unit Besar dengan perbandingan antara Unit Besar & Unit Sedang lebih 

banyak dari Unit Kecil. 

Table 1. Total Besaran Ruang 

No Jenis Bangunan Luas Jumlah Total luas 

1 Unit kecil 26,7 m2 20 534 m2 

2 Unit sedang 31,5 m2 39 1.228,5 m2 

3 Unit besar 38,7 m2 40 1.548 m2 

4 Musholla 51,98 m2 1 51,98 m2 

5 Ruang Serbaguna 19,07 m2 1 19,07 m2 

6 Pos Keamanan 9,91 m2 2 19,82 m2 

7 Klinik 44 m2 1 44 m2 

8 Kantor Pengelola 28,46 m2 1 28,46 m2 

8 Unit Pertokoan 11 m2 6 66 m2 

9 Koperasi 14,3 m2 1 14,3 m2 

Total  3.554,13 m2 

 

3.6 Konsep Zoning 

Konsep zoning horizontal pada lantai 1 rumah susun begalon didominasi oleh ruang publik yang bisa 

dinikmati dan digunakan oleh seluruh penghuni maupun pengelola rumah susun tersebut. Pada lantai 
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1 bangunan rumah susun dipergunakan hampir seluruhnya untuk ruang publik. Ruang publik yang 

dimaksud adalah seperti ruang serbaguna (aula), musholla, unit pertokoan, koperasi, lapangan 

olahraga, klinik, dan tempat parkir. Selain ruang publik, pada lantai 1 juga terdapat ruang semi privat 

yaitu kantor pengelola. Berikut penggambaran zoning horizontal pada kawasan site rumah susun: 

 

Gambar 6. Konsep Zoning Horizontal 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

 Konsep zoning tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan ruang yang cukup banyak sedangkan 

luas lahan yang tersedia sangat terbatas. Luas lahan yang sempit membuat unit hunian rumah susun 

harus diletakkan di lantai 2 karena banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan rumah susun 

tersebut. 

3.7 Konsep Tata Massa 

 Konsep tata massa bangunan pada kawasan rumah susun terbentuk mengikuti bentuk site 

kawasan tersebut yaitu berbentuk L. Pada kondisi eksisting, bangunan hunian ditempatkan di lantai 

2 hingga seterusnya. Sedangkan lantai 1 digunakan untuk bangunan atau fasilitas-fasilitas umum 

seperti tempat 12arker, pos keamanan, ruang serbaguna (aula), unit pertokoan, dan kantor pengelola. 

Berikut merupakan masa bangunan eksisting: 

 

Gambar 7. Massa Eksisting 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

Gedung A 

Gedung B 
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 Setelah diredesain, massa bangunan rumah susun terbagi menjadi 3 gedung, yaitu gedung A, 

gedung B, dan gedung C. Masing-masing gedung berisi unit yang berbeda. Berikut adalah gambaran 

penataan masa bangunan Rumah Susun Begalon: 

  

 

Gambar 8. Tata Massa Bangunan Rumah Susun Begalon 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

Gambar 9. Gambaran Masing-masing Gedung 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 
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3.8 Konsep Struktur 

Struktur merupakan elemen penting pada suatu bangunan, apalagi bangunan tersebut terdiri lebih dari 

2 lantai. Semakin tinggi bangunan, maka struktur bangunan tersebut juga harus lebih kuat supaya 

bangunan tidak mudah runtuh ketika ada bencana gempa bumi ataupun badai angin. Struktur pada 

bangunan terbagi mejadi 3 bagian, yaitu pondasi, kolom, dan balok. 

 Dalam perencanaan pondasi, ada dua jenis pondasi yang dipakai dalam dunia konstruksi yaitu 

pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal dipakai untuk struktur dengan beban yang 

relative kecil, sedangkan untuk pondasi dalam dipakai untuk struktur dengan beban yang relative 

besar seperti pada gedung yang berlantai banyak. Pondasi dalam ini terdapat 2 jenis, yaitu pondasi 

tiang pancang dan pondasi tiang bor (pondasi sumuran). Letak site bangunan berada dikawasan 

permukiman padat penduduk, maka sistem struktur pondasi yang digunakan untuk rumah susun 

begalon ini adalah pondasi sumuran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerusakan pada tapak 

yang diakibatkan penggalian dan sebagainya. Berikut adalah gambaran struktur yang digunakan 

bangunan rumah susun begalon: 

 

Gambar 10. Gambaran Struktur Rumah Susun 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

3.9 Konsep Air Bersih 

Pada umumnya bangunan rumah susun sederhana sewa mendapatkan pemasokan air bersih yang 

berasal dari PAM. Demi mendapatkan kualitas air bersih yang bagus, maka bangunan rumah susun 
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begalon juga menggunakan PAM sebagai sumber air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-

hari. Selain dari PAM, bangunan rumah susun begalon juga mendapatkan air bersih yang berasal dari 

memanen air hujan (rainwater harvesting) yang diolah dan kemudian bisa digunakan kembali. 

 

Gambar 11. Sistem Rainwater Harvesting pada Rusun 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

3.10 Konsep Air Kotor 

Saluran air kotor pada rumah susun begalon terhubung dengan drainase pada lantai 1 yang mengarah 

ke Rial Kota. Berikut skemanya: 

 

Gambar 12. Saluran Air Kotor 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 
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3.11 Konsep Pengolahan Limbah 

Konsep pengolahan limbah pada rumah susun terdapat 2 alternatif konsep: 

A. Alternatif 1 (biopori) 

 Dengan adanya aktivitas fauna tanah pada lubang resapan makan biopori akan 

mengubah sampah organic menjadi kompos melalui lubang resapan biopori dengan 

memberikan sampah organic kedalamnya. Dengan melalui proses seperti itu maka lubang 

resapan biopori selain berfungsi sebagai bidang penyerap air, juga sekaligus berfungsi sebagai 

pembuat kompos. Kompos tersebut bisa dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organic untuk 

tanaman-tanaman di sekitar rumah susun begalon. 

 

Gambar 13. Skema Biopori 

Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

B. Alternatif 2 

Sampah an organic dapat dikumpulkan pada bank sampah yang sudah disediakan 

kemudian akan diolah kembali oleh para penghuni rusun tersebut menjadi bahan kerajinan 

ataupun barang lainnya yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

mampu memberikan nilai ekonomi serta menambah rasa kekeluargaan antar penghuni rumah 

susun begalon. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan semua pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa penekanan konsep arsitektur 

berkelanjutan pada bangunan rumah susun begalon terbagi menjadi 3 aspek berkelanjutan, yaitu 

aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.  
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A. Aspek Lingkungan: 

- Penggunaan secondary skin berupa sun shading dan green wall pada sisi-sisi bangunan guna 

meminimalisir sinar matahari langsung pada bangunan 

- Penggunaan sistem ventilasi silang atau cross ventilation pada bangunan yang 

memaksimalkan sirkulasi udara untuk memberikan rasa nyaman pada tiap hunian. 

- Penggunaan panel surya pada atap bangunan guna memanfaatkan energi matahari dan 

menjadikan bangunan rumah susun begalon menjadi lebih hemat energi. 

- Penerapan konsep memanen air hujan atau rainwater harvesting untuk diolah dan dapat 

digunakan kembali sehingga bangunan rumah susun begalon bisa lebih menghemat dalam hal 

penggunaan air bersih. 

- Penggunaan sistem biopori untuk pengolahan limbah rumah tangga yang dapat mengubah 

sampah organik menjadi kompos yang nantinya akan berguna untuk tanaman-tanaman di 

sekitar rusun. 

B. Aspek Sosial 

- Penyediaan ruang komunal seperti ruangan serbaguna (aula) untuk memfasilitasi para 

penghuni dalam hal bersosialisasi satu sama lain. 

C. Aspek Ekonomi 

- Penyediaan fasilitas perekonomian seperti unit pertokoan dan koperasi untuk mensejahterakan 

masyarakat yang menghuni di kawasan rumah susun begalon. 
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