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PERANCANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA LAHAN 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SAMBOJA  

 

Abstrak   

Samboja merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai 

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Komoditi kelapa sawit merupakan 

salah satu komuditi yang sangat strategis untuk dikembangkan, yaitu untuk perkantoran dan 

kawasan pemukiman penduduk. Isu-isu yang dihadapi menjadi latar belakang dari 

perencanaan Kawasan pemukiman pada lahan perkebunan kelapa sawit di kecamatan 

Samboja, salah satunya adalah lahan yang sulit dan terbatas. Perancangan pemukiman ini 

diharapkan dapat membawa hasil yang bermanfaat kepada masyarakat, dengan 

mengoptimalkan dan mengembangkan potensi kawasan. Peersoalan desainnya adalah 

bagaimana merencanakan kawasan pemukiman di lahan perkebunan kelapa sawit dengan 

pendekatan konsep eco-settlement pada kondisi lahan yang sulit.  Tujuan dari perancangan 

ini adalah mendapatkan rancangan kawasan pemukiman dan perkantoran di lahan 

perkebunan kelapa sawit dan di lahan berbukit dengan kondisi jalan bertekstur dengan 

memanfaatkan energi sekitar dengan maksimal dengan pendekatan konsep eco-settlement. 

Metode yang digunakan adalah pengembangan ide-ide dasar yang didapatkan dari observasi, 

studi pustaka dan analisisis data yang diakumulasikan dan diaplikasikan sesuai konsep 

arsitektur yang dituangkan dalam bentuk gambar perancangan dan model 3D. Hasil yang 

diperoleh, yaitu desain kawasan dengan konsep eco-settlement, konsep perancangan di lahan 

lempung, dan konsep energi yang digunakan. 

Kata Kunci: Arsitektur hemat energi, Konsep eco-settlement, Perancangan dan Perencanaan 

Kawasan. 

 

Abstract 

Samboja is a sub-district located in the coastal area of Kutai Kartanegara, East Kalimantan, 

Indonesia. Palm oil is one of the most strategic commodities to be developed, namely for 

offices and residential areas. The issues faced became the background of the planning of 

residential areas on oil palm plantations in the Samboja sub-district, one of which was 

difficult and limited land. The design of this settlement is expected to bring beneficial results 

to the community, by optimizing and developing the potential of the area. The design 

problem is how to plan residential areas on oil palm plantations with an eco-settlement 

concept approach in difficult land conditions. The purpose of this design is to get a design 

for residential and office areas on oil palm plantations and on hilly land with textured road 

conditions by utilizing the surrounding energy to the maximum with an eco-settlement 

concept approach. The method used is the development of basic ideas obtained from 

observation, literature study and data analysis which is accumulated and applied according 

to architectural concepts as outlined in the form of design drawings and 3D models. The 

results obtained, namely the design of the area with the concept of eco-settlement, the 

concept of design in clay, and the concept of energy used. 

Keywords: Energy-saving architecture, Eco-settlement concept, Regional Design and 

Planning. 
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1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Samboja merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah penghasil 

minyak bumi dan gas alam (migas) yang sangat penting di Kutai Kartanegara. Komoditi kelapa sawit 

merupakan salah satu komoditi yang sangat strategis untuk dikembangkan. Sejak pertama kali 

dikembangkan di Kalimantan Timur pada tahun 1982 melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 

yang dikelola oleh PTP VI, kebun kelapa sawit terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkebunan 

kelapa sawit jadi primadona seiring manfaat positif pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat.  

PT Alam Jaya Persada merupakan perusahaan lokal yang mengembangkan usahanya di bidang 

industri perkebunan kelapa sawit dan penglahannya. PT. Alam Jaya Persada merupakan salah satu 

perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Agro Mandiri Semesta Ganda Group. Mulai beroperasi 

sejak tahun 2007 di Site Samboja. Maksud didirikannya perseroan adalah menjalankan usaha yang 

bergerak di bidang usaha perindustrian, pertanian, dan penyelenggaraan ekspor dan impor. 

Berdasarkan SK Badan Pertanahan Nasional 101/HGU/BPN RI/2009 saat ini perusahaan mempunyai 

luas areal ±13.500 hektar di lokasi kecamatan samboja dan muara jawa kabupaten kutai kartanegara 

provinsi Kalimantan Timut dan memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton/jam 

(Ayu Alhidayah, 2021). Dengan kehadiran perusahaan sawit ini telah memberikan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar yang sebelumnya banyak berkebun dan bertani di tanah sendiri. PT Alam Jaya 

Persada menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakomodasi para karyawannya, berupa perumahan 

staff, gedung kantor, work shop, pabrik, dan sebagainya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan kawasan permukiman di lahan perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan 

konsep eco-settlement pada kondisi lahan yang sulit. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Merancang kawasan permukiman di lahan perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan 

konsep eco-settlement. 

1.3.2 Merancang permukiman di lahan berbukit dengan kondisi jalan bertekstur lempung. 

1.3.3 Merancang permukiman yang dapat memanfaatkan energi sekitar dengan maksimal karena 

persediaan listrik yang terbatas. 

1.4 Sasaran 

Menghasilkan desain suatu permukiman dan perkantoran pada lokasi perkebunan sawit yang ideal dan 

optimal guna memberikan tempat yang nyaman bagi karyawan dan pengguna bangunan. 
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2. METODE 

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi : 

2.1.1 Observasi 

Mendatangi Lokasi perkebunan sawit PT. Alam Jaya Persada, Samboja untuk  mengamati secara 

langsung dan menyeluruh mengenai kondisi fisik berupa kondisi site yang meliputi kondisi tanah, 

kondisi tapak, kondisi jalan, kondisi sirkulasi kendaraan (interance dan exterance) maupun  non-fisik 

yang meliputi aspek-aspek sosial budaya politik, dan religi pada lokasi PT Alam Jaya Persada yakni 

di kecamatan Samboja. 

2.1.2 Studi Literatur 

Mencari berbagai informasi berupa data sekunder yang berasal dari  buku, jurnal, web, media sosial, 

dan sumber referensi lainnya yang memiliki  keterkaitan tentang permukiman dan perkantoran, 

seperti kawasan mandiri, kawasan ideal, kawasan industri, dan lain-lain sebagai literasi dan inspirasi 

desain serta tambahan  pembahasan lain yang terkait dengan judul. 

2.1.3 Analisis Data 

Berbagai data hasil observasi lapangan dan studi literatur dianalisis untuk menemukan ide-ide dasar 

perancangan yang sesuai dengan  tema perancangan maupun kondisi dan potensi lokasi.   

2.1.4 Penerapan Konsep Desain 

Hasil ide-ide dasar perancangan yang didapatkan dari observasi, studi  pustaka hingga hasil analisis 

data, diakumulasikan dan diaplikasikan sesuai  konsep arsitektur yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk gambar  perancangan dan model 3D.   

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Tinjauan Permukiman 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain 

di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). 

2.2.2 Tinjauan Konsep eco-settlement 

Eco-settlement terdiri dari dua kata yaitu eco dan settlement yang berarti tempat bermukim/ tempat 

tinggal yang ekologis. Berdasarkan arti tersebut terlihat konsep eco-settlement mengarah pada 

pencapaian nilai ekologis. Di sisi lain, konsep eco-settlement dapat dinyatakan sebagai pengembangan 

dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan berkelanjutan 

merupakan kapasitas sistem dalam mempertahankan keberlanjutan dari sistem tersebut (Moldan dan 

Dahl, 2007). Pemikiran tentang eco-settlement bermula dari lingkup yang lebih kecil berupa single 

building yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek aspek teknologi atau rekayasa 
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bangunan seperti penggunaan material lokal, atau teknologi-teknologi yang berkaitan dengan 

konservasi energi bangunan. Dalam penerapannya konsep ini harus mengharmonisasikan tiga pilar 

berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Berdasarkan hal tersebut diperoleh definisi eco-

settlements adalah suatu konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial, 

ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh sistem kelembagaan 

yang kapabel. 

2.2.3 Tinjauan Tanah Lempung dan Stabilisasi Tanah 

Tanah lempung memiliki karakteristik apabila dalam keadaan kering, tanah ini sangat keras, bersifat 

plastis pada kadar air sedang. Pada keadaan air yang lebih tinggi, tanah lempung akan bersifat lengket 

(kohesif) dan sangat lunak. Sifat kohesif dari lempung menunjukkan bahwa bagian-bagian tanah 

lempung melekat satu sama lainnya, sedang sifat plastis menunjukkan bahwa bagianbagian tanah 

lempung tersebut berubahubah tanpa perubahan isi ataupun tanpa kembali ke bentuk yang asli (Putri, 

2018). 

Dalam penelitian (Putri & Marzuko, 2018), menurut (Wesley, 1977) pemadatan adalah suatu proses 

dimana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis. Untuk setiap daya 

pemadatan tertentu (certain compactive effort), kepadatan yang tercapai tergantung kepada banyaknya 

air didalam tanah tersebut, yaitu pada kadar airnya. Jika kadar air tertentu rendah, maka tanah itu keras 

atau kaku dan sukar dipadatkan. Sedangkan kadar air yang tinggi, kepadatannya akan turun lagi karena 

pori-pori tanah menjadi penuh terisi air yang tidak dapat dikeluarkan dengan cara memadatkan. 

2.2.4 Tinjauan Sumber Energi Terbarukan 

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali 

secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu 

diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu 

menjadi sumber energi alternatif. Penggunaan sumber energi yang semakin meningkat membuat 

manusia untuk menemukan opsi lainnya dari sumber energi yang ada sekarang ini.  Adapun jenis-jenis 

energi terbarukan yaitu sebagai berikut. 

a. Tenaga surya 

Jenis energi tenaga surya berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar 

matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik, panas, atau air panas. Untuk mendapatkan 

aliran listrik, panas matahari akan diserap menggunakan solar panel (panel surya) kemudian 

mengubahnya menjadi tenaga listrik. 

b. Energi angin 

Angin merupakan udara bergerak. Sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. 

Contohnya di Belanda, angin dimanfaatkan untuk menggerakan kincir. Kincir kemudian 
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berfungsi sebagai sumber alat pengolah biji-bijian. Pada masa modern ini, angin juga mampu 

menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin. Turbin ini yang berguna untuk 

menggerakan generator yang membangkitkan listrik. 

c. Energi pasang surut 

Energi ini diperoleh dari hasil pasang surut air laut. Diketahui, energi jenis ini juga 

dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang tepi laut membantu 

mengubah energi dari pasang surut air laut menjadi energi mekanik untuk menggiling gandum. 

d. Energi Ombak 

Energi jenis ini digunakan untuk membangkitkan listrik. Hanya saja, untuk mengembangkan 

energi ombak ini membutuhkan infrastruktur dengan jumlah biaya yang relatif mahal. 

e. Energi panas laut 

Air laut memiliki perbedaan temperatur yang mana bagian dalam air laut terasa dingin dan 

bagian permukaan air laut terasa panas karena terkena sinar matahari. 

Perbedaan temperatur ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan 

menggunakan teknologi canggih. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan Perancangan Permukiman Perkebunan Kelapa Sawit  

3.1.1. Latar Belakang Proyek  

Proyek ini dilatar belakangi oleh PT Alam Jaya Persada merupakan perusahaan lokal yang 

mengembangkan usahanya di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan penglahannya. PT. Alam 

Jaya Persada merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Agro Mandiri Semesta 

Ganda Group. Mulai beroperasi sejak tahun 2007 di Site Samboja. Maksud didirikannya perseroan 

adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang usaha perindustrian, pertanian, dan 

penyelenggaraan ekspor dan impor. Berdasarkan SK Badan Pertanahan Nasional 101/HGU/BPN 

RI/2009 saat ini perusahaan mempunyai luas areal ±13.500 hektar di lokasi kecamatan samboja dan 

muara jawa kabupaten kutai kartanegara provinsi Kalimantan Timur dan yang terkelola sebagai lahan 

sawit sebesar 2.525 hektar, memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton/jam. 

Kehadiran perusahaan sawit ini telah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang 

sebelumnya banyak berkebun dan bertani di tanah sendiri. PT Alam Jaya Persada merupakan 

perusahaan padat karya yang mengelola sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan yang dibuat 

oleh perusahaan sehingga perusahaan harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan dan mendukung kesejahteraan para pekerjanya.  
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VISI MISI PERUSAHAAN 

VISI : Menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dengan perngelolaan terbaik dan 

memberikan keuntungan tinggi. 

MISI : Meningkatkan perkembangan perusahaan dengan standar kualitas tinggi, ramah lingkungan 

dan berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah yang tinggi untuk stakeholder.  

PT Alam Jaya Persada terbagi menjadi dua manajemen yakni manajemen kebun dan pabrik. 

Manajemen kebun bekerja dalam hal keseluruhan proses penanaman kelapa sawit, perawatan, hingga 

pemanenan, serta mengurusi keseluruhan terkait perusahaan seperti karyawan, perencanaan dan 

perawatan bangunan dan jalan, dan lain-lain. Sementara manajemen pabrik bekerja dalam proses 

pengelolaan kelapa sawit menjadi minyak. Saat ini PT Alam Jaya Persada memiliki fasilitas 

perumahan, kantor, pabrik, workshop (non-permanen), dan masjid. Dahulu perumahan dan kantor 

untuk manajemen pabrik dan kebun terpisah, namun karena adanya potensi batu bara di bawah lahan 

kawasan manajemen kebun membuat permukiman tersebut direlokasi sehingga karyawan manajemen 

kebun sekarang bergabung dengan karyawan pabrik. Kurangnya fasilitas perumahan yang tersedia 

membuat sebagian karyawan tinggal di luar kawasan perusahaan, sehingga pada tahun 2021 PT Alam 

Jaya Persada memiliki rencana untuk membangun kembali permukiman bagi karyawan kebun.  

3.1.2. Eksisting Site 

 

Gambar 1. Site Eksisting 

Site terletak di kecamatan samboja yang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.  Jarak jalan utama Jl. Handil-

Balikpapan ke site ±4km dengan kondisi jalan tanah tanpa pengerasan dan diapit oleh hutan dan kebun 

sawit, tanpa penerangan jalan sehingga bila malam hanya mengandalkan penerangan dari kendaraan. 

Site merupakan sebuah kawasan permukiman yang sudah diisi dengan beberapa bangunan, namun 
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masih memiliki kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Lokasi kawasan dikelilingi 

oleh hutaan kelapa sawit, binatang liar seperti ular dan biawak sering dijumpai karena tidak ada pagar 

pembatas antara hutan sawit dan permukiman. 

Batasan: 

Utara: Kecamatan Muara Jawa 

Barat: Balikpapan dan Penajam Paser Utara 

Selatan: Balikpapan 

Timur: Selat Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1 Jenis dan Jumlah Bangunan Eksisting 

Nama Bagunan Status Bangunan Jumlah  per unit 

Kantor Pabrik Permanen 1 

Gudang Non-Permanen 2 

Masjid Semi- Permanen 1 

 

 

 

Gambar 2. Bangunan Eksisting 
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Tabel 2 Tipe dan Jumlah Bangunan Hunian Eksisting 

Tipe Atap : Rumah Ukuran Kapasitas Jumlah  per unit 

G1 1:1 11x12m 1 keluarga / 5 orang 1 

G2 1:2 11x18m 
2 keluarga / 10 

orang 
3 

G4 1:4 9x24m 
4 keluarga 

/ 16 orang 
15 

 

Adapula kondisi non-fisik permukiman antara lain: 

a. Masyarakat bukan penduduk lokal dan dominan berasal dari luar Kalimantan Timur, 

kebanyakan berasal dari pulau Jawa dan Sulawesi. 

b. Karyawan menetap di perumahan perusahaan bersama keluarga.  

c. Rata-rata karyawan dalam usia produktif (muda), rata-rata melajang hingga umur pernikahan 

yang masih muda sehingga lingkungan perumahan banyak anak kecil. 

d. Sekitar 30% dari jumlah karyawan merupakan pasangan suami istri yang keduanya bekerja.  

e. Memiliki tingkat sosial yang tinggi dimana masyarakat sangat ramah dan peduli terhadap 

sesama, mudah berbaur dan welcome dengan pendatang baru, sering bertukar sapa di luar 

pekerjaan, berkumpul & mengobrol.  

f. Waktu kerja  

senin-kamis 07.00-12.00, 14.00-16.00 

jumat 07.00-11.00, 14.00-17.00 

sabtu 07.00-12.00 

Saat hari minggu/libur masyarakat biasanya menghabiskan waktu di rumah, atau wisata 

terdekat. 

3.2 Analisa dan Konsep Kawasan 

3.2.1. Analisa Site  

Tabel 3 Analisa Site 

Data Respon 

Angin 
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Angin datang dari angin laut, disaring melalui 

pepohonan sehingga udara pada site sejuk dan 

lebih dingin pada malam hari. 

 

• Memaksimalkan bukaan pada bangunan 

 

 
• Menggunakan metode penyaring udara 

pada bukaan bangunan agar udara yang 

dihasilkan menjadi lebih sejuk sehingga 

dapat meminimalkan penggunaan AC 

• Memberikan vegetasi di sekitar 

bangunan  

Matahari 

• Sinar matahari pada pukul 04.00-07.00 dan 

setelah pukul 15.00 lebih baik menghindari 

terkena paparan langsung karena 

mengandung ultraviolet A yang bila terpapar 

langsung secara berlebihan dapat 

meningkatkan resiko kulit keriput dan 

kanker kulit. 

• Tidak terdapat elemen penyaring sinar 

matahari pada kawasan berupa gedung atau 

pepohonan tinggi.  

• Menghindari orientasi bangunan 

menghadap ke barat dan timur 

 
• Menghindari radiasi matahari langsung 

ke bangunan mengenai bidang kaca 

• Menggunakan material atau vegetasi 

untuk menyaring cahaya matahari 

sehingga matahari tidak langsung ke 

dalam bangunan 

Akustik 

 

Menggunakan material-material 

peredam suara pada bahan bangunana 

atau interior ruang 



 

 

10 

 

Pada bangunan berdempet, tingkat keredaman 

suara sangat rendah. 

Vegetasi 

 

Kawasan site dikelilingi oleh pepohonan 

kelapa sawit sehingga terlihat lebih asri, 

namun ada beberapa kondisi lain seperti:  

• Binatang liar seperti biawak dan ular sering 

masuk ke permukiman 

• Pohon sawit membantu menyarng udara 

• Pohon sawit tidak bersebelahan langsung 

dengan bangunan sehingga tidak membantu 

menyaring cahaya matahari  

• Memerlukan pagar pembatas dari 

binatang liar 

• Memberikan vegetasi pada kawasan 

untuk mendukung area sekitarnya agar 

tetap terlihat asri  

 

Kontur dan Jenis Tanah 

 

Kondisi kontur kawasan berbukit, dengan 

jenis tanah lempung liat yang memiliki 

kandungan air cukup tinggi sehingga bila 

hujan tanah melunak.  

• Perlunya melalukan stabilisasi dan 

pengerasan tanah terhadap lokasi site dan 

jalan akses kawasan 

• Memberikan vegetasi dan materian 

bebatuan yang dapat mengikat tanah 

Energi 

• Sumber energi kawasan menggunakan 

genset berbahan bakar limbah serabut kelapa 

sawit. Saat mesin mengolah serabut kelapa 

sawit akan menggerakkan turbin yang 

mengaktifkan genset sebagai pemasok listrik 

kawasan. Namun listrik hanya akan menyala 

saat pabrik sedang aktif, yakni pada pukul 

04.00-23.00  

• Udara pada malam hari dingin, sehingga 

tidak terlalu membutuhkan AC.  

• Kebutuhan energi listrik pada malam hari 

lebih minim dibandingkan siang hari, karena 

waktu beristirahat atau tidur.  

• Menyediakan energi alternatif dengan 

mengangkat potensi energi terbarukan 

dari kawasan, seperti solar panel system. 

• Dapat menggunakan media yang dapat 

menyimpan energi dan digunakan pada 

malam hari. 
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3.2.2. Analisa dan Konsep Kawasan  

PT Alam Jaya Persada memiliki misi “Meningkatkan  perkembangan perusahaan dengan standar 

kualitas tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah yang lebih untuk 

stakeholder”. Konsep eco-settlement mengacu pada konsep kawasan hijau dan berkelanjutan, dengan 

gagasan untuk mendukung visi perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perancangan perumahan 

perkebunan kelapa sawit PT Alam Jaya Persada ini mengacu konsep permukiman ramah lingkungan, 

permukiman hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Pengolahan desain kawasan menerapkan aspek 

tiga pilar berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Aspek sosial memanfaatkan partisipasi 

masyarakat dalam bermusyawarah dan bergotong royong, menyajikan fasilitas pendukung kegiatan 

masyarakat. Aspek ekonomi dengan upaya dalam meningkatkan perekonomian rakyat secara 

partisiatid dari masyarakat. Aspek ekologi dengan memberikan kualitas bangunan dan lingkungan 

sehat untuk masyarakat. Semua aspek tersebut juga didukung penuh oleh pilar keempat, yakni 

kelembagaan di bawah naungan PT Alam Jaya Persada.  

 

Gambar 3. Bagan Zonasi Kawasan 

 

Zona pembagian kawasan berdasarkan fungsi bangunan. Mengaitkan dengan konsep eco-settlement 

untuk memenuhi kebutuhan tiga pilar sosial-ekonomi-ekologi, dibutuhkan fasilitas-fasilitas untuk 

menunjang kebutuhan tersebut.  

a. Sosial : Fasilitas sosial meliputi gedung serbaguna, taman, masjid, fasilitas olahraga.  

b. Ekonomi : Fasilitas yang dapat menunjang ekonomi masyarakat berupa koperasi. 

c. Ekologi : Kontur tanah berbukit selain merupakan sebuah tantangan dapat menjadi sebuah seni 

kawasan. Pola kawasan dan pembagian persebaran bangunan menyesuaikan kondisi tapak yang 

ada. 

Enterance 

Perumahan 

Kantor 

Pabrik 

Fasilitas Perumahan 

Fasilitas workshop 
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Gambar 4. Eksterior Kawasan 

3.3 Analisa dan Konsep Bangunan 

3.3.1. Analisa Kebutuhan Bangunan dan Ruang 

Bangunan hunian di permukiman PT Alam Jaya Persada terbagi ke dalam 3 jenis unit, yakni G1, G2, 

dan G4.  

Tabel 4 Jenis Bangunan Hunian PT Alam Jaya Persada 

Jenis Unit Penghuni Kapasitas/unit 

G1 Estate Manager 1 keluarga 4 orang 

G2 Asisten Kepala, KTU, dan 

sederajat 

2 keluarga 8 orang 

G4 Karyawan 4 keluarga 16 orang 

PT Alam Jaya Persada menaungi 418 tenaga kerja manajemen kebun dengan struktur organisasi 

sebagai berikut  

 

Gambar 5. Struktur Organisasi PT Alam Jaya Persada 

Sehingga perhitungan kapasitas untuk kebutuhan bangunan hunian tenaga kerja adalah sebagai 

berikut.   

Tabel 5 Perhitungan Kebutuhan Bangunan Hunian 

Unit 
Jumlah 

karyawan 

Persentase 

Pengguna 
Status Perhitungan 

Kebutuhan 

bangunan (unit) 
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G1 1 orang     1 unit 

G2 6 orang   6:2  3 unit 

G4 411 orang 

70% Berkeluarga 288:4  72 unit 

30% 

Bujang  

(tinggal 

bersama 4 

orang/rumah) 

124:4 31:4 8 unit 

Dari tabel perhitungan di atas, dapat disimpulkan kebutuhan bangunan hunian untuk dapat menaungi 

keseluruhan tenaga kerja pada manajemen kebun adalah 1 unit G1, 3 unit G2, dan 80 unit G4. 

Perhitungan didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan KTU Kebun PT Alam Jaya Persada, 

sedangkan kebutuhan bangunan yang direncanakan dalam anggaran 2021 meliputi: 

Tabel 6 Kebutuhan Bangunan oleh Perusahaan 

Kebutuhan Bangunan Jumlah  Zona 

Rumah G1 1 unit 
Perumahan 

Rumah G2 2 unit 

Kantor Kebun 1 unit Kantor 

Gudang Material 1 unit 

Workshop  

Gudang Pupuk 1 unit 

Kantor Unit Semprot 1 unit 

Workshop / Bengkel  1 unit 

Kantor Damkar 1 unit 

Pengisian BBM 1 unit 

Adapula beberapa usulan bangunan oleh penulis terhadap beberapa aspek, yakni: 

Tabel 7. Kebutuhan Bangunan oleh Analisis Penulis 

Aspek 
Kebutuhan 

bangunan 
Konsep 

Pasar dan  toko serbaguna yang jauh dari 

lokasi permukiman, ±10km 
Koperasi 

Badan usaha yang bisa dikelola 

bersama secara demokrasi, 

untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Kedekatan sosial yang baik antar 

masyarakat, membuat masyarakat sering 

Gedung 

Serbaguna 

Fasilitas untuk memenuhi 

masyarakat dalam 
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bertukar sapa hingga membuat acara 

namun belum memiliki fasilitas 

pendukung penyalur kegiatan. 

menyelenggarakan sebuah 

acara. 

Belum adanya fasilitas hiburan di dalam 

permukiman. Masyarakat biasanya 

menghabiskan waktu liburnya hanya di 

rumah. Aspek lainnya juga dari 

banyaknya anak kecil yang berada di 

dalam kawasan permukiman. 

Taman dan 

Fasilitas 

Olahraga 

Fasilitas hiburan untuk 

masyarakat berkumpul dan 

menghabiskan waktu luang. 

Sering mendapat kunjungan dari kantor 

pusat dalam rangka pengecekan kinerja, 

pengecekan alat, upgrade sistem, dan 

sebagainya. 

Guest 

House 

Fasilitas bangunan khusus 

menjamu tamu yang dapat 

mewadahi dan melayani 

beberapa tamu dalam satu 

bangunan. 

3.3.2. Tata Massa Bangunan 

 

Gambar 6. Tata Massa Bangunan 

Pola kawasan memusat dengan fasilitas sosial sebagai centre dan dikelilingi oleh kawasan hunian. 
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3.4 Analisa dan Konsep Arsitektur 

3.4.1. Konsep Fasad Eksterior dan Lanskap 

Desain arsitektural pada bangunan ini menerapkan mengadaptasi bentuk bangunan eksisting dan 

lingkungan sekitar, dengan output bentuk rumah sederhana demi menghindari kecemburuan sosial. 

Sederhana namun memiliki karakteristik perumahan perkebunan kelapa sawit.  

 

Gambar 7. Bangunan Hunian 

 

Gambar 8. Bangunan Kantor 

Tipologi bangunan kantor lebih kaku menyesuaikan dengan fungsinya yang formal, dengan parameter 

desain kantor pabrik dan lebih fokus kepada fungsi.  

 

Gambar 9. Bangunan Penunjang Fasilitas Umum 

Bangunan fasilitas sosial seperti gedung serbaguna, memadukan model bangunan sekitar dengan 

bentuk modern. Ketinggian bagunan dibuat lebih tinggi sesuai dengan daya tampungnya agar sirkulasi 

angin dalam ruang dapat bergerak lebih bebas saat banyak orang.  
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Gambar 10. Zonasi Taman 

Desain lanskap dengan memadu padankan warna-warna dan material yang bersifat netral dan selaras 

dengan alam.  

3.4.2. Konsep Struktur 

Sebelum dilakukan pembangunan, tanah terlebih dahulu distabilisasi dengan diratakan menggunakan 

alat berat dan dilakukan pemadatan berupa penambahan permukaan tanah dengan campuran batu dan 

pasir untuk mengikat tanah demi memperkuat kekokohan bangunan. Adapun jenis struktur yang 

digunakan dalam bangunan sederhana satu lantai menggunakan struktur batu kali dan sloof dengan 

modifikasi pola cerucuk. Cerucuk bisa menggunakan kayu atau bambu.  

3.4.3. Konsep Energi 

a. Kawasan 

Konsep energi kawasan menggunakan sistem solar panel, yang merupakan alat yang dapat 

mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Solar panel ini diletakkan pada 

tempat yang tidak memiliki objek penghalang, sehingga tidak terjadi bayangan dan cahaya 

matahari dapat optimal. Lokasi tapak berada di garis khatulistiwa. Untuk memanfaatkan lahan, 

solar panel dapat diletakkan di atap rumah/bangunan. Hasil sumber listrik ini dapat disimpan 

dan dimanfaatkan di malam hari.  

 

Gambar 11. Solar Panel System 
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Area Keluarga 

Area Servis 
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Sistem solar panel ini juga bisa dimanfaatkan untuk penerangan jalan dengan system sensor 

yang bisa digunakan di malam har. Saat siang hari energi akan disimpan di dalam batre, dan 

lampu akan menyala bila ada kendaraan yang lewat.  

 

Gambar 12. Sistem Solar Panel Pada Lampu Jalan 

 

b. Bangunan 

Lampu emergency adalah lampu yang bisa digunakan saat tidak ada listrik. Dengan sistem 

batre, dapat dicharge sambil digunakan pada siang hari. Dan dapat digunakan sebagai 

penerangan saat listrik padam. Energi listrik dipasok dari sumber energi kawasan (genset) atau 

solar panel, kemudian disimpan dan dapat digunakan saat pemadaman listrik sebagai energi 

cadangan.  

4. PENUTUP 

Perancangan Permukiman Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Samboja tepatnya pada kawasan 

hunian PT Alam Jaya Persada telah memenuhi aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang memfasilitasi 

dan menunjang segala kegiatan penggunanya. Rencana konsep pengembangan yang dilakukan 

meliputi konsep secara gagasan perancangan permukiman perkebunan kelapa sawit dengan konsep 

eco-settlement sehingga pengembangan ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kawasan 

permukiman PT Alam Jaya Persada. 

PERSANTUNAN 

Segala puji penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-
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Perancangan Arsitektur (DP3A) yang berjudul “Perencanaan Kawasan Permukiman pada Lahan 

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Samboja” dengan baik. Shalawat dan salam semoga 

terlimpah kepada baginda tercinta Rasulullah SAW yang kita nantikan syafa’atnya di akhirat. 
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Namun berkat ketekunan, kesabaran, bantuan, dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, maka 
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tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama kegiatan berlangsung 
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