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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Rumah Susun Nelayan 

2.1.1 Definisi Proyek 

a. Pengertian Permukiman  

Dalam meninjau pemukiman, akan dibahas definisi pemukiman menurut 

beberapa sumber: 

1. Pemukiman berasal dari kata “mukim” yang berarti suatu kawasan atau daerah 

yang merupakan bagian dari kota atau bagian dari desa yang mempunyai fungsi 

utama sebagai tempat tinggal (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

2. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 4 tahun 1992). 

3. Pemukiman (Human Settlement) adalah tempat (ruang) untuk hidup dan 

berkehidupan bagi kelompok manusia. (Doxiadis, 1971). Pemukiman pada intinya 

terdiri dari 2 unsur yaitu isi (contain) dan tempat/wadah (container) dan 

selanjutnya terbagi menjadi 5 unsur penting yaitu: Nature (alam), Man (manusia), 

Society (kehidupan sosial), Shell (ruang), dan Networks (hubungan).  

(Sumber:http://kuliaharsitektur.blogspot.com/2008/11/pengertian-permukiman.html) 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemukiman adalah suatu lingkungan yang 

terdiri dari perumahan tempat tinggal manusia yang dilengkapi tidak hanya berupa 

aspek fisik dan teknis saja namun juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya dan 

prasarana pelayanan yang merupakan subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. 

a) Unsur-unsur Permukiman 

Pembangunan pemukiman tidak hanya mengisi lahan kosong dengan 

rumah-rumah, tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan agar rumah-rumah 

tersebut dapat menjadi tempat bermukim yang layak dan memungkinkan 

terjadinya kelestarian sumber daya alam. Unsur pemukiman yang dimaksud, 

menurut Doxiadis (1971) adalah : 

1. Alam, yang menyangkut masalah pola tata guna lahan, pemanfaatan dan 

pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan, taman, area 

rekreasi dan olah raga. 

2. Manusia, yang berhubungan dengan manusia antara lain kebutuhan fisik, 

pencipta rasa aman dan terlindung, rasa memiliki lingkungan, tata nilai 

dan estetika. 

3. Masyarakat, menyangkut peran serta penduduk, aspek hukum, pola 

budaya, aspek sosial ekonomi dan kependuukan. 

4. Wadah atau sarana kegiatan, yaitu perumahan, pelayanan umum seperti 

puskesmas dan sekolah dan fasilitas umum seperti toko, pasar, dll. 

5. Jaringan prasarana seperti utilitas, taransportasi dan komunikasi. 

 

b) Jenis Permukiman 

Doxiadis (1971) juga membagi pemukiman dalam 4 kategori yaitu: 

http://kuliaharsitektur.blogspot.com/2008/11/pengertian-permukiman.html
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1. Pemukiman sejenis (homogenius) yaitu pemukiman yang berupa ladang-

ladang/lapangan. 

2. Pemukiman pusat (central) yaitu yang berupa pemukiman yang berupa 

gedung-gedung, perkantoran, dll. 

3. Pergerakan (circulation) yaitu berupa jalan-jalan, ruang gerak dll 

4. Special/khusus yaitu bangunan-bangunan khusus yang ada pada 

pemukiman homogen. Pemukiman ini biasanya memiliki kekhasan 

dikarenakan keseragaman masyarakatnya dalam hal budaya, atau mata 

pencaharian. 

 

Dengan demikian Rumah Susun Nelayan masuk kedalam macam 

permukiman spesial / khusus, hal ini dikarenakan keseragaman masyarakat 

dalam hal mata pencaharian yaitu sebagai nelayan.  

 

b. Permukiman Nelayan 

a) Pengertian Permukiman Nelayan 

Menurut Khadija ST, (1998) arti kata Nelayan terbagi dalam dua pengertian 

nelayan yaitu : 

 Nelayan Sebagai Subyek/Orang, merupakan sekelompok masyarakat 

manusia yang memiliki kemampuan serta sumber kehidupan disekitar 

pesisir pantai. 

 Nelayan sebagai predikat/pekerjaan, suatu sumber penghasilan 

masyarakat yang berkaitan erat dengan sektor perikanan dan perairan 

(laut dan sungai). 

Permukiman nelayan adalah merupakan lingkungan tempat tinggal 

dengan sarana dan prasarana dasar yang sebagian besar penduduknya 

merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki 

akses dan keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan 

kawasan perairan sebagai tempat mereka mencari nafkah, meskipun demikian 

sebagian dari mereka masih terikat dengan daratan. 

Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu 

permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang 

memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan nelayan itu sendiri 

adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di perairan. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan 

nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan 

khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan. 

 

b) Jenis – Jenis nelayan  

Secara garis besar nelayan berdasarkan alat penangkapan ikan dapat dibedakan 

atas dua golongan, yaitu : 

1. Nelayan berdasarkan pemilikan alat penangkapan, yang terbagi atas : 
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a. Nelayan pemilik, yaitu nelayan yang mempunyai alat enangkapan, baik 

yang langsung turun ke laut maupun yang langsung menyewakan alat 

tangkapan kepada orang lain. 

b. Nelayan Buruh atau nelayan penggarap, yaitu nelayan yang tidak 

memiliki alat penangkap, tetapi mereka menyewa alat tangkap dari 

orang lain atau mereka yang menjadi buruh atau pekerja pada orang 

yang mempunyai alat penangkapan. 

2. Berdasarkan sifat kerjanya nelayan, dapat dibedakan atas : 

a. Nelayan penuh atau nelayan asli, yaitu nelayan baik yang mempunyai 

alat tangkap atau buruh yang berusaha semata-mata pada sektor 

perikana tanpa memiliki usaha yang lain. 

b. Nelayan Sambilan, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan atau 

juga sebagai buruh pada saat tertentu melakukan kegiatan pada sektor 

perikanan disamping usaha lainnya. 

 

c) Karakteristik Permukiman Nelayan  

Kawasan perumahan nelayan haruslah mempunyai ataupun memenuhi prinsip-

prinsip layak huni yaitu memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, 

maupun persyaratan lingkungan sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 

Tentang Perumahan Dan Permukiman serta biaya perumahan dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan 

bangunan dan keandalan sarana serta prasarana lingkungannya. Persyaratan ekologis 

berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan baik antara lingkungan alam maupun 

dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu 

dilestarikan. Persyaratan administratif berkaitan dengan pemberian usaha, izin lokasi 

dan izin mendirikan bangunan serta pemberian hak atas tanah. Persyaratan 

lingkungan meliputi pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan. 

Pemantauan lingkungan bertujuan untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi 

selama pelaksanan pembangunan rumah atau perumahan, sedangkan pengelolaan 

lingkungan bertujuan untuk dapat mengambil tindakan koreksi bila terjadi dampak 

negatif dari pembangunan rumah atau perumahan.  

Berdasarkan karakteristik tersebut diatas maka dapat disimpulkan karakteristik 

permukiman nelayan secara umum, yaitu :  

Tabel 2.1 Karakteristik Permukiman Nelayan  

No Parameter Karakteristik 

1 Umum Merupakan permukiman yang terdiri dari satuan-

satuan perumahan yang memiliki berbagai sarana dan 

prasarana yang mendukung kehidupan dan 

penghidupan penghuninya.  

2 Lokasi Geografis Berdekatan atau berbatasan langsung dengan 

perairan dan memiliki akses yang tinggi terhadap 

kawasan perairan.  

3 Pekerjaan Penduduk Mayoritas dari jumlah penduduk adalah nelayan dan 

pekerjaan lainnya yang terkait dengan pengolahan 
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dan penjualan ikan.  

4 Sarana Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan 

dan penghidupan penduduknyasebagai nelayan 

khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan 

eksplorasi ikan dan pengolahan ikan. 

5 Prasarana Memiliki berbagai prasarana yang mendukung 

kehidupan dan penghidupan penduduknya sebagai 

nelayan khususnya dikaitkan dengan kegiatan-

kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan.  

(Sumber : DPU Kota Tegal 2010) 

 

d) Pola dan Tata Letak Permukiman Nelayan 

Pola dan tata letak suatu pemukiman nelayan terbentuk dari 2 hal yang sangat 

mempengaruhi yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia mempengaruhi 

penataan berkaitan erat dengan kebudayaan dan aktifitas sosial para penduduk, 

sedangkan faktor alam yang sudah ada menjadi dasar penataan pemukiman yang 

sebisa mungkin memanfaatkan semua potensi alam yang tersedia. Berikut pola dan 

tata letak pemukiman nelayan yang ada di Indonesia berdasarkan DPU Cipta Karya: 

 

a) Tipe Cluster (Mengelompok) 

Pada tipe ini, rumah-rumah nelayan mengelilingi pusat kegiatan nelayan 

seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Berikut ilustrasi pola cluster:  

 

 

 

Dapat dilihat bahwa pola cluster ini mengelompokkan pemukiman nelayan 

pada satu zona. Hal ini bisa menjadi pembeda zona antara pemukiman nelayan dan 

non nelayan sehingga meminimalisir terjadinya gangguan aktifitas oleh penduduk 

yang berprofesi nelayan dan bukan nelayan.  

  

b) Tipe Linear 

Pola linier merupakan pola pemukiman nelayan dimana rumah-rumah nelayan 

berada di tepi-tepi jalan utama pada pemukiman tersebut, sehingga pola ini 

mengikuti garis jalan. Berikut ilustrasi pola linier (menerus): 

= dermaga 

= pemukiman 

= pusat kegiatan 

= perairan 

= jalan desa 

Gambar 2.1 
Pola Cluster pada Pemukiman Nelayan 

Sumber: DPU Cipta Karya,1989 
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Pola pemukiman linier seperti ini memiliki akses yang baik di setiap rumah 

nelayannya, karena mengikuti jalan lingkungan setempat, sehingga juga 

mempermudah kegiatan nelayan.  

 

c) Tipe Menyebar 

Tipe menyebar merupakan tipe pemukiman nelayan yang tidak beraturan dan 

tidak terkontrol, hal ini biasa disebabkan tidak adanya perancangan pemukiman 

nelayan sehingga penataan pemukimannya tidak merata. Berikt ilustrasi pemukiman 

nelayan tipe menyebar: 

 

 

 

c. Pengertian Rumah Susun 

Menurut UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun pasal 1, Rumah Susun 

adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horizontal maupun veritikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat 

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

dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.  

Dengan demikian berarti tidak semua bangunan bertingkat itu dapat disebut 

rumah susun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, tetapi setiap rumah 

susun adalah selalu bangunan bertingkat. 

 Dari setiap definisi di atas, dapat dikembangkan duatu pemahaman tentang judul 

Rumah Susun Nelayan  dengan penekanan desain Eko Arsitektur yang memanfaatkan 

potensi yang dimiliki oleh alam sekitar. Misalnya pemanfaatan tentang angin, tentang 

cahaya matahari, dll.  

 

= dermaga 

= pemukiman 

= pusat kegiatan 

= perairan 

= jalan desa 

Gambar 2.2 
Pola linier pada Pemukiman Nelayan 

Sumber: DPU Cipta Karya,1989 
 

 

  

 

  

 

  

  

 

= dermaga 

= pemukiman 

= pusat kegiatan 

= perairan 

= jalan desa 
Gambar 2.3 

Pola menyebar pada Pemukiman Nelayan 
Sumber: DPU Cipta Karya,1989 
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2.1.2 Sejarah dan perkembangan Rumah Susun 

Pengaturan dan pembinaan rumah susun dapat dilakukan oleh pemerintah atau 

diserahkan kepada Pemda. Pada pelaksanaan pengaturan dan pembinaan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Dalam UU No.16 Tahun 1985, juga disebutkan 

pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat golongan rendah untuk 

memperoleh dan memiliki rumah susun yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah (Pasal 11 ayat 1 dan 2) 

Pemerintah Indonesia lebih memberlakukan rumah sebagai barang atau 

kebutuhan sosial. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peran pemerintah dalam 

membantu pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. Kondisi ini dapat dimengerti karena sebagian besar penduduk 

Indonesia merupakan golongan yang kurang mampu memenuhi kebutuhan 

perumahan yang layak. Dalam kaitan ini, pemerintah memutuskan untuk 

melaksanakan pembangunan rumah susun di kota besar sebagai usaha peremajaan 

kota dan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan pola yang vertikal.  

  Proses lahirnya kebijakan untuk melaksanakan pembangunan rumah susun di 

kota-kota besar di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pengalaman negara lain 

(seperti Singapura, Hongkong dan lain-lain) dalam mengatasi masalah perkotaan yang 

diakibatkan urbanisasi, khususnya dalam bidang perumahan kota. Konsep 

pembangunan rumah susun pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah 

kualitas lingkungan yang semakin menurun maupun untuk mengatasi masalah 

keterbatasan lahan dalam kota.  

(Sumber:http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-tentang-rumah-

susun.html) 

 

2.1.3 Tipologi dan jenis Rumah Susun 

1. Jenis Rumah Susun Sederhana Menurut Sasaran Kelompok Masyarakat adalah: 

a) Rumah Susun Sederhana Milik 

Bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk membeli (tunai 

KPR) unit rumah susun. 

b) Rumah Susun Sederhana Sewa Tanpa Subsidi 

Bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi memilih tinggal 

di rumah sewa. 

c) Rumah Susun Sewa Bersubsidi 

- Subsidi terbatas : untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi 

menengah kebawah yang mampu membayar meskipun terbatas. 

- Subsidi penuh : bagi kelompok masyarakat yang kemampuan 

ekonominya sangat terbatas, hanya mampu membayar sewa untuk 

menutup ongkos operasi dan pemeliharaan rutin.  

(Kepmen Perumahan dan Permukiman No.10/KPTS/M/ 1999) 

2. Berdasarkan Sistem Pembelian 

 Jual, unit satuan rumah susun menjadi hak milik penghuni dengan sertifikat 

hak milik 

http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-tentang-rumah-susun.html
http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-tentang-rumah-susun.html
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 Sewa tiap unitnya hanya dapat disewa. Sistem pembayaran dan lama waktu 

tinggal tergantung pada kontrak yang berlaku antara calon penghuni dan 

pengelola. 

 Jual-beli, umumnya penghuni yang akan tinggal berasal dari permukiman yang 

diremajakan, mereka mendapat tiap unit rumah susun dari konsolidasi tanah 

antara pemerintah dengan masyarakat yang tanahnya terkena proyek 

peremajaan. 

 Sewa-beli, penghuni membeli unit rumah susun dengan jalan membayar sewa 

hingga sejumlah harga jual. 

 Beli-cicil, mencicil tiap bulan sampai lunas untuk mendapatkan hak 

kepemilikan.  

(Sumber : Siswono, 1991) 

3. Berdasarkan Ketinggian bangunan 

 Bertingkat rendah 

2-4 lantai dengan sistem sirkulasi vertikal dengan tangga  (walk up) 

 Bertingkat Sedang 

4-8 Lantai dengan sistem sirkulasi vertikal dengan tangga (walk up) dan lift 

hidrolik 

 Bertingkat tinggi 

8 lantai keatas dengan sistem sirkulasi vertikal dengan tangga (walk up) dan lift 

elektrik. 

(Sumber : Siswono, 1991) 

4. Berdasarkan Segi Ekonominya 

 Masyarakat Golongan Menengah Kebawah 

Golongan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp. 500.000. Tipe unit ini 

sesuai dengan luasan lahan yang kurang dari 100m2 dengan material minimalis. 

(Rusunawa Sederhana). 

 Masyarakat Golongan Menengah Keatas 

Golongan masyarakat berpenghasilan Rp. 2.000.000 keatas. Tipe unit hunian 

yang sesuai adalah dengan luasan lebih dari 100m2 dengan material yang 

berkualitas tinggi (Apartemen). 

(Sumber : Siswono, 1991) 

 

2.1.4 Pedoman Perencanaan Proyek 

a. Luas Lahan untuk fasilitas Rumah Susun dengan KDB 50-60% 

jenis dan besaran fasilitas lingkungan rumah susun sederhana campuran 5 lantai 

yang dibangun di lingkungan baru, mempunyai KDB 50%, KLB 1,25 atau kepadatan 

maksimal 1.736 jiwa/Ha, pada lahan rentang dengan kemiringan sampai 5% 

mencakup: 

1. Cara pencapaian; 

2. Tata letak pada lahan lingkungan dan atau 

3. Posisi pada Iantai bangunan rumah susun. 
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Tabel 2.2. Tabel Jenis Peruntukan Luas Lahan 

 
Keterangan : 

1) Luas Lahan untuk fasilitas Lingkungan rumah susun seluas-luasnya 30 % 

dari luas seluruhnya 

2) Luas lahan untuk fasilitas ruang terbuka, berupa taman sebagai 

penghijauan, tempat bermain anak dan atau lapangan olahraga seluas-

luasnya 20 % dari luas lahan fasilitas lingkungan rumah susun 

3) KDB (Koefisien Dasar Bangunan) 

(Sumber : SNI 03-7013-2014) 

 

b. Penentuan Koordinasi Modular 

Penerapan koordinasi modular harus memenuhi ketentuan bahwa : 

1. Bentuk-bentuk dasar satuan rumah susun adalah persegi empat. 

2. Ukuran modul dasar M = 100 mm, modul disain harisontal 3m dan vertikal 1m, 

ukuran unit minimum 8 x 3 m dan maksimum 20 x 3 m, tinggi minimum dari 

lantai ke langit-langit 24 m, ukuran ruang berdasarkan ukuran unit, fleksibilitas 

ruang, penghawaan, pencahayaan, koordinasi modular, matra ruang.  

3. Pengelompokan modul satuan rumah susun dapat menggunakan beberapa cara 

dalam penentuan ukuran dan bahan modul fungsi dipertimbangkan pada bahan 

struktur, dinding pengisi/ partisi, dan lantai pengisi 

4. Elemen, komponen dan bahan :  

 Dinding, modul vertikal kelipatan 1 m dan modul horisontal 3 m dengan 

jarak panjang dan lebar dinding diukur dari jarak bersih terbuat dari bahan 

yang fleksibel untuk keperluan bongkar pasang, lantai, berdasarkan grid 

kelipatan 3m dipilih jarak bersih, menggunakan bahan yang tidak lembab, 

permukaan halus dan dilapisi cat. 

 Bukaan berupa jendela pada komponen vertikal dan horisontal untuk 

kebutuhan penghawaan dan pencahayaan alami minimum 1/10 dari luas 

lantai dan minimum 1/20 luas lantai dapat dibuka.  

 Pintu dengan tinggi ambang atas minimum 20 m.  

5. Dalam beberapa hal diperbolehkan adanya penyela dan tidak harus modular 

6. Rumah susun huian hingga panjang bangunan 30 m harus menggunakan dilatasi 

pada sambungan antar bangunannya. 

7. Alat transportasi menggunakan tangga bila sampai 5 lantai dan menggunakan lift 

bila lebih dari 5 lantai. 

8. Ukuran tinggi tingkat minimum 26 m dan tinggi perubahan tingkat harus 

berkisar antara 3 m dan 12 m dengan kelipatan 3 m 
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9. Koridor dapat ditempatkan pada tengah dan pinggir massa bangunan dengan 

lebar minimum 5 x 3 m. Pada bangunan kurang dari atau sama dengan lima 

lantai dipersyaratkan menggunakan tangga.  

 
Gambar 2.4 Gambar Persyaratan Tinggi Rumah Susun 

(Sumber : SNI 03-2845-1992) 

10.  Fungsi bentuk dan bangunan didasarkan pada pengelompokan satuan rumah 

susun dan penyediaan akses menuju masing-masing satuan rumah susun. 

11. Tampak bangunan memperlihatkan keserasian, keharmonisan antara fungsi dan 

estetika, serta dapat menarik minat calon penghuni dan menaikkan status sosial.  

(Sumber : SNI 03-2845-1992) 

c. Rumah Susun Sederhana 

bangunan bertingkat berfungsi untuk mewadahi aktivitas menghuni yang paling 

pokok, dengan luas tiap unit minimal 18 m2 dan maksimal 36 m2.  

d. Dasar yang berkaitan untuk menentukan sarana, prasarana dan fasilitas 

Fasillitas-fasilitas lingkungan rumah susun yang dibangun baru harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Fasilitas niaga atau tempat kerja harus sesuai dengan kebutuhan, tingkat 

sosial budaya dan memenuhi persyaratan sesuai Tabel 

Tabel 2.3 Fasilitas Niaga atau Tempat Kerja 

 
(Sumber : SNI 03-7013-2004)  
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2) Fasilitas pendidikan mencakup dasar perencanaan, perancangan dan 

pelaksanaan pembangunan gedung sekolah, sesuai dengan keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Tabel 2.4 Fasilitas Pendidikan 

 
(Sumber : SNI 03-7013-2004) 

3) Fasilitas Kesehatan  

Tabel 2.5. Fasilitas Kesehatan 
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(Sumber : SNI 03-7013-2004) 

 

4) Fasilitas Peribadatan 

fasilitas peribadatan harian harus disediakan disetiap blok. Fasilitas 

beribadat dapat disatukan dengan ruang serba guna atau ruang komunal, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 jumlah penghuni minimal yang dilayani adalah 40 KK untuk setiap 

satu fasilitas peribadatan disediakan 1 mushola untuk tiap 1 blok, 

dengan luas lantai 9 - 360 M2. 

 Jumlah penghuni minimal harus mendukung untuk setiap fasilitas 

peribadatan kecil adalah 400 KK. 
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5) Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum 

Tabel 2.6 Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

 

 
(Sumber : SNI 03-7013-2004) 

6) Fasilitas Ruang terbuka 

Tabel 2.7 Ruang terbuka 
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(Sumber : SNI 03-7013-2004) 

e. Kenyamanan Suatu Hunian  

 Privasi  

Faktor privasi dipertimbangkan untuk menciptakan kenyamanan yang berasal 

dari bagian-bagian ruangan yang terbuka yang menghadap ke luar gedung. 

Suatu ruangan yang menghadap keluar sebaiknya memiliki jendela dengan 

ukuran ketinggian minimum yang tepat dan besarnya disesuaikan untuk 

melindungi hal-hal pribadi. Jarak horisontal minimum gedung (yang 

diperbolehkan) adalah sebagai berikut : 

a) Bagian muka gedung yang saling berhadapan, maka jarak horisontal 

minimum gedung adalah 10 m. 

b) Bagian muka gedung yang berhadapan dengan bukan bagian muka 

gedung, maka jarak horisontal minimum gedung adalah 6 m. 
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Gambar 2.5 jarak antar gedung menyangkut privacy 

(Sumber : Pedoman Perencanaan dan Perancangan Pembangunan Rumah 

Susun (Draft Ke-III) JICA secertary/Perum Perumnas, 5 Desember 1997) 

 

 Ventilasi  

Berdasarkan Penyampaian Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 

mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun, pada penghawaan 

alami (Pasal 10 ayat 2), penghawaan alami sebagaimana dimaksud adalah harus 

menggunakan sistem pertukaran udara silang (Cross Ventilation) dengan lubang 

angin sekurang-kurangnya 1 % dari luas lantai rungan yang bersangkutan. 

 
Gambar 2.6 Contoh dari sistem ventilasi di daerah koridor 

(Sumber : Pedoman Perencanaan dan Perancangan Pembangunan 

Rumah Susun (Draft Ke-III) JICA secertary/Perum Perumnas, 5 Desember 

1997) 

 

f. Dasar yang berkaitan Penentu Struktur dan Konstruksi 

Terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 

Tentang Rumah Susun yang membahas tentang Struktur, Komponen dan Bahan 

Bangunan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa struktur dan konstruksi yang 

terdapat pada rumah susun haruslah kuat dan tahan terhadap beban mati, beban 

gerak, hujan, gempa, banjir, angin, kebakaran dan bahan bangunan yang sesuai 

dengan daya dukung tanah. 

 Tangga  

Pada Penyampaian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 

tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, Pasal 18 ayat 2, bahwa 

standar dari suatu tangga adalah sebagai berikut: 
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a. Lebar berguna sekurang-kurangnya 120 cm  

b. Lebar bordes sekurang-kurangnya 120 cm 

c. Lebar injakan anak tangga sekurang-kurangnya 22,5 cm 

d. Railing (Pagar pengaman) dengan ketinggian sekurang-kurangnya 110 cm  

e. Pembuatan railling berbentuk lubang memanjang jarak antara sisi-sisinya 

tidak boleh lebih dari 10 cm . 

g. Dasar yang berkaitan Penentu Utilitas dan MEE 

Terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 

Tentang Rumah Susun yang membahas tentang Kelengkapan Rumah Susun yang 

menjelaskan bahwa rumah susun harus dilengkapi dengan jaringan air bersih, 

jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan 

air limbah, tempat pembuangan sampah, tempat pemasangan jaringan telepon, 

pintu darurat kebakaran dan lain-lain. 

h. Peraturan tentang penghunian dan persewaan Rumah Susun 

Hal tersebut disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Tegal tahun 2013 

Tentang Penghunian dan Persewaan  atas Rumah Sewa milik Pemerintah 

Pemerintah Kota Semarang, tertulis sebagai berikut: 

Berdasarkan Bab V pasal 17 Calon penghuni harus memenuhi persyaratan dan 

ketentuan sebagai berikut : 

a.  Warga Negara Indonesia yang berdomosili di wilayah daerah 

b. Warga yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah 

c. Warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh di wilayah 

daerah 

d. Sudah berkeluarga , lajang (namun bangunan dipisahkan) 

e. Belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan dari    

RT/Kelurahan setempat bagi calon penghuni yang tidak mempunyai pekerjaan 

tetap (pekerja musiman) dan atau Pimpinan Perusahaan/ Pemerintah dimana 

calon penghuni bekerja 

f.  Berpenghasilan rendah dan atau minimum sebesar Upah Minimum Kota (UMK) 

dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/Kelurahan setempat bagi calon 

penghuni  yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (pekerja musiman) dan atau 

Pimpinan Perusahaan/Pemerintah dimana calon penghuni bekerja 

 

 Pasal 22 

Penghuni Rumah Sewa wajib mentaati tata tertib penghunian sebagai berikut : 

a. tempat hunian luas 21 m2, dapat dihuni paling banyak 4 orang 

b. tempat hunian diatas luas 21 m2, dapat dihuni paling banyak 6 orang 

 

2.1.5 Analisa pelaku 

 Analisa Pengelola Rumah Susun ini di dapat berdasarkan wawancara dengan 

Bapak Aji selaku sekertasis Diskimtaru Kota Tegal. Sedangkan untuk penghuni atau 

tamu didapatkan dari hasil wawancara dengan warga Kampung Nelayan Muarareja, 

sehingga didapatkan analisa penghuni.  
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Tabel 2.8 Analisa Pengunjung Rumah Susun  

PELAKU KEGIATAN 

Pengelola  Pimpinan 

Wakil Pimpinan 

Sekretaris 

Bendahara 

Bagian Umum  

Bagian Teknis 

Penghuni Keluarga Nelayan (Mayoritas memiliki 

1 dan 2 orang anak) 

Pengunjung / Tamu Tamu Penghuni 

Tamu Pengelola 

Masyarakat sekitar rumah susun 

Konsumen dari kios-kios usaha 

(Sumber : Hasil Wawancara dan Studi banding) 

 

2.1.6 Analisa Aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan para penghuni rumah susun disni sama dengan rumah 

susun pada umumnya. Hanya saja letaknya yang berada di daerah pesisir pantai. 

 

Tabel 2.9 Tabel Kelompok Kegiatan berdasarkan Pelaku Kegiatan 

Pelaku Kegiatan Aktifitas 

Penghuni Tidur 

Makan  

Minum  

MCK 

Berinteraksi 

Berolahraga 

Bermain 

Pengelola Mengelola rumah susun 

Mengatur administrasi 

Mengatur keamanan rumah susun 

Memelihara keamanan teknis rumah susun 

Pengunjung/ tamu Bertamu  

Pembeli Tempat Usaha 

(Sumber : Hasil Wawancara dengan beberapa responden Warga Kampung Nelayan Muarareja) 

 

Aktivitas di rumah susun dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 2.10 Tabel Kelompok Kegiatan Berdasarkan Kelompok Kegiatannya 

KELOMPOK KEGIATAN AKTIFITAS 

Kelompok Aktifitas Utama Tidur 
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(Nelayan dan Keluarga di dalam Rumah 

Susun) 

Mandi 

Memasak 

Mencuci 

Belajar 

Bersantai dengan keluarga 

Kelompok Aktifitas Penunjang 

(Penghuni  di luar  Rumah Susun) 

Bekerja  

Berbelanja 

Kerja Bakti 

Pertemuan-pertemuan 

Olah Raga 

Dll 

Kelompok Aktifitas Teknis Bangunan 

(Pengelola Rumah Susun) 

Perawatan bangunan 

Pelayanan teknis bangunan 

Perparkiran 

(Sumber : Hasil Wawancara dengan Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal) 

 

2.1.7 Analisa fasilitas 

Sedangkan terdapat pula fasilitas umum dan sosial yang dibutuhkan, tidak 

hanya untuk nelayan, Namun juga untuk masyarakat (Fasilitas pendukung) umum 

sebagai berikut: 

 Sarana Pendidikan 

 Sarana Kesehatan 

 Sarana Perniagaan / tempat usaha 

 Sarana Pemerintahan & Pelayanan Umum 

 Sarana Kebudayaan dan Rekreasi 

 Sarana Peribadatan 

 Sarana Olahraga & Open Space 

 Jalur Hijau 

Tabel 2.11 Tabel Fasilitas Rumah Susun  

Fasilitas 

Utama 

Fasilitas Pendukung Fasilitas Pengelola Fasilitas Servis 

Ruang Tidur Kios / tempat usaha Ruang Teknis Bangunan Parkir Penghuni 

(Motor dan sepeda) 

Ruang Tamu Balai Pengobatan/ 

kesehatan 

Ruang Perawatan 

bangunan 

Parkir pengelola 

(Motr, mobil) 

Ruang 

Makan  

Masjid/ Mushola Ruang Serba Guna Parkir pengunjung / 

tamu (Motor, 

mobil, sepeda) 

Kamar Mandi Sarana Olah Raga 

dan Open space 

R. pengelola  

Tempat 

Jemur 

pakaian  

   

Dapur    
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(Sumber : Hasil Analisa Berdasarkan data-data wawancara pelaku kegiatan dan aktifitas kegiatan) 

 

2.1.8 Organisasi Ruang 

Persyaratan – persyaratan Ruang-ruang tertentu : 

Tabel 2.12 Tabel Persyaratan Ruang pada Rumah Susun  

Ruang Spesifikasi Ruang Kebutuhan 

Rumah 

Susun 

Kamar Tidur 1. Membutuhkan sirkulasi udara yang baik. 

2. Mendapatkan cukup cahaya matahari 

pagi. 

Ruang Tamu Membutuhkan sirkulasi udara yang baik 

agar tidak kumuh 

Kamar Mandi 1. Sirkulasi udara yang baik. 

2.Cahaya masuk agar menghemat 

penggunaan energi listrik. 

3. Lubang air pada lantai (instalasi air 

kotor). 

Dapur 1.Sirkulasi udara yang baik sehingga tidak 

mengganggu pernapasan saat memasak. 

2.Cahaya masuk agar menghemat 

penggunaan energi listrik. 

Ruang Jemur 1. Sirkulasi udara yang baik. 

2.Cahaya cukup agar optimal dalam 

pemanfaatnya menjemur pakaian. 

3.Diletakkan menghadap luar (Taman). 

Tidak terlalu terekspos keluar bangunan.  

Tempat 

Usaha 

Toko atau Tempat 

Usaha 

1. Tempatnya strategis, terjangkau oleh 

masyarakat sekitar dan tempat 

pengambilan bahan dasa. 

2. Pencahayaan yang cukup (masuknya 

cahaya matahari namun tidak berlebih) 

3. Sirkulasi yang baik. 

(Sumber : Hasil wawancara dengan Dinas Permukiman dan Tata Ruang,  beberapa nelayan dan 

buruh industri pengolahan ikan) 

 

 Berikut bagan kedekatan ruang berdasarkan analisa data-data diatas : 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

R. Pengelola R. Teknis 
Bangunan 

Ruang 
Perawatan 

Rumah Susun 

Balai Obat 

Fasilitas pendukung 
nelayan 

Masjid 

Olah Raga/ 
Open Space 
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 Langsung 

 Tak Langsung  

2.2 Tinjauan Tematik / Penekanan Desain 

2.2.1 Pengertian Arsitektur Tropis 

Definisi Arsitektur menurut Francis DK Ching (1979) adalah membentuk suatu tautan 

yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Sedangkan kata tropis berasal dari 

kata yunani yaitu “tropikos” yang berarti garis balik. Pengertian tersebut berlaku untuk 

daerah antara kedua garis balik, yang meliputi sekitar 40% dari luas seluruh permukaan 

bumi. Garis-garis balik tersebut adalah garis lintang 23º27’ utara dan selatan yang terletak 

diantara garis isotherm 20º C. Dari definisi tersebut arsitektur tropis dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk, teknik, dan fungsi yang membentuk suatu tautan pada daerah garis isotherm 

20º C.  

Di Indonesia iklim dapat dibedakan menjadi dua katagori menurut letak geografisnya. 

Tropis Kering dan Tropis Lembab. Iklim pada suatu daerah sangat mempengaruhi efisiensi 

aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Manusia memiliki aktivitas yang begitu banyak 

sehingga sebagian besar aktivitas mereka tidak dapat diselenggarakan akibat 

ketidaksesuaian kondisi iklim luar. Cara untuk memecahkan kondisi tersebut dalah dengan 

membuat sebuah bangunan sebagai tempat untuk berlindung, dengan adanya bangunan 

tersebut diharapkan iklim luar yang tidak menunjang aktivitas manusia dapat dimodifikasi 

dan diubah menjadi iklim dalam (bangunan) yang lebih sesuai. Usaha manusia untuk 

mengubah kondisi iklim luar yang tidak sesuai menjadi iklim dalam (bangunan) yang sesuai 

seringkali tidak seluruhnya tercapai. Dalam banyak kasus, manusia di daerah tropis 

seringkali gagal menciptakan kondisi termis yang nyaman di dalam bangunan. Ketika berada 

di dalam bangunan, pengguna bangunan justru seringkali merasakan udara ruang yang 

panas, sehingga kerap mereka lebih memilih berada di luar bangunan. Oleh karena itu 

konsep arsitektur tropis adalah suatu solusi dalam mewujudkan iklim  yang sesuai untuk 

menunjang aktiviitas manusia di dalam bangunan khususnya pada daerah tropis. 

Arsitektur Tropis merupakan salah satu cabang ilmu arsitektur, yang mempelajari 

tentang arsitektur yang berorientasi pada kondisi iklim dan cuaca, pada lokasi di mana 

massa bangunan atau kelompok bangunan berada, serta dampak, tautan ataupun 

pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar yang tropis. Dalam buku green architecture 

karangan Tri Harso Karyono , arsitektur tropis didefinisikan sebagai suatu karya arsitektur 

yang mampu mengantisipasi problematic yang ditimbulkan dari iklim  tropis.  

Saat ini arsitektur tropis telah mencapai cakrawala pemikiran dan konsep baru. 

Arsitektur tropis pada saat ini dapat memiliki corak atau berwarna apa saja. Contoh corak 

tersebut seperti arsitektur sub-tropis, modern, pasca modern, dekonstruksi, high-tech, dan 

lainnya. Selama rancangan corak tersebut mampu mengatasi problematic yang ditimbulkan 

dari iklim tropism maka corak dalam suatu bangunan bukan menjadi masalah dalam 

mewujudkan eksplorasi disain dalam sebuah bangunan. Problematic yang harus diatasi 

dalam prinsip aritektur tropis antara lain seperti hujan deras, terik matahari, suhu udara 

tinggi, kelembaban tinggi ( untuk tropis basah) ataupun kecepatan angin yang pada 

umumnya rendah. Arsitektur tropis ingin mengubah kondisi tidak nyaman menjadi kondisi 

yang nyaman bagi penyelenggara aktivitas manusia yang berada di dalam bangunan. 

Dengan pemahaman tersebut kriteria arsitektur tropis tidak perlu lagi hanya dilihat dari 

sekedar bentuk atau estetika bangunan serta elemen-elemennya, namun lebih kepada 
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kualitas fisik ruangan yang ada didalamnya, yaitu suhu ruang yang rendah, kelembaban 

yang tidak terlalu tinggi, pencahayaan alami yang cukup, pergerakan udara (angin) yang 

memadahi, dan terhindar dari hujan dan terik matahari. Oleh karena itu bangunan yang 

dibangun dengan prinsip arsitektur tropis akan mampu memberika kondisi isik yang lebih 

nyaman dibandingkan kondisi fisik diluar bangunan. 

 

2.2.2 Faktor Perencanaan Arsitektur Tropis 

Faktor Perencanaan Eko-Arsitektur adalah :  

Menurut Dr. Ir. M. Syarif Hidayat M. Arch, terdapat tiga hal yang harus 

dipertimbangkan dalam perancangan bangunan di daerah tropis : 

a. Manusia dan kebutuhannya 

Pentingnya kebiasaan setempat dan budaya yang mempengaruhi perancangan 

rumah. 

b. Pengaruh Iklim tropis  

Perbedaan antara iklim tropis dan iklim sedang, bertingkat dengan bervariasinya 

kombinasi antara matahari dan awan, hujan dan pengaruhnya tehadap kehidupan 

manusia dan mahluk hidup lainnya. Dalam satu kasus suhu dibawah kalor darah, 

namun badan dapat dipanaskan dengan makanan, gerakan dan selter. Hal-hal yang 

mempengaruhi  iklim antara lain: 

a) View dan Orientasi Bangunan 

Dari contoh-contoh study kasus desain bangunan tropis modern yang ada di 

Indonesia pada saat ini, dapat disimpulkan ciri-ciri view dan orientasi 

bangunan tropis adalah sebagai berikut: 

 Menghadap pada arah dimana sinar matahari diusahakan dapat 

memasuki   ruangan pada pagi hingga sore hari. 

 Ruangan dengan fungsi publik atau pusat aktifitas berada pada kawasan 

yang mendapat cahaya matahari langsung, dengan suatu system 

pelindung yang menambah kenyamanan manusia. 

b) Kenyamanan termal 

Kenyamanan thermal adalah suatu kondisi thermal yang dirasakan oleh 

manusia bukan benda, binatang, dan arsitektur, tetapi dikondisikan oleh 

lingkungan dan benda-benda disekitar arsitekturnya atau kondisi piker 

seseorang yang mengekspresikan kepuasan dirinya terhadap lingkungan 

thermalnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenyamanan thermal 

pada bangunan antara lain: 

- Sun Protection 

Sun protection adalah suatu bagian memprotec atau menjaga bagian 

dalam bangunan atau interior, dengan suatu system atau bahan, 

yang dapat menambah kenyamanan. 

- Sun Shading 

Sun Shading adalah suatu bagian penyaring sinar matahari pada 

bukaan atau ventilasi  ruangan, yang biasanya terdapat pada material 

kaca atau penyangga ventilasi bangunan. 

- Window Radiation (radiasi jendela / bukaan) 
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Window radiation maksudnya pengaruh material atau system pada 

bukaan atau jendela, baik terhadap lingkungan interior bangunan, 

ataupun lingkungan luar / eksterior bangunan. 

 

2.3 Studi Banding Proyek Sejenis 

2.3.1  Rumah Susun Muara Angke 

a. Lokasi 

Rumah susun untuk nelayan di Muara Angke, terletak di Jakarta Utara yang 

tepatnya di area pelabuhan Muara Angke. Di pelabuhan Muara Angke ini terbagi 

menjadi beberapa zona, salah satunya adalah zona permukiman. Di zona permukiman 

ini terdapat rumah susun untuk nelayan dan warga berpenghasilan rendah lainnya.  

Dari 60 hektar lahan yang disediakan untuk kawasan nelayan Muara Angke, 

21,26 hektar di antaranya ditetapkan sebagai lahan permukiman, selebihnya 

dimanfaatkan untuk fasilitas tempat pendaratan ikan, pengedokan/perbaikan 

kapal, permukiman dan sarana umum, pengolahan hasil perikanan tradisional, 

tempat promosi hasil perikanan, dan tempat uji coba budidaya biota laut. 

Menurut Kepala Seksi Pemukiman Nelayan UPT (Unit Pelaksana Teknis) 

 

b. Fasilitas 

Kini Muara Angke terkenal sebagai tempat penjualan ikan laut segar dan ikan 

bakar di Jakarta. Memang di sini terdapat fasilitas tempat pendaratan dan pelelangan 

ikan, dan juga pasar ikan. 

1. Restoran ikan bakar mulai tersedia sekitar tahun 1994, ketika RM (rumah makan) 

Ikan Bakar dan RM Sinar Muara hadir di sini.  

 

Gambar 2.7 Pembakaran Ikan Pada Restoran Ikan Bakar 

Sumber : wikipedia.com 

2. Di areal seluas 65 hektare ini juga terdapat pusat kegiatan Pengolahan Hasil 

Perikanan Tradisional (PHPT). Berbagai jenis ikan asin,pindang dan asap dihasilkan 

di sini. Selain tempat pengolahan dan penjemuran ikan, di bagian ini juga terdapat 

beberapa toko yang menjual ikan asin dalam partai besar maupun eceran. Sebagian 

ikan asin yang dihasilkan dikirim antar pulau atau diekspor. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan_asin
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan_pindang
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan_asap
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Gambar 2.8 Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) 

Sumber : wikipedia.com 

3. Lapak pedagang ikan segar di sepanjang kaki lima. Pasar ikan yang sebenarnya 

terletak dalam gedung besar dibelakangnya. 

 

Gambar 2.9 Lapak Pedagang Ikan Segar 

Sumber : wikipedia.com 

4. Rusun untuk nelayan 

5. Terminal bus dan angkutan 

6. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umur) 

 

c. Tampilan bangunan 

 

 
Gambar 2.10 Eksterior Rumah Susun 

Sumber : www.tempo.com 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_ikan
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Gambar 2.11  Tampak Prespektif dari Arah Luar 

Sumber : Jakarta.okezone.com 

 

2.3.2 Rumah Susun Bandarharjo 

a. Lokasi  

Rumah susun Bandarharjo terletak +/- 2 km ke arah utara Kota Semarang dan 

berlokasi di tengah permukiman padat dan kumuh di Kelurahan Bandarharjo 

Semarang. Data dari BPS tahun 2007 menyebutkan bahwa Kelurahan Bandarharjo 

memiliki luas wilayah secara administratif seluas 3,43 km2. Jumlah penduduk pada 

tahun 2006 sebanyak 19.785 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 4.364 KK. 

Kepadatan penduduknya adalah 5.768 jiwa per km2. Rumah susun Bandarharjo 

merupakan rumah susun sederhana sewa. 

b. Fasilitas 

Rumah susun Bandarharjo terdiri dari 3 blok, yaitu : blok lama, blokA, dan blok B. 

Blok lama atau blok tengah merupakan bangunan pertama yang dibangun. Bahan 

bangunannya menggunakan bahan yang berbeda (batu bata) dengan blok A dan blok B 

(batako). Luas lahan blok lama sebesar 778,05 m2 dengan luas bangunan 1.008 m2. 

Unit hunian/rusun yang ada sebanyak 30 unit. 

Blok lama dibangun pada tahun 1992 dengan jumlah lantai sebanyak 4 (empat) 

lantai sebagai berikut : 

- Lantai I adalah lantai dasar. 

- Lantai II (Type 27 : 8 unit & Type 36 : 2 unit). 

- Lantai III (Type 27 : 8 unit & Type 36 : 4 unit). 

- Lantai IV (Type 27 : 4 unit & Type 54 : 4 unit). 

Tarif sewa yang dikenakan untuk unit sarusun sesuai tipe dan lantai pada blok 

lama adalah sebagai berikut : 

- Type 27 Lantai II : Rp. 17.500,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai II : Rp. 25.000,-/bln/unit 

- Type 27 Lantai III : Rp. 15.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai III : Rp. 22.500,-/bln/unit 

- Type 27 Lantai IV : Rp. 20.000,-/bln/unit 

- Type 54 Lantai IV : Rp. 30.000,-/bln/unit 

Blok A dibangun pada tahun 1997 dengan luas lahan sebesar 1.887 m2 dan luas 

bangunan sebesar 2.592 m2. Kapasitas hunian sarusun adalah 90 unit. Bahan 

bangunan utama blok A adalah batako. Blok A memiliki 4 (empat) lantai sebagai 

berikut : 
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- Lantai I adalah lantai dasar. 

- Lantai II (Type 27 : 24 unit & Type 36 : 6 unit) 

- Lantai III (Type 27 : 24 unit & Type 36 : 6 unit) 

- Lantai IV (Type 27 : 24 unit & Type 36 : 6 unit) 

Tarif sewa unit sarusun yang diberlakukan sesuai tipe dan lantai pada blok A 

adalah sebagai berikut : 

- Type 27 Lantai II : Rp. 25.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai II : Rp. 30.000,-/bln/unit 

- Type 27 Lantai III : Rp. 20.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai III : Rp. 25.000,-/bln/unit 

- Type 27 Lantai IV : Rp. 15.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai IV : Rp. 20.000,-/bln/unit 

Blok B dibangun pada tahun 1997 dengan luas lahan sebesar 1.887 m2 dan luas 

bangunan sebesar 2.592 m2. Kapasitas hunian sarusun adalah 90 unit. Bahan 

bangunan utama blok B adalah batako. Blok B memiliki 4 (empat) lantai sebagai 

berikut : 

- Lantai I adalah lantai dasar. 

- Lantai II (Type 27 : 24 unit & Type 36 : 6 unit) 

- Lantai III (Type 27 : 24 unit & Type 36 : 6 unit) 

- Lantai IV (Type 27 : 24 unit & Type 36 : 6 unit) 

Tarif sewa unit sarusun yang diberlakukan sesuai tipe dan lantai pada blok B 

adalah sebagai berikut: 

- Type 27 Lantai II : Rp. 25.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai II : Rp. 30.000,-/bln/unit 

- Type 27 Lantai III : Rp. 20.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai III : Rp. 25.000,-/bln/unit 

- Type 27 Lantai IV : Rp. 15.000,-/bln/unit 

- Type 36 Lantai IV : Rp. 20.000,-/bln/unit 

Terdapat beberapa buah kios, yaitu 24 buah kios dan tiap blok terdiri dari 8 kios, 

namun yang aktif sampai sekarang masih digunakan hanya 20 buah kios saja. Hal ini 

ditunjukan dari para penghuni yang lebih nyamanberjualan di depan rumah susun 

mereka ketimbang di kios yang sudah disediakan.  

Perletakkannya jauh dari pasar, lapangan, serta sekolah sehingga membuat 

masyarakat susah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun bersosialisasi. 

Pada lantai 1 Blok B dialih fungsikan oleh warga menjadi tempat bermain anak, hal ini 

dikaeranakan tidak tersedianya tempat bermain anak.   

c. Massa Bangunan 

Tiap lantai bangunan dihubungkan dengan tangga yamng berjumlah 2 buah setiap 

massa bangunan. Pada Blok A dan B letak tangga di tengah, yaitu bersebelahan. 

Sementara letak tangga pada Blok Tengah berada di kanan dan kiri bangunan. Selasar 

tiap lantai memiliki ukuran lebar 3 meter.  

d. Utilitas  

 Jaringan Listrik  

Liatrik berasal dari PLN bertegangan 220 V dengan kapasitas daya sebesar 450 

watt untuk semua tipe. Namun ada beberapa penghuni tipe unit hunian besar (54) 
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yang menambah daya menjadi 900 watt karna pertimbangan kebutuhan listrik 

yang besar sehingga daya yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan.  

 Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih dari sumur artetis yang berjumlah 3 buah yang melayani 3 blok 

bangunan. Air ini bersifat multi fungsi, karena selain dapat dipakai sebagai air 

untuk mandi, mencuci, juga dapat digunakan sebagai air minum. Air yang dipompa 

dari dalam tanah (air tanah) ditampung dalam tendon diatas menara untuk 

dialirkan ke unit-unit rumah dengan metode gravitasi, sehingga menghemat 

energi. 

 Jaringan Air Kotor 

Air kotor disalurkan ke septictank melalui pipa-pipa saluran di setiap lantai, 

kemudian dialirkan ke sumur resapan. Sementara bila kotoran padat sudah 

memenuhi bak penampungan warga berinisiatif membuangnya dengan menyewa 

jasa pembersih septictank  

 Sistem Pemadam Kebakaran  

Untuk menanggulangi kebakaran bangunan ini tidak memiliki fire detector, 

hydrant boy ataupun hydrant pillar dan tangga darurat. Tabung pemadam 

kebakaran portable tersedia di masing-masing lantai dan terletak di dekat tangga 

sebelah kiribangunan untuk blok tengah dan disebelah tangga pada blok A dan B. 

e. Tampilan Bangunan 

 Bagian Dalam Rumah Susun 

                       
Gambar 2.12 Tampilan Bangunan Rumah Susun Bandarharjo 

Sumber : wikipedia.com 

  

2.3.3  Rumah Susun Sewa Tegal Kamulyan 

a. Lokasi  

Rumah Susun Sewa ini berada di Kampung Nelayan (Jl. Lingkar Selatan), kelurahan 

Tegal Kamulyan, Cilacap selatan. Lokasinya dekat dengan dermaga di Cilacap yang akan 

menuju Nusa Kambangan.  

b. Fasilitas 

Rumah Susun ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik fasilitas social maupun 

fasilitas umum. Fasilitas tersebut diantara lain :  

1. Tempat penjemuran jaring 

Tempatnya berupa tanah lapang berada di belakang Rumah Susun, dekat 

dengan sungai (digunakan untuk dermaga perahu kecil) yang digunakan 

untuk menjemur jarring nelayan yang masih basah.  
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   Gambar 2.13 Tempat Penjemuran Jaring 

Sumber : Hasil Survey 

 

2. Tempat reparasi jaring 

Tempatnya berada di dekat parkiran motor blok B (Blok hunian Nelayan). 

 
Gambar 2.14 Tempat Pembenahan Jaring 

Sumber : Hasil Survey 

3. Mushola  

Terdapat 4 mushola yang ada di Rumah Susun ini. Masing- masing berada 

di setiap blok rumah susun.  

4. Masjid 

Masjid berada di dekat rumah susun (bukan berada dalam lahan rumah 

susun). Sehingga pada saat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Idul adha, dll 

dapat dipergunakan.  

5. Warung   

Warung atau tempat usaha para penghuni misalnya, menjual makanan dan 

minuman, menjual sembako. 

6. Taman bermain 

Taman bermain berada di tengah-tengah blok A, B, C, D. dipergunakan 

untuk bermain anak penghuni rumah susun serta penghijauan di 

lingkungan rumah susun Tegalkamulyan.  

 
Gambar 2.15 Taman Bermain di Rusun Tegal Kamulyan 

Sumber : Hasil Survey 

7. Tempat parkir 

Tempat parkir berada di setiap blok bangunan yang terletak di lantai dasar 

rumah susun.  
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Gambar 2.16 Tempat parkir kendaraan  

Sumber : Hasil Survey 

 

Tarif sewa Rusunawa Tegalkamulyan Unit I (Blok A dan Blok B ) yaitu Blok khusus 

Nelayan adalah lantai 1 Rp 105.000/bulan, lantai 2 Rp   94.500/bulan, dan lantai 3 Rp   

84.000/bulan. Sedangkan tarif sewa Rusunawa Tegalkamulyan Unit II (Blok C dan Blok 

D) yairtu yang dipergunakan untuk umum adalah lantai 1 Rp 157.500/bulan, lantai 2  

Rp 130.200/bulan, lantai 3 Rp 115.500/bulan.  

Rumah susun tegalkamulyan ini memiliki tenggang waktu bagi para penghuni 

rumah susun, yaitu 3 tahun. Sehingga diharapkan penghuni selama 3 tahun tersebut 

sudah mengalami peningkatan taraf kehidupan.  

 

c. Massa Bangunan 

Tiap lantai bangunan dihubungkan dengan tangga yamng berjumlah 2 buah setiap 

massa bangunan. Pada Blok A dan B letak tangga di tengah, dan di pinggir. Selasar tiap 

lantai memiliki ukuran lebar 3 meter. Bangunan ini tidak memiliki kamar, melainkan 

kamar dibuat sekat buatan (tidak permanen) sendiri oleh penghuni rumah susun sewa 

tersebut.  

d. Utilitas  

 Jaringan Listrik  

Listrik berasal dari PLN bertegangan 220 V dengan kapasitas daya sebesar 450 watt 

untuk blok A dan blok B. Untuk blok C dan D dengan kapasitas daya sebesar 900 

watt karna pertimbangan kebutuhan listrik yang berbeda dengan keluarga 

nelayan.  

 Jaringan Air Bersih 

Sumber air bersih dari sumur artetis yang berjumlah 4 buah yang melayani 4 blok 

bangunan. Air ini bersifat multi fungsi, karena selain dapat dipakai sebagai air 

untuk mandi, mencuci, juga dapat digunakan sebagai air minum. Air yang dipompa 

dari dalam tanah (air tanah) ditampung dalam tendon diatas menara masing- 

masing blok untuk dialirkan ke unit-unit rumah dengan metode gravitasi, sehingga 

menghemat energi. 

 Jaringan Air Kotor 

Air kotor disalurkan ke septictank melalui pipa-pipa saluran di setiap lantai, 

kemudian dialirkan ke sumur resapan. Sementara bila kotoran padat sudah 

memenuhi bak penampungan warga berinisiatif membuangnya dengan menyewa 

jasa pembersih septictank  

e. Tampilan Bangunan 
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Gambar 2.17 Tampilan Bangunan Rusun Tegal Kamulyan 

Sumber : Hasil Survey 


