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Bab V 

Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan 

 

5.1. Dasar Pendekatan Perencanaan dan Perancangan  

Pendekatan program perencanaan dan perancangan adalah acuan menyusun Laporan 

Perencanaan dan Perancangan “Rusunami di Jakarta” dengan harapan perencanaan dan 

perancangan rumah susun ini dapat mendekati kelayakan dan memenuhi persyaratan – 

persyaratan pembangunan sebuah hunian vertikal bagi masyarakat golongan menengah di jakarta 

Timur.  

Di dalam perencanaan dan perancangan bangunan rusunami ini dasar – dasar pendekatan 

yang harus diperhatikan adalah pendekatan lokasi dan tapak rencana rusunami akan didirikan. 

Sedangkan dasar – dasar pendekatan perancangan meliputi pendekatan pelaku, aktifitas, 

hubungan ruang, kebutuhan hunian, sirkulasi, lokasi dan tapak, aspek fungsional, aspek kinerja, 

dan aspek teknis.  

Perhitungan optimasi lahan dan jumlah hunian menggunakan studi jumlah unit yang 

sudah tersedia dan jumlah unit yang dibutuhkan. Pendekatan sistem utilitas untuk sebuah 

rusunami yang diperlukan adalah kelengkapan fasilitas – fasilitas bangunan guna menunjang 

kenyamanan, keamanan, kemudahan dan komunikasi dalam bangunan yang cakupannya ada 

dalam utilitas bangunan.  

Dibutuhkan pula pendekatan sistem struktur dan modul beserta pemilihan bahan 

bangunan yang sesuai dengan ikilim di indonesia dan nyaman untuk penghuni dalam melakukan 

kegiatan di rumah susun. Sedangkan untuk dasar pendekatan arsitektural adalah konsep 

arsitektur hikau yang sesuai dengan iklim dan diharapkan dapat mengatasi kerusakan lingkungan 

akibat dari pemanasan global, serta dapat memberikan citra hunian Rusunami yang nyaman, 

aman, terjangkau dan layak huni. 

  

5.2. Pendekatan Perencanaan  

5.2.1. Pendekatan Lokasi dan Tapak  

5.2.1.1. Analisa Penentuan Lokasi dan Tapak  

Pemilihan lokasi dan tapak Rusunami harus dapat mendukung semua kegiatan di rumah susun 

tersebut. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah sebagai 

berikut :  

1. Peraturan pemerinyah daerah yang menyangkut dengan penggunaan tanah, yang mana 

rumah susun masuk sebagai Wisma Susun (WSn).  

2. Pencapaian merupakan pertimbangan utama, yang mana berkaitan dengan daya tempuh 

penghuni dari dan ke lokasi tempat rusunami berdiri.  

3. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memiliki kualitas baik dan dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan penghuni tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.  

4. Memiliki jaringan infrastruktur yang lengkap guna meminimalkan biaya pengadaan dan 

pembangunan infrastruktur di dalam hunian rumah susun.  

 
5.2.1.2. Alternatif Tapak  

1. Alternatif Tapak 1  
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Lokasi Perencanaan Alternatif 1 adalah di Kawasan Kecamatan Pulo Gadung, tepatnya di sebelah 

timur lapangan pacuan kuda milik PT. Pulo Mas 

Gambar 5.1 : citra satelit tapak pulomas jakarta timur 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : wikimapia.org , 2014 
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Gambar 5.2 : Land Used tapak pulomas jakarta timur 

Sumber : RDTR DKI Jakarta Tahun 2014 

 

Gambar 5.3 : gambar land used tapak pulomas jakarta timur 
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Sumber : RDTR DKI Jakarta Tahun 2014 

 

Menurut Lembar Rencana Kota (LRK) Dinas Tata Kota DKI Jakarta, alternatif tapai 1 memiliki KLB = 
3, KDB =45%, luas tanah 1,75 Ha, GSB = 6, GSS = 6, maksimal lantai terbangun = 16 lantai, tapak 
ini menurt RDTR DKI Jakarta tahun 2014 digunakan sebagai zona hunian vertikal adapun batas – 
batas tapak ialah :  
 Utara = Lapangan Pacuan Kuda Pulomas  
 Barat = Sevilla School  
 Selatan = Jalan Tanah Mas  
 Timur = Superindo 
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Gambar 5.4. foto kondisi di sekitar tapak 

Sumber : hasil survey 
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1. Alternatif  Tapak 2 

Gambar 5.5. : gambar citra satelit tapak cawang jakarta timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : wikimapia.org , 2014 

 

Gambar 5.6. : Land use tapak cawang jakarta timur 

 

Sumber : RDTR DKI Jakarta Tahun 2014 
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Gambar 5.7. : CAD TAPAK CAWANG JAKARTA TIMUR 

Sumber : CAD 2014 

 
 

Menurut Lembar Rencana Kota (LRK) Dinas Tata KotaDKI Jakarta, alternatif tapai 2 memiliki KLB = 

4, KDB =55%, luas tanah 2,1 Ha, GSB = 6, maksimal lantai terbangun = 10 lantai, menurut RDTR 

DKI jakarta tahun 2014, lahan ini diperuntukan sebagi zona hunian vertikal adapun batas – batas 

tapak ialah :  

 Utara = Permukiman  

 Barat = Kali Inspeksi Cakung  

 Selatan = Permukiman  

 Timur = Permukiman 

 

5.2.1.3. Pemilihan Tapak  

Penilaian terhadap dua lokasi tersebut ditentukan dengan beberapa pertimbangan. 

Mengingat sasaran penghuni Rusunami adalah masyarakat dengan golongan menengah dengan 

penghasilan 3.500.000,- 5.500.000,- yang memiliki tempat kerja berada di utara (Jakarta pusat), 

barat (jakarta selatan) dan selatan (Jakarta timur) memerlukan lokasi yang strategis, mudah 

diakses dengan sarana transportasi umum dan sarana publik lainnya. 

Tabel 5.1 : kriteria pemilihan tapak 

 

Kriteria (Bobot %) Pulomas Cawang 

N BxN N BxN 

Aksesibilitas 
30 

Jalan raya 3 90 3 90 

Pencapaian 2 60 3 90 

Transportasi 2 60 3 90 

Strategis 20 Perkantoran 3 60 3 60 
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Perbelamjaan 2 40 3 60 

Pendidikan 2 40 3 60 

Rekreasi 2 40 2 40 

Olahraga 2 40 3 60 

Prasarana 20 Listrik 3 60 3 60 

telepon 3 60 3 60 

Air bersih 2 40 3 60 

Riol kota 2 40 2 40 

Lingkungan 15 kepadatan 3 45 3 45 

Kebisingan 3 45 2 30 

Peraturan 
pemerintah 15 

KLB,KDB 2 30 3 45 

Landuse 2 30 3 45 

Peruntukan 
lahan 

2 30 3 45 

Total  810  980 

 

Ket: 1=kurang mendukung, 2=cukup mendukung, 3=sangat mendukung 

Sumber : Analisa pribadi, 2014 

 

 

Dari penilaian alternatif tapak, maka terpilih tapak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan 

Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timut, memiliki potensi yang sangat mendukung untuk 

didirikan hunian vertikal berupa rumah susun sederhana milik dari pada di Pulomas dan Cakung. 

Tapak ini memiliki luasi 21.618 m2 atau 2,1 Ha. 

 

Gambar 5.8. : citra satelit tapak terpilih 
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Gambar 5.9. : cad tapak cawang (terpilih) jakarta timur 

Sumber : Cad 2014 

 

 

Gambar 5.10. : land used tapak terpilih 

sumber : RDTR Jakarta Timur 2014 
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Gambar 5.11. : kondisi di sekitar tapak 

Sumber : hasil survey, 2014 

Lokasi Tapak terpilih merupakan sudut dari pertemuan jalan antara Jl. Otto Iskandar 

Dinata (Otista), jalan Dewi Sartika dan Jalan MT.Haryono. kawasan yang sangat dekat dengan 

daerah perkantoran seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Badan Narkotika Nasional (BNN), kantor 

BUMN seperti Wijaya Karya (Wika), Waskita Karya, Hutama Karya (HK) dan Perum Perumnas, dan 

juga dekat dengan pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern seperti pasar Jatinegara, 

Pusat Groseir Cililitan, Pasar Kramat Jati, Sarana transportasi umum seperti shelter buswau 

Cawang Otista, BNN, dan terminal Kampung Melayu, transportasi umum lain seperti stasiun 

Jatinegara dan Stasiun Duren Kalibata mudah di akses dari lokasi perencanaan. 

 

5.2.2. Pendekatan Unit Hunian Berdasarkan Pendapatan Penduduk Jakarta Timur  
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Berdasarkan Permenpera No 27 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit / 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan mengenai kelompok sasaran KPR FLPP adalah masyarakat dengan penghasilan paling 

banyan Rp 5.500.000,- 

Tabel 5.2 kelompok penduduk berdasarkan jumlah pengeluaran 

Sumber : Jakarta dalam angka 2012 (BPS) 

Data diatas menunjukan penggolongan penduduk menurut pendapatan, penduduk 

jakarta timur dengan range penghasilan 3,5-5,5 juta berjumlah 765378 penduduk. Jika 

diasumsikan maka jumlah penduduk yang bisa mempunyai hunian rusunami ini sebanyak 765378 

jadi hunian yang dibutuhkan sebanding dengan jumlah penduduk yang berpenghasilan 3,5-5,5 

juta per bulan. Jika diambil 1% nya saja maka ada sekitar 7600 unit. 

 

5.2.3. Pendekatan Unit Hunian Berdasar Backlog di Jakarta Timur  
Di dalam perkembangan rumah susun di DKI Jakarta, ada dua pihak utama yang berperan, 

yang pertama adalah pemerintah DKI jakarta melalui Dinas Perumahan DKI Jakarta dan 

Pemerintah melalui Deputi Perumahan Formal Kementrian Perumahan Rakyat RI. Keduanya 

bersinergis untuk dapat menciptakan hunian yang layak bagi seluruh penduduk. 

Tabel 5.3 Backlog perumahan per kecamatan di jakarta timur 2012 
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Sumber : Jakarta dalam angka 2012 

 

Tabel 5.4 lokasi rumah susun sederhana menurut luas area, jumlah blok dan unit 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jakarta dalam angka 2012 

Data diatas menunjukan bahwa jumlah hunian dan jumlah KK yang ada di Jakarta timur 

tidak seimbang, ketidakseimbangan itu dinamakan backlog perumahan, backlog perumahan itu di 

dapat dari jumlah KK dikurangi dengan jumlah hunian yang ada. Pada tahun 2012 backlog 

perumahan di jakarta timur mencapai minus 196014 hunian, sedangkan rumah susun yang 

terdapat di Jakarta timur berjumlah 9401 unit. 

 

Jumlah KK Jumlah Hunian Jumlah Rusun backlog 

513144 709158 9401 196014 

Tabel 5.2 ketersedian hunian di jakarta timur 

Backlog perumahan 196014 

Jumlah rusun yang ada 9401 

Jumlah backlog tahun 2012  -186613 

Sumber : analisa 2014 

Dikaitkan dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan 

pengembangan pembangunan rumah di daerahnya ialah : 

1. Pembangunan rumah horizontal/ landed melalui mekanisme pasar, swasta dan masyarakat  

2. Pembangunan rumah susun, pengadaan rumah susun mewah bagi masyarakat 

berpenghasilan tinggi dengan proporsi 20% atau 5600 unit per tahun sudah dipenuhi oleh 

para pengembang, pengadaan rusun menengah bagi masyarakat berpenghasilan menengah 

dengan proporsi 40% atau 11.200 unit per tahun, pengadaaan rusun bagi masyarakat 
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berpenghasilan rendah dengan proporsi 40% atau 11.200 unit per tahun, menjadi target bagi 

pemerintah membangun 3.360 unit/tahun dan developer/bumn/bumd sebanyak 7.840 

unit/tahun (http://economy.okezone.com/read/2012/11/05/320/714073/penanganan-

perumahan-dan-pemukiman-di-dki-jakarta) 

Tabel 5.5. strategi pembangunan rusun di DKI Jakarta 

 
Dengan demikian berikut perhitungan unit hunian yang diperlukan Jakarta Timur saat ini,  

a. Kebutuhan rumah di Jakarta Timur saat ini = 186.613 unit  

b. Setiap tahun di butuhkan 60 % rumah landed  

= 186.613 x 60 % = 111.967 unit  

Kebutuhan rumah vertikal 40% 

  = 186.613 x 40% = 74.645 unit 

Untuk klasifikasi rumah vertikal menengah dibutuhkan 40% dari unit vertikal house yaitu sebesar : 

40 % x 74.645 = 29.858 unit. 

5.2.4. Pendekatan Type dan Jumlah Unit Hunian  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan 

Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada Bab VIII KPR Sejahtera Susun Pasal 8 

ayat (3) Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dapat difasilitasi KPR Sejaktera Susun memiliki 

ukuran luas lantai satuan rumah susun paling sedikit 21 m2(dua puluh satu meter persegi) dan 

tidak melebihi 36m2(tiga puluh enam meter persegi). 

Konsep perancnagan rumah susun ini ditunjukan untuk golongan menengah. Menurut REI 

rumah susun untuk golongan menengah mempunyai luasan atau tipe 36, 54 dan 72. Rata-rata 

nasional kebutuhan ruang per orang untuk masyarakat perkotaan 12m2 sedangkan untuk 

masyarakat pedesaan 15-16 m2 (johan silas,1992). Menurut kepmenkimpraswil RI no. 

403/KPTS/M/2002 trntang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat, kebutuhan 

ruang per orang sebesar 9m2/orang. 

Tabel 5.6. prosentase jumlah unit hunian 

Tipe 

unit 

Bandar Kemayoran Rusun Tambora Rusun Tebet  Marunda 

Unit  Lt.  Twr  % Unit  Lt.  Twr % Unit  Lt.  Twr % Unit  Lt.  Twr  % 

24 - - - 
 

- - - 
 

320 5 4 100 - - - 
 

30 - -  
 

514 16 3 100 - - - 
- 

- - - 
 

36 400  2 100 - - - 
- 

- - - 
- 

400 5 5 
100 

Jumlah 400 20 2 100 514 16 3 100 320 5 4 100 400 5 5 100 

Sumber : Analisa 2014 

 

 

http://economy.okezone.com/read/2012/11/05/320/714073/penanganan-perumahan-dan-pemukiman-di-dki-jakarta
http://economy.okezone.com/read/2012/11/05/320/714073/penanganan-perumahan-dan-pemukiman-di-dki-jakarta
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Tabel 5.7. rata-rata jumlah hunian 

Tipe Jumlah Unit Lantai tower % 

24 330   25 

30 514   40 

36 400   35 

jumlah 1244 11 3 100 

Sumber : Analisis 2014 

Tabel 5.8. pendekatan penghuni rusun berdasarkan penghuni 

Pelaku  Aktivitas  Jenis ruang 

Bujangan   Puas dengan 
dipenuhinya 
kebutuhan teritorial 
dan cenddrung 
berkelompok. 

 1 ruang tidur 
 1 ruang serbaguna 

Pasangan muda (belum 
mempunyai anak) 

 Mulai membutuhkan 
keleluasaan pribadi 

 1 ruang tidur suami 
istri 

 1 ruang serbaguna 
 1 kamar mandi/wc 

Pasangan muda dengan anak 
kecil 

 Transisi ke arah sebuah 
keluarga 

 Mulai perlu rumah 
secara utuh 

 Butuh keleluasaan 
pribadi untuk 
memenuhi kebutuhan 
sosialnya 

 2 ruang tidur 
 1 ruang tamu 
 1 ruang serbaguna 
 1 kamar mandi/wc 

 

Pasangan pertengahan usia 
dengan anak belasan tahun 

 Identifikasi keluarga 
sangan diperlukan 
sehingga rumah 
cerminan status sosial 

 2 ruang tidur 
 1 ruang tamu 
 1 ruang makan 
 Tempat 

bermain/halaman, 
garasi 

 Minimal 1 kamar 
mandi 

Sumber : Analisis 2014 

Dari analisa di atas didapat bahwa presentase unit hunian yang akan dibangun yaitu 25% 

untuk tipe 24, 30% untuk tipe 40 dan 35% untuk tipe 36. Tipe 24 bisa digunakan oleh bujangan 

atau yang belum berkeluarga, tipe 30 bisa di gunakan untuk keluarga baru belum punya anak dan 

keluarga baru dengan jumlah anak satu, sedangkan tipe 36 bisa digunakan untuk keluarga yang 

mempunyai anak lebih dari satu dan umur anak belasan tahun. Untuk penentuan jumlah hunian 

yang akan dibangun dengan cara pendekatan optimasi lahan, adapun perhitungannya sebagai 

berikut : 

Dari pendekatan jumlah unit hunian berdasarkan studi banding diperoleh hasil untuk 

Rusunami di Jakarta Timur memerlukan 1244 unit dengan komposisi tipe 24 sebanyak 311 unit, 

tipe 30 sebanyak 510 unit dan tipe 36 sebanyak 432 unit. Di bandingkan dengan jumlah unit 

hunian dengan pendekatan pendapatan penduduk diperoleh persentase 0,36% dari 76.5378 unit 

dan 4,16 % dari pendekatan backlog perumahan vertikal menengah DKI sebanyak 29.858 unit 

Perhitungan luasan berdasarkan peraturan bangunan pada tapak terpilih adalah sebagai berikut : 
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Luas Tapak   : 18.997 m2 (1,9 Ha) 

Luas lahan dikurang gsb : 18.218 m2 (1,82 ha) 

KDB   : 55 % 

KLB   : 4 

GSB   : 6 m (GSB Jalan MT Haryono) 

Luas lantai dasar  : KDB x Luas Lahan   =55% x 18.218 m2= 10.019 m2 

Luas total bangunan  = KLB x Luas lahan = 4 x 18.218 m2 + 15% = 83.802 m2  

Prosentase untuk servis area, unit hunian, dan bagian milik bersama masing masing 10%, 70%, 

dan 20%.  

 Luas bersih hunian : 70% x 83.802 m2 = 58.661 m2 

 Jumlah luas total per tipe unit hunian didapat dengan perhitungan : 

Tipe unit = (prosentase unit optimal x luas unit hunian) : Luas per unit  

 Tipe 24 = 25 % x 58.661 m2 = 14.665,25 m2 

 Tipe 30 = 40 % x 58.661 m2  =  23.464 m2 

 Tipe 36 = 35 % x 58.661 m2  = 20.531,35 m2 

5.3. Pendekatan Perancangan  

Dasar pendekatan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :  

1. Pendekatan Aspek Fungsional  

Rumah susun merupakan bentuk hunian vertikal yang terdapat baguan bersama dengan berbagai 

fasilitas penunjang bagi penghuninya. Dasar pendekatan fungsiobal bertitik tolak pada pelaku 

aktivitas, jenis aktivitas, proses aktivitas, jenis fasilitas kapasitas dan besaran ruang.  

2. Pendekatan Aspek Kinerja  

Rumah susun memerlukan suatu kelengkapan fasilitas bangunan dan yang digunakan untuk 

menunjang tercapainya unsur – unsur kenyamanan, keselamatan, kemudahan, komunikasu dan 

mobilitar dari dalam dan luar bangunan. oleh karena itu, perlu pendekatan sistem utilitas 

bangunan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. 

3. Pendekatan Aspek Teknis  

Aktivitas utama yang berlangsung dalam rumah susun adalah aktivitas hunian, oleh karena itu 

perlu adanya suatu pendekatan sistem sturktur dan modul serta pemilihan bahan bangunan yang 

cocok untuk aktivitas tersebut.  

4. Pendekatan Aspek Arsitektural  

Aspek arsitektural yang digunakan pada perencanaan Rusunami di Jakarta Timur ini menerapkan 

pengembangan Rumah Susun sederhana bertingkat tinggi dan juga arahan dari kemenpera, 

sedangkan tampilan bangunan akan merujuk pada arsitektur hijau yang memperhatikan masalah 

kontekstual dengan citra nyaman, aman dan terjangkau. 

5.3.1. Pendekatan Aspek Fungsional  

5.3.1.1. Pendekatan Pelaku  

1. Kelompok penghuni/ pemilik  

Merupakan kelompok individu yang membeli unit rumah susun untuk ditinggali menjadi hunian 

dan melakukan aktivitas berumah tangga sehari – hari.  

Berdasarkan jumlahnya terdapat beberapa kelompok penghuni yang tinggal di rumah susun :  

a. Single / lajang  

b. Nuclear family / keluarga inti  

c. Keluarga Majemuk  
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Tabel 5.9. pendekatan penghuni rusun 

Pelaku  Aktivitas  Jenis ruang 

Bujangan   Puas dengan 
dipenuhinya 
kebutuhan teritorial 
dan cenddrung 
berkelompok. 

 1 ruang tidur 
 1 ruang serbaguna 

Pasangan muda (belum 
mempunyai anak) 

 Mulai membutuhkan 
keleluasaan pribadi 

 1 ruang tidur suami 
istri 

 1 ruang serbaguna 
 1 kamar mandi/wc 

Pasangan muda dengan anak 
kecil 

 Transisi ke arah sebuah 
keluarga 

 Mulai perlu rumah 
secara utuh 

 Butuh keleluasaan 
pribadi untuk 
memenuhi kebutuhan 
sosialnya 

 2 ruang tidur 
 1 ruang tamu 
 1 ruang serbaguna 
 1 kamar mandi/wc 

 

Pasangan pertengahan usia 
dengan anak belasan tahun 

 Identifikasi keluarga 
sangan diperlukan 
sehingga rumah 
cerminan status sosial 

 2 ruang tidur 
 1 ruang tamu 
 1 ruang makan 
 Tempat 

bermain/halaman, 
garasi 

 Minimal 1 kamar 
mandi 

Sumber: Analisa 2014 

2. Kelompok pengunjung / tamu  

Merupakan kelompok individu yang datang berkunjung ke rumah susun dan memiliki 

keperluan terhadap penghuni ataupun pengelola rumah susun tersebut. Tamu dapat berkunjung 

untuk waktu yang singkat ataupun keperluan yang lama. Terdapat beberapa jenis tamu atau 

pengunjung yang datang ke rumah susun :  

a. Tamu keluarga penghuni  

b. Tamu dinas untuk pengelola  

c. Lain – lain (kurir, tukang pos, tukang antar makanan dll)  

3. Kelompok pengelola  

Merupakan suatu badan usaha yang mengelola bangunan rumah susun dan memenuhi 

kebutuhan penghuni dari segi fasilitas, mengurusi masalah administrasi, promosi dan pemasaran 

bangunan rumah susun.  

Untuk mengetahu kebutuhan personil pengelola yang diperlukan dapat di analisa terhadap 

contoh pengelola yang dimiliki bangunan sejenis seperti berikut : 
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Tabel 5.10. Divisi Pengelola 

 
Sumber : Analisa, 2014 

Dari hasil analisa dan studi literatur, maka kebutuhan pengelola pada rumah susun beserta 

tugasnya masing – masing adalah : 

Tabel 5.11. Pengelola dan Deskripsi Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa, 2014 

5.3.1.2. Pendekatan Aktivitas  

a. Kelompok aktivitas utama  

Merupakan kelompok aktivitas yang memuat kegiatan yang paling pokok dalam rumah 

susun yaitu aktivitas tinggal atau menghuni, menerima tamu, serta aktivitas kehidupan sehari-

hari. Individu yang terlibat adalah penghuni, dan pengunjung atau tamu. 
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- Aktivitas intern  

Aktivitas yang dilakukan oleh penghuni di dalam unit hunian (tidur, menyiapkan makanan, makan, 

mandi, buang air besar atau kecil, menerima tamu, interaksi sosial dan sebagainya).  

- Aktivitas ekstern  

Aktivitas yang dilakukan oleh penghuni di luar unit hunian (rekreasi, olah raga, berbelanja, dan 

sebagainya). 

b. Kelompok aktivitas pengelola  

Merupakan kelompok aktivitas yang mendukung fungsi rumah susun dalam hal 

administrasi, pengawasa, dan maintenance atau perawatan bangunan. Dengan kata lain, 

kelompok aktivitas inilah yang mengorganisasikan segala kegiatan yang terkait dalam rumah 

susun.  

 Kegiatan pimpinan  

 Kegiatan kesekretariatan  

 Kegiatan teknik (mekanikal elektrikal dan perawatan bangunan)  

 Kegiatan non teknik (keuangan dan pemasaran)  

 Kegiatan pertemuan staff dan karyawan  

 Kegiatan keamanan  

c.  Kelompok aktivitas pelayanan  

Merupakan kelompok aktivitas yang berfungsi sebagai service atau pelayanan kepadda 

penghuni rumah susun seperti aktivitas transportasi dalam bangunan, lavatory, ibadah, keamanan 

dan lainnya  

d. Kelompok aktifitas pelengkap  

Merupakan kelompok aktivitas yang berfungsi sebagai pelengkap dalam rumah susun, 

seperti : prtokoan, perbankan, telekomunikasi  

e. Kelompok aktifitas pendukung  

Merupakan kelompok aktivitas yang berfungsi mendukung aktivitas yang ada. Kelompok 

aktivitas ini antara lain mencakup aktivitas mekanikal elektrikal, dan pemeliharaan  

f. Kelompok aktifitas parkir  

Meliputi parkir penghuni, pengelola, dan pengunjung dan parkir servis. 

5.3.1.3. Pendekatan Kebutuhan Ruang  

Kebutuhan ruang didasarkan pada jenis aktivitas yang terjadi pada kelompok aktivitas 

para pelaku aktivitas. Kebutuhan ruang pada rumah susun dapat dikelompokkan, sebagai berikut, 

Tabel 5.12. kebutuhan ruang berdasarkan aktifitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa 2014 

Dari uraian tabel di atas, telah dapat diketahui ruang – ruang yang dibutuhkan dan mungkin di 

bangun pada bangunan rumah susun, dengan tabel peengelompokan sebagai berikut : 

Tabel 5.13. Ruang untuk aktifitas 
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Sumber : Analisa 2014 

 

5.3.1.4. Pendekatan Hubungan Kelompok Ruang  

Pengelompokan ruang sesuai dengan fungsi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas 

dalam hubungan antar kelompok ruang. Secara diagramatis hubungan antar kelompok ruang, 

sebagai berikut : 
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Gambar 5.12. Diagram hubungan kebutuhan ruang 

sumber : Analisis 2014 

 

5.3.1.5. Pendekatan Sirkulasi  

Sirkulasi yang terjadi pada rumah susun, meliputi: sirkulasi penghuni, sirkulasi tamu, sirkulasi 

pengelola, dan sirkulasi servis.  

a. Sirkulasi Penghuni  

Yang menjadi pertimbangan di dalam sirkulasi penghuni adalah dari segi kemudahan dan 

kenyamanan penghuni dalam melakukan aktivitasnya (aktivitas di dalam unit hunian dan di luar 

unit hunian). 

Gambar 5.13. diagram sirkulasi luar penghuni 
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Gambar 5.14 diagram sirkulasi dalam penghuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa 2014 

 

b. Sirkulasi Tamu  

Sirkulasi tamu harus singkat dan jelas. Hal ini agar tidak mengganggu privacy dan kenyamanan 

penghuni lain. 

 

Gambar 5.15. diagram sirkulasi tamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa 2014 

c. Sirkulasi Pengelola  

Sebagai ruang-ruang yang digunakan untuk bekerja, efisiensi merupakan pertimbangan utama. 

Pengelola sebaiknya memiliki sirkulasi khusu yang terpisah dari sirkulasi penghuni. 
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Gambar 5.16. diagram sirkulasi pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa 2014 

d. Sirkulasi Servis  

Sirkulasi aktivitas servis harus efisien dan efektif serta dapat menjangkau seluruh kegiatan yang 

ada baik di dalam maupun di luar bangunan. Area bongkar muat barang (loading dock) letaknya 

harus mudah dicapai oleh kendaraan pengangkut barang. 

 

 

Gambar 5.17. diagram sirkulasi servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisa 2014 

5.3.1.6. Pendekatan Rukun Tetangga dan Warga di Rusunami  

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta pada pasl 4 mengatur bahwa Rukun 

Tetangga (RT) terbentuk dari 30 – 40 kepala keluarga / KK, dan pada pasar 14 mengatur bahwa 
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RW terbentuk dari 8 – 16 RT. Di dalam pendekatan jumlah kepala keluarga yang akan menetap di 

rusun ini menggunakan  

Total unit adalah 1244 unit/kk  

1 RW = 320 kk  

X RW = 1244 / 320 = 3,8 RW = ~ 4 RW 

 

5.3.1.7. Standart Besaran Ruang  

Untuk menentukan besaran total ruang yang dibutuhkan dalam perencanaan dan perancangan 

apartemen digunakan standar dari literatur, yaitu : 

 AN  : Analisa 

 AS : Asumsi 

 SB  : Studi Banding 

 DA  : Ernst Neufert’s Architect Data 

 TS  : Time Saver Standard 

 Sedangkan Standar Sirkulasi / Flow Area yang digunakan yaitu : 

 5%-10% : Standar minimum sirkulasi 

 20%  : Standar Kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

 30%  : Tuntutan kenyamanan fisik 

 40%   : Tuntutan kenyamanan psikologis 

 50%  : Tuntutan spesifik kegiatan 

 70%-100% : Terkait dengan banyak kegiatan 

 (sumber : Time Saver Standard for Building Types, 2nd Edition) 

 

a. Kelompok Aktivitas Utama Ruang Rusunami  

tabel 5.14. kelompok hunian 

Jenis Ruang Kapasitas Standar Luas  Sumber Sifat Ruang 

Orang Jml 

HUNIAN 

TIPE 24 4 316 6.0 7584 A Privat 

TIPE 3O 4 510 7.5 15300 A Privat 

TIPE 36 4 432 9.0 15552 A  Privat 

JUMLAH 
SIRKULASI 
20% 
JUMLAH 
TOTAL 

 38436 
7687 
 
46123,2 

A Public 
 

 DIBULATKAN 46123   

 

b. Kelompok Aktifitas Pengelola dan teknis bangunan  

tabel 5.15. kelompok aktivitas pengelola 

Jenis Ruang Kapasitas Standar Luas  Sumber Sifat Ruang 

Orang Jml 

PENGELOLA 

Ruang 
pimpinan 

1 1 13.4 13.0 DA Privat 

Ruang 
Sekretaris 

1 1 6.7 6.7 DA Semi Privat 
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Ruang 
Bendahara 

1 1 6.7 6.7 DA Semi Privat 

Ruang 
Rapat 

10 1 2.5 25.0 DA Public 

Ruang 
Tunggu 

5 1 1.2 6.0 DA Semi Privat 

BAGIAN KEUANGAN 

Ruang 
kabag 

1 1 9.3 9.3 DA Semi Privat 

Ruang Staf 6 1 4.0 24.0 DA Semi Privat 

Bagian Umum  

Ruang 
Kabag 

1 1 9.3 9.3 DA Semi Privat 

Ruang Staf 6 1 4.0 24.0 DA Semi Privat 

Bagian Teknis 

Ruang 
Kabag 

1 1 9.3 9.3 DA Semi Privat 

Ruang Staf 6 1 4.0 24.0 DA Semi Privat 

Gudang - 1 6.0 6.0 SB Servis 

Ruang Arsip 1 2 3.5 6.9 DA Semi Privat 

KM/wc 1 2 3.0 6.0 DA Public 

TEKNIS BANGUNAN 

Pos 
keamanan 

1 2 5.0 10.0 SB Servis 

Ruang 
Genset 

- 1 12.0 12.0 DA Servis 

Ruang Panel - 1 12.0 12.0 SB Servis 

Ruang 
Pompa 

- 10 2.3 22.5 SB Servis 

Gudang - 1 6.0 6.0 SB Servis 

KM/wc 1 1 3.0 3.0 DA Servis 

Sub total 163.5   

Sirkulasi 30% 49.05  
TOTAL 212.55  

Dibulatkan 250  
Sumber : Analisa 2014 

c. Kelompok Kegiatan Penunjang  

- Ruang Serbaguna Rusun  

Menurut SNI 03-7013-2004, rumah susun dengan penghuni 1000 jiwa harus diakomodasi 

dengan ruang serba guna seluas 250m2. 

Tabel 5.16. Besaran ruang serbaguna 

Sumber : Analisa 2014 

Jenis Ruang kapasitas Standar  Luas  m2 sumber Sifat ruang 

Orang Jml 

Ruang 
serba guna 

_ 2 200 400 DA Semi privat 

Sub Total 400 

Sirkulasi 25% 100 

TOTAL 500 m2 
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- Klinik  

Tabel 5.17. besaran ruang klinik 

Jenis ruang kapasitas standar Luas m2 sumber Sifat ruang 

orang Jml 

poliklinik 100 1 0.08 80 SNI publik 

Sub total 80 

Sirkulasi 50% 40 

TOTAL 120 m2 
Sumber : Analisa 2014 

 
- Petokoan  

Menurut SNI 03-7013-2004 penghuni ≥ 2500 jiwa diperlukan pusat perbelanjaan dengan luas 

lantai 600m2 atau 1200m2 (BC 50%) 

Tabel 5.18. besaran ruang pertokoan 

Jenis ruang Kapasitas standar Luas m2 sumber Sifat ruang 

orang Jml 

Pusat 
perbelanjaan 

 1 600 600  publik 

Sub total 600 

Sirkulasi 20% 120 

TOTAL 720 m2 
Sumber : Analisa pribadi 2014 

 

- Fasilitas dalam ruangan 

-  

Tabel 5.19. jumlah luas fasilitas dalam ruangan 

Jenis ruang Luas 

Ruang serbaguna 500 

Klinik 120 

Pertokoan 720 

Sub total 1340 

Sirkulasi 20% 268 

Total 1608 

dibulatkan 1600 
Sumber : Analisa 2014 

 

Total kebutuhan ruang dalam 1 tower adalah Luas hunian + fasilitas indoor + ruang pengelola  

Total = 46.123 + 250 + 1600  

= 47.793 m2 

 

- Lapangan olahraga  
Tabel 5.20 jumlah luasan lapangan olahraga 

Jenis ruang kapasitas Standar luas Sumber Sifat ruang 

orang Jml 

Lapangan 
badminton 

4 1 81.74 81.74 DA Semi privat 

Lapangan 
volly 

22 1 162.0 162.0 DA Semi privat 
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Sub total 243.7 

Dibulatkan 224 
Sumber : Analisa 2014 

 

-      Taman Bermain  

Taman bermain merupakan sarana penunjang untuk rekreasi dan interaksi sosial warga. 

Maka menurut acuan SNI 03-1733 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di 

perkotaan, untuk pepadatan penduduk berkisar antara 2.500 warga dibutuhkan sebuah taman 

warga dengan luas lantai minimal 1.250m2 

- Fasilitas Outdoor  
Tabel 5.21. jumlah luasan aktivitas luar ruangan 

Sumber : Analisa 2014 

d. Kelompik aktifitas parkir  
Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 mengenai 

Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana bertingkat tinggi menyatakan 
bahwa setiap bangunan rusun bertingkat tinggi diwajibkan menyediakan area parkir 
dengan rasio 1 (satu) lot parkir kendaraan untuk 5 unit hunian yang di bangun.  
Rencana unit hunian = 1244 unit  
Lot parkir yang di buat = 1244 : 5 = 249 lot parkir 
 

Tabel 5.22. jumlah luasan parkir 

 

Jenis ruang kapasitas Standar luas Sumber Sifat ruang 

orang Jml 

Parkir 
mobil 

- 249 12 2986 DA Semi privat 

Parkir 
motor 

- 10% mobil           298 DA Semi privat 

Sub total 3284,3 

Dibulatkan 3284 
Sumber : Analisa 2014 

e.Rekapitulasi Jumlah Kebutuhan ruang dalam rumah susun  
 

tabel 5.23. jumlah kebutuhan ruang rusunami 

No  Jenis Kelompok Kegiatan Luas m2 

1 Hunian  46123 

2 Pengelola  250 

3 Penunjang dalam ruangan 1600 

4 Penunjang luar ruangan 1800 

Jenis ruang Luas 

Lapangan olahraga 224 

Taman bermain 1250 

  

Sub total 1474 

Sirkulasi 20% 294.8 

Total 1768,8 

pembulatan 1800 
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5 Parkir 3284 

 Total  53597 

 
Sumber : Analisa 2014 

5.3.2. Pendekatan Aspek Kinerja  

5.3.2.1. Sistem Pencahayaan  

Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi harus memenuhi persyaratan sistem 

pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan 

fungsinya. Bangunan rusuna bertingkat tinggi harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami 

yang optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan hunian dan fungsi masing-masing ruang di 

dalamnya. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang 

dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalam bangunan rusuna bertingkat tinggi dengan 

mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak 

menimbulkan efek silau atau pantulan. Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan 

darurat harus dipasang pada bangunan rusuna bertingkat tinggi, serta dapat bekerja secara 

otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman. Semua 

sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus 

dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang 

mudah dicapai/dibaca oleh penghuni. Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan 

dalam bangunan rusuna bertingkat tinggi baik di dalam bangunan maupun di luar. 

 

5.3.2.2. Sistem Penghawaan Udara  

a. Penghawaan alami  

Sistem penghawaan alami dengan menggunakan sistem silang (cross ventilation). Berbagai cara 

dapat digunakan untuk memungkinkan ventilasi silang antara lain dengan memberikan bukaan 

pada dinding bangunan yang berlawanan atau berhadapan untuk sirkulasi udara bersih dan kotor. 

Dapat digunakan pada ruang-ruang kantor pengelola maupun hunian apartemen seperti lavatory 

dan gudang.  

b. Penghawaan Buatan  

Penghawaan buatan dengan menggunakan AC (Air Conditioner). Terdapat dua jenis AC yaitu :  

 AC Split  

Sesuai namanya, split, konsep utama AC jenis ini adalah memisahkan antara bagian siklus 

yang bisa ditoleransi untuk penempatan di dalam ruangan, dengan bagian yang relatif tidak tepat 

untuk berada di dalam ruangan (karena bising atau menjadi sumber panas). Pada sistem AC ini 

dikenal bagian AC yang ditempatkan di dalam ruangan (indoor unit), dan bagian yang diletakkan di 

luar ruangan (outdoor unit).  

Bagian indoor unit, hanya berisikan komponen evaporator. Sedangkan bagian outdoor unit, 

berisikan kompressor, kondenser dan expantion valve. Antara indoor dan outdoor unit, 

dihubungkan oleh pipa tembaga (copper pipe).  

Jenis AC split yang paling cocok untuk rumah tinggal (residential) seperti apartemen ialah AC split 

wall-mounted yang peletakan unitnya menempel di dinding (wall).  

 AC Central  

Sistem ini memerlukan menara pendingin (cooling tower) dan chiller yang ditempatkan di luar 

bangunan. Pada apartemen, AC central diletakkan di ruang-ruang publik, seperti koridor, hall, dan 
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lobby serta pada kantor pengelola. Di setiap lantai yang menggunakan penghawaan dengan AC 

central membutuhkan sebuah ruang untuk Air Handling Unit (AHU) 

 

 

 

5.3.2.3. Sistem Jaringan Air Bersih  

Penyediaan air bersih dapat diperoleh dari PAM atau sumur artetis (deep well boaring) 

dengan kedalaman 100 meter lebih. Bangunan apartemen yang merupakan bangunan bertingkat 

ini memiliki dua macam alternatif sistem pendistribusian air bersih, yakni: 

a. Down Feed System 

Air bersih dari saluran PAM (deep well) masuk ke dalam distribusi bangunan dan ditampung 

dalam ground reservoir, dengan menggunakan pompa air bersih dinaikkan ke water tank pada 

atap bangunan untuk selanjutnya secara gravitasi air dialirkan ke tiap lantai pada apartemen. 

Keuntungan : 

 Sistem ini masih dapat menjamin kelangsungan air bersih walaupun aliran listrik padam. 

 Umumnya kekuatan air di tiap lantai relatif sama (tidak tergantung ketinggian bangunan) 

Kerugian : 

 Membutuhkan ruang untuk tangki di atap bangunan 

 Penambahan beban di atap bangunan 

b. Up Feed System 

 Air bersih dari saluran PAM atau deep well masuk ke dalam distribusi bangunan dan 

ditampung dalam ground reservoir, dengan menggunakan pompa air bersih didistribusikan ke 

tiap-tiap lantai apartemen. 

Keuntungan : 

 Sangat efektif untuk bangunan bertingkat rendah 

Kerugian : 

 Aliran air bersih tidak dapat mengalir bila listrik padam 

  Dibutuhkan beberapa pompa tekan yang berkerja otomatis 

 Umumnya pada daerah terbatas, kekuatan air menjadi kecil (terutama untuk bangunan 

tingkat tinggi) 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara teknis dan ekonomis, 

sistem yang memungkinkan untuk diterapkan adalah down feed system karena apartemen 

termasuk bangunan bertingkat tinggi. Kebutuhan air bersih pada bangunan apartemen adalah 

sekitar 2 m3/hari/100m2. Kebutuhan air untuk perlengkapan bangunan : 

 Air Conditioning   : 0,2 m3/menit/TR 

 Mesin Uap   : 20 liter/HP/jam 

 Penanganan Kebakaran : 20 m3 

 Tangki minimum  : 10 m3 

 

5.3.2.4. Sistem jaringan Air Kotor  

Terdapat 2 macam air buangan, yaitu air kotor dan air hujan, dengan 3 sistem buangan, antara 

lain : 

a. Sistem Terpisah (Separate Sistem) 

 Air kotor dan air hujan dilayani oleh system masing-masing secara terpisah. Pemilihan 

system ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain : 
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 Periode musim hujan dan kemarau yang terlalu lama 

 Kuantitas yang jauh berbeda antara buangan air kotor dan air hujan 

 Air buangan memerlukan pengolahan terlebih dahulu sedangkan air hujan tidak perlu dan 

harus secepatnya dibuang ke sungai 

Keuntungan : 

 Sistem saluran mempunyai dimensi yang kecil, sehingga memmudahkan pembuatan dan 

operasinya. 

 Penggunaan system terpisah mengurangi bahaya kesehatan bagi masyarakat 

 Pada instalasi pengolahan air kotor tidak ada tambahan beban kapasitas karena 

penambahan air hujan 

 Pada system ini untuk saluran air kotor bisa direncanakan pembilasan sendiri, baik pada 

musim kemarau maupun musim hujan 

Kerugian : 

 Harus membuat 2 sistem saluran sehingga memerlukan tempat yang luas dan biaya yang 

cukup besar 

b. Sistem tercampur (combined system) 

 Air kotor dan air hujan disalurkan melalui satu saluran yang sama. Saluran ini harus 

tertutup. Pemilihan system ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain : 

 Debit masing-masing buangan relative kecil sehingga dapat disatukan 

 Kuantitas air kotor dan air hujan tidak jauh berbeda 

 Fluktuasi curah hujan dari tahun ke tahun relative kecil 

Keuntungan : 

 Hanya diperlukan satu system penyaluran air sehingga dalam pemilihannya lebih 

ekonomis 

 Terjadi pengenceran air kotor oleh air hujan sehingga konsentrasi air kotor menurun 

Kerugian : 

 Diperlukan area yang luas untuk menempatkan instalasi tambahan untuk penanggulangan 

di saat-saat tertentu 

c. Sistrem kombinasi (pseudo separate system) 

 Merupakan perpaduan antara saluran air kotor dan saluran air hujan di mana pada waktu 

musim hujan air kotor dan air hujan tercampur dalam saluran air kotor, sedangkan air hujan 

berfungsi sebagai pengecer dan penggelontor. Kedua saluran ini tidak bersatu tetapi dihubungkan 

dengan system perpipaan interceptor. Beberapa factor yang dapat digunakan dalam menentukan 

pemilihan system, antara lain : 

 Perbedaan yang besar antara kuantitas air kotor yang akan disalurkan melalui jaringan 

penyalur air kotor dan kuantitas curah hujan pada daerah pelayanan. 

 Umumnya di dalam kota dilalui sungai-sungai di mana air hujan secepatnya dibuang ke 

dalam sungai-sungai tersebut. 

 Periode musim kemarau dan musim hujan yang lama dan fluktuasi air hujan tidak tetap. 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara teknis dan ekonomis 

system yang memungkinkan untuk diterapkan adalah system terpisah antara air kotor dan air 

hujan. Jadi air kotor yang akan diolah dalam bangunan adalah yang berasal dari aktivitas di dalam  

dan apartemen. 

Sistem pembuangan air kotor dibedakan menjadi 2 yaitu : 
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a. Sistem pembuangan air bekas 

 Air bekas yang dimaksud adalah air wastafel, shower, air bekas cuci pakaian, cuci piring, 

atau peralatan memasak dan beberapa maam cucian lainnya dari apartemen. Air bekas ini dapat 

dibuang setelah treatment atau diolah untuk dimanfaatkan kembali. 

Kandungan air bekas yang tidak sepekat air limbah, membuat limbah air bekas berpotensi besar 

untuk diolah kembali. . Air bekas hanya mengandung 10% kadar Nitrogen dibandingkan air 

limbah. Disamping itu limbah jenis ini hanya sedikit mengandung bakteri pathogen yang 

merugikan.  Sekitar 60% buangan rumah tangga, merupakan air bekas. Betapa besar 

penghematan air yang didapat jika air bekas dapat digunakan kembali. Selama ini air bersih 

digantungkan untuk memenuhi semua kebutuhan air di rumah tangga. Ada beberapa alternatif 

untuk mengolah air bekas. 

 Penyaringan oleh tanaman 

Ada beberapa jenis tanaman tertentu yang dapat menyerap zat- zat kimia yang terkandung di air 

bekas. Tanaman yang  digunakan, antara lain jaringao, Pontederia cordata (bunga ungu), lidi air, 

futoy ruas, Thypa angustifolia (bunga coklat), melati air, dan lili air. Limbah ini akan di alirkan di 

bak tanam, kemudian tanaman akan menyerap nitrogen dan fosfor nutuk tubuh. Sehingga air 

yang tersisa adalah air limbah yang relatif aman untuk disalurkan ke selokan. 

 Pengolahan khusus 

Cara yang lebih efektif adalah membuat instalasi pengolahan yang sering disebut dengan Sistem 

pengolahan air limbah (SPAL). Greywater yang telah diolah akan digunakan lagi untuk menyiram 

tanaman, mengguyur kloset, dan untuk mencuci mobil. Instalasi SPAL dapat dijelaskan oleh 

bagan, sebagai berikut.  

Gambar 5.18. Sistem Pembuangan Air Bekas 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sistem pembuangn air limbah 

Saluran air limbah di tanah atau di dasar bangunan dialirkan pada jarak sependek mungkin dan 

tidak dibuat belokan tegak lurus, dialirkan dengan kemiringan 0,5-1% ke dalam penampungan 

yang disebut septictank. Septictank berukuran besar yang sering disebut sebagai pengolah limbah 

(sewage treatment Plant-STP). 

 

Jumlah orang 

yang dilayani 

Volume (m3) Ukuran (m3) 

60 4 1,2 x 2,5 x 1,5 

120 8 1,5 x 3,5 x 1,9 

180 12 1,8 x 4 x 1,9 

240 16 1,8 x 5,4 x 2 

300 20 2,2 x 5,4 x 2 

360 24 2,4 x 6 x 1,5 

Tabel 5.24. Ukuran Septictank Berdasarkan Jumlah Pengguna 
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420 28 2,5 x 6 x 1,5 

480 32 2,5 x 7 x 2,1 

Ukuran Rata-rata septic tank : 0.10 m3/orang 

 

 

 

Kebutuhan perlengkapan saniter pada bangunan tinggi, yaitu: 

 Closet    : 8 liter/kali 

 Urinoir   : 30 liter/jam 

 Badkuip/bak mandi : 250 liter/kali 

 Douche/mandi pancuran : 25 liter/kali 

Daya buang rata-rata (average discharge) perlengkapan saniter : 

 Closet    : 120 liter/menit 

 Urinoir   : 120 liter/menit 

 Wastafel  : 60 liter/menit 

 Badkuip/bak mandi : 90 liter/menit 

 Douche/mandi pancuran : 60 liter/menit 

 Bak cuci dapur  : 90 liter/menit 

 Kebutuhan closet : 1 buah/40 orang 

 

5.3.2.5. Sistem Jaringan Listrik  

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama. Setelah melalui 

transformator (trafo), aliran tersebut didistribusikan ke tiap-tiap unit kantor pengelola dan unit 

hunian, melalui meteran yang letaknya menjadi satu ruang dengan ruang panel (hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan monitoring). Untuk  keadaan darurat disediakan generator set 

yang dilengkapi dengan automatic switch system yang secara otomatis (dalam waktu kurang dari 

5 detik) akan langsung menggantikan daya listrik dari sumber utama PLN yang terputus.  

Generator set mempunyai kekuatan 70% dari keadaan normal. Perlu diperhatikan bahwa 

generator set ini membutuhkan persyaratan ruang tersendiri, untuk meredam suara dan getaran 

yang ditimbulkan. Biasanya untuk mereduksi getaran dan suara ini digunakan double slab, pada 

ruang ini juga bisa dilapisi dengan rockwall. 

5.3.2.6. Sistem Jaringan Telepon  

Berdasarkan penggunaannya, sistem komunikasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :  

a. Komunikasi Internal  

Komunikasi yang terjadi dalam satu bangunan. Alat komunikasi ini antara lain intercom atau 

PABX yaitu sebuah alat telekomunikasi yang dirancang secara khusus agar dapat memudahkan 

komunikasi antar ruang. Alat ini sangat menunjang efisiensi maupun efektifitas dalam 

berkomunikasi antar divisi dan antara penghuni dengan pengelola. Handy talky juga biasanya 

digunakan sebagai alat komunikasi antar pengelola, khususnya bagian keamanan atau security 

dengan penggunaan individual untuk komunikasi dua arah.  

b. Komunikasi Eksternal  

Komunikasi dari dan keluar bangunan. Alat komunikasi ini dapat berupa telepon maupun 

faksimili. Biasanya digunakan untuk komunikasi keluar oleh pengelola maupun penghuni 

rusunami. 

5.3.2.7. Sistem Jaringan Sampah  

Sumber : Utilitas Bangunan 
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Banyak hunian rusun mulai beralih ke cara manual, di mana karyawan kebersihan 

mengambil sampah dari tiap unit hunian dan memasukkan ke tempat penampungan sampah 

sementara, setelah itu sampah-sampah tersebut akan dialihkan ke luar tapak oleh Dinas 

Kebersihan Kota yang selanjutnya dibuang ke TPA. 

Untuk bangunan bertingkat tinggi perlu disiapkan : 

 Boks-boks untuk tempat pembuangan yang terletak di tempat-tempat bagian servis di 

tiap lantai. Masing-masing boks setiap lantai dihubungkan pipa penghubung dari beton 

atau PVC atau asbes dengan diameter 10”-14”. Dinding paling atas diberikan lubang untuk 

udara dan dilengkapi dengan kran air untuk pembersihan atau pemadaman sementara 

kalau terjadi kebakaran di lubang sampah tersebut. 

 Boks penampungan di bagian paling bawah berupa ruangan atau gudang dengan 

dilengkapi kereta-kereta bak sampah. 

5.3.2.8. Sistem Pemadam Kebakaran  

Instalasi pemadam api pada bangunan tinggi menggunakan peralatan pemadam api 

instalasi tetap. Sistem deteksi awal bahaya (early warning fire detection), yang secara otomatis 

memberikan alarm bahaya atau langsung mengaktifkan alat pemadam. Terbagi atas dua bagian, 

yaitu sistem otomatis dan sistem semi otomatis. 

Gambar 5.19. Sistem Pemadam Kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Utilitas Bangunan 

 

Pada sistem otomatis, manusia hanya diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi 

kemungkinan lain yang terjadi. Sistem deteksi awal terdiri dari : 

a. Alat deteksi asap (smoke detector) 

b. Alat deteksi nyala api (flame detector) 

c. Hidran Kebakaran (Hydrant) 

Hidran ini dibagi menjadi Hidran Bangunan (Kotak Hidran atau Box Hydrant) dan Hidran 

Halaman (Pole Hydrant) 

d. Sprinkler 

e. Fire Extinguisher 
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5.3.2.9. Sistem Penangkap Petir  

Penangkal petir harus dipasang pada bangunan-bangunan yang tinggi, minimum 

bangunan 2 lantai (terutama yang paling tinggi di antara sekitarnya). Ada beberapa sistem 

instalasi penangkal petir, antara lain :  

a. Sistem Konvensional atau Franklin  

Batang yang runcing dari bahan copper spit dipasang paling atas dan dihubungkan dengan batang 

tembaga menuju ke elektroda yang ditanahkan. Sistem ini cukup praktis dan biayanya murah, 

tetapi jangkauannya terbatas. Namun demikian, sistem ini merupakan penangkal petir non 

radioaktif sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitar.  

b. Sistem Sangkar Faraday  

Sistem ini merupakan sistem penangkal petir yang biasa digunakan di Indonesia. Bentuknya 

berupa tiang setinggi 30cm, kemudian dihubungkan dengan kawat menuju ke ground. Memiliki 

jangkauan yang luas. 

c. Sistem Radioaktif atau Sistem Thomas  

Sistem ini baik sekali untuk bangunan tinggi dan besar. Pemasangan tidak perlu dibuat tinggi 

karena system payung yang digunakan dapat melindunginya. Bentangan perlindungan yang cukup 

besar sehingga dalam satu bangunan cukup menggunakan satu tempat penangkal petir. Namun, 

sifat menolak petir membahayakan lingkungan sekitar.  

Pada bangunan rumah susun, biasanya menggunakan sistem penangkal petir konvensional atau 

franklin, karna sistem ini cukup efektif dan mudah pemasangannya dan tergolong murah sehingga 

tepat di aplikasikan pada bangunan rumah susun sederhana.  

 

5.3.2.10. Sistem Transportasi dalam Bangunan  

Pada bangunan rumah susun ini tangga yang digunakan hanya tangga darurat. Tangga 

darurat ini berfungsi sebagai alat transportasi vertikal pada saat darurat seperti kebakaran atau 

saat lift tidak berfungsi karena hal-hal tertentu. Tangga darurat ini harus mempunyai luasan yang 

cukup lebar agar pada saat darurat atau kepanikan masih dapat memuat banyak orang.  

Sedangkan untuk sirkulasi horizontal dalam lantai bangunan rumah susun digunakan 

koridor atau hall. Koridor dapat memanjang di tengah bangunan (central corridor system), 

mengelilingi core (point block system) atau memanjang di sisi luar bangunan (exterior atau outside 

corridor system). 

 

5.3.3. Pendekatan Aspek Teknis  

5.3.3.1. Pendekatan Sistem Modul  

Modul merupakan salah satu penunjang untuk mendapatkan perencanaan ruang yang efisien dan 

fleksibilitas tanpa mengurangi kenyamanan dan estetika. Modul ada dua macam, yaitu :  

1. Modul Vertikal  

Yaitu jarak antar lantai satu dengan lantai lain secara horizontal. Tinggi dari lantai ke lantai 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :  

a. Tinggi dari langit-langit (plafond) ke lantai di atasnya, ruang pada plafon digunakan 

sebagai perletakan jaringan mechanical electrical.  

Tinggi dari modul ini ditentukan oleh :  

 Besamya saluran-saluran dari servis mekanis (ducting AC, exhaust, kabel-kabel listrik, dll.)  

 Besarnya dimensi dari balok portal penyangga lantai.  

b. Tinggi dari lantai ke plafond, ruang yang ada di antaranya digunakan sebagai unit hunian.  
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2. Modul Horizontal  

Faktor yang mempengaruhi modul horizontal, adalah :  

a. Tata letak fumiture  

b. Aktivitas efektif dari ruang-ruang hunian, pengelola, dan penunjang  

c. Jalur sirkulasi  

d. Dimensi bahan bangunan dengan standar yang ada di pasaran.  

5.3.3.2. Pendekatan Sistem Struktur  

Syarat utama sistem struktur bangunan antara lain :  

a. Kuat terhadap gaya-gaya yang bekerja  

b. Fleksibel  

c. Stabil, dalam arti tidak bergeser dari tempat semula  

Sistem struktur bangunan akan mempengaruhi terbentuknya bangunan, sehingga akan 

mempengaruhi penampilan bangunan tersebut. Ada beberapa persyaratan pokok struktur antara 

lain :  

a. Keseimbangan, agar massa bangunan tidak bergerak  

b. Kestabilan, agar bangunan tidak goyah akibat gaya luar dan punya daya tahan  

c. terhadap gangguan alam, misalnya gempa, angin, dan kebakaran.  

d. Kekuatan, berhubungan dengan kesatuan seluruh struktur yang menerima beban.  

e. Fungsional, agar sesuai dengan fungsinya yang didasarkan atas tuntutan besaran ruang, 

fleksibilitas terhadap penyusunan unit- unit hunian, pola sirkulasi, system utilitas, dan 

lain-lain.  

f. Ekonomis, baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.  

Estetika struktur dapat menjadi bagian yang integral dengan ekspresi arsitektur yang serasi dan 

logis. Sistem struktur suatu bangunan tinggi terdiri dari :  

a. Sub Structure  

Sub Structure adalah struktur bawah bangunan atau pondasi. Karakter struktur tanah dan 

jenis tanah sangat menentukan jenis pondasi. Sub structure pada bangunan rumah susun ini 

menggunakan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah sistem pondasi yang 

penyaluran gayanya melalui tiang. Prinsip penyaluran gayanya dalah beban yang bekerja 

disalurkan melalui tiang ke lapisan tanah bagian dalam dengan daya dukung yang besar.  

b. Upper Structure  

Upper Structure adalah pondasi atas bangunan.Upper structure yang digunakan pada rumah 

susun ini adalah struktur rangka kaku (rigid frame structure). Struktur ini baik untuk bangunan 

tinggi karena kekakuannya yang terbentuk dari permukaan grid kolom dengan balok. 

 

5.3.4. Pendekatan Aspek Arsitektural  

5.3.4.1. Penampilan Bangunan  

Ekspresi bangunan merupakan cerminan persepsi tertentu akan citra dan fungsi bangunan 

tersebut. Atas dasar pertimbangan komrsial, ekspresi bangunan yang ditampilkan harus memiliki 

karakter bangunan hunian rumah susun yang modern, nyaman, aman, dan terjangkau.  

5.3.4.2. Massa Bangunan  

Massa bangunan mengikuti bentuk tapak, dengan bentuk - bentuk yang menyesuaikan bentuk 

bangunan di kawasan tapak yaitu jalan Dewi Satika, Jalan MT.Haryono dan Jalan Otto Iskandar 

Dinata.  
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5.3.4.3. Orientasi Bangunan  

Mengingat fungsi hunian di bangunan ini, orientasi untuk tower rumah susun harus menghindari 

orientasi barat-timur, demi kenyamanan penghuni. Meski menggunakan udara artificial, namun 

sinar matahari barat yang menyilaukan dapat masuk melalui jendela rumah susun, sehingga 

menimbulkan pantulan tidak nyaman di dalam hunian. Selain itu, dengan menghindari orientasi 

barat, dapat mengurangi beban AC, sehingga menghemat konsumsi listriknya. Sedangkan untuk 

bagian bangunan yang menghadap timur-barat diberikan shading atau kisi-kisi untuk mengurangi 

radiasi panas matahari. 
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Bab VI 

Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

 

6.1. Program Dasar Perencanaan  

6.1.1. Program Dasar Aspek Fungsional  

Program dasar aspek fungsional Rumah susun pada Rusunami di Jakarta Timur dapat 

diuraikan sebagai berikut :  

g. Rumah susun terdiri dari beberapa bagian yaitu, bagian pribadi yakni satuan hunian rumah 

susun, bagian bersama yang merupakan bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 

terpisah untuk pemakaian bersamadalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah 

susun dan dapat berupa ruang untuk umum, , struktur dan kelengkapan rumah susun, 

prasarana lingkungan, dan sarana yang menyatu dengan bangunan rumah susun.  

h. Rumah susun harus dilengkapi dengan srana lingkungan yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk 

sarana perniagaan, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pemerintaha, pelayanan umum, 

dan pertamanan.  

i. Bangunan rumah susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu san 

tangga darurat kebakaran, alat dan sistem alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, 

penangkal petir, jaringan –jaringan air bersih, saluran pembuangan air hujan, saluran 

pembuangan air limbah, tempat pewadahan sampah, tempat jemuran, kelengkapan 

pemeliharaan bangunan, jaringan listrik, jaringan telepon dan komunikasi, dan lainya yang 

memenuhi persyaratan teknis, mengacu pada standar nasional atau peraturan bangunan 

yang sudah ada.  

Dalam perencanaan Rusunami di Jakarta Timur ini, menurut jenis kegiatannya yang 

berlangsung dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

b. Kelompok Aktivitas Hunian  

c. Kelompok Aktivitas Pengelola  

d. Kelompok Aktivitas Penunjang  

e. Kelompok Aktivitas Servis  

f. Kelompok Aktivitas Parkir  

Masing-masing kelompok aktivitas saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 

6.1.2. Program Dasar Aspek Kontekstual  

Penentuaan lokasi harus memperhatikan potensi, persyaratan, dan kondisi lingkungan 

lain yang menunjang dan dapat mempengaruhi keberadaan bangunan. Sebagai sebuah bangunan 

komersial (jasa dan sebuah hunian) bagi masyarakat menengah ke atas, maka lokasi haruslah 

strategis dan dekat dengan tempat bekerja, pusat perbelanjaan, hiburan, serta pelayanan kota 

lainnya.  

Sirkulasi dapat dicapai melalui keragaman pola pencapaian (langsung, tersamar, 

memutar), konfigurasi alur gerak (linier pada sirkulasi utama dan radial pada pertemuan simpul 
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jalan), serta penyediaan tempat parkir utama, open space dan jalur pejalan kaki yang 

representatif sebagai konektor antar massa bangunan atau sebagai konektor antar aktivitas 

rekreasi alam. 

 

Tata ruang luar yang digunakan berupa unsur alam (soft material), dan unsur buatan 

(hard material). Untuk menunjang dalam pemenuhan keselarasan bangunan dengan 

lingkungannya, penyediaan ruang transisi perlu dilakukan sehingga penghuni dapat menikmati 

view dengan lebih leluasa.  

 

6.1.3. Program Dasar Aspek Arsitektural  

“Rusunami di Jakarta Timur” dirancang dengan beberapa parameter penekanan konsep 

Arsitektur Tropis, yaitu:  

a. Appropriate Site Development (Tepat Guna Lahan)  

- Membebaskan lahan minimal 40% sebagai green area daerah infiltran atau resapan air. 

Hal ini diterapkan pada perencanaan building coverage (BC).  

- Pemilihan lokasi yang sesuai dengan tata guna lahan, yaitu daerah perkotaan yang dekat 

dengan fasilitas umum dan sosial untuk meminimalisir penggunaan energi untuk 

transportasi.  

b. Energy Efficiency and Conservation (Efisiensi dan Konservasi Energi)  

Menciptakan bangunan rumah susun yang low cost consumption (hemat konsumsi energi) 

dan bisa ikut berperan aktif menjaga iklim mikro di area sekitar bangunan. Konsep konservasi 

energi yang diterapkan:  

- Penggunaan penerangan alami (natural lighting)  

Penerangan alami dapat diterapkan dengan cara memberikan penerangan yang berasal dari 

cahaya matahari minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk beraktivitas. Namun, untuk 

mencegah masuknya sinar matahari yang panas dan menyilaukan yaitu dengan cara 

pertimbangan orientasi bangunan, pemberian kisi-kisi, menghindari penggunaan warna gelap 

pada dinding, dan sebagainya. Memperbanyak bukaan-bukaan pada koridor-koridor bangunan 

sehingga dapat menghemat penggunaan energi listrik khususnya penggunaan lampu pada saat 

siang hari.  

- Penggunaan penghawaan alami  

Menggunakan ventilasi pada ruangan-ruangan tangga, koridor dan lobby lift, menghubungkan 

koridor setiap lantai dengan terrace garden atau balkon. Penerapan efek naungan juga dapat 

diterapkan pada bangunan. Efek naungan dapat dilakukan dengan menonjolkan bentuk bangunan 

di atasnya agar didapat naungan lantai dibawahnya atau dengan menata bangunan berhadapan 

agar terdapat ruang di tengah atau diantara keduanya.  

- Memanfaatkan orientasi bangunan terhadap arah peredaran matahari untuk mengurangi 

radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan.  

- Penggunaan fitur hemat energi pada lift  

Fitur sensor gerak atau sleep mode bias diterapkan pada lift untuk menghemat energi. Lift 

hanya akan beroperasi jika ditemukan sensor gerak pada radius jarak yang ditentukan. Lampu 

dalam lift juga akan mati secara otomatis saat lift tidak beroperasi.  

c. Water Conservation (Konservasi Air)  
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Konservasi air pada dasarnya berkaitan dengan konsep zero run-off yaitu konsep 

meminimalisir limpasan air yang berasal dari bangunan atau air hujan. Konsep-konsep konservasi 

air yang akan diterapkan pada perencanaan adalah sebagai berikut: 

- Penggunaan green roof  

- Penggunaan green roof dilakukan untuk menambah area infiltran bangunan untuk 

mengurangi volume air limpasan dari air hujan. Material vegetasi yang digunakan juga 

dapat mengurangi panas Penerapan roof garden atau sky garden pada sejumlah lantai  

Selain untuk menambah jumlah lahan hijau, menambah nilai estetika dan meningkatkan 

nilai jual hunian, sky garden juga turut andil dalam membantu penyerapan air hujan.  

- Penerapan inner court  

Sebuah inner court dapat menjadi focal point yang menarik sesaat setelah pelaku-pelaku 

pada bangunan memasuki entrance.  

- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan penerapan water treatment system  

Water treatment system (konsep pemisahan grey water dan black water atau limbah) 

untuk menjaga kelangsungan siklus air. Dilakukan easy treatment pada grey water sehingga dapat 

digunakan kembali untuk menyiram kloset, tanaman, dan mencuci mobil, lalu difilter lagi untuk 

menjadi air bersih siap pakai yang layak untuk dikonsumsi.  

Grey water yang berasal dari air dari wastafel, shower, air bekas cucian pakaian, cucian 

piring, atau peralatan memasak diolah kembali dengan IPAL. Instalasi ini terdiri dari bak 

penampung inlet dan outlet, sand filter, water treatment, serta ruang pompa. Di dalam sand filter, 

sampah-sampah seperti pasir, lemak, dan kotoran disaring sebelum masuk ke dalam alat 

treatment. Sedangkan untuk air hujan, biasa disebur rainwater harvesting, merupakan sistem 

penampungan air hujan yang berada di atap bangunan setidaknya 50% kapasitas dari jumlah air 

hujan sesuai intensitas curah hujan tahunan setempat.  

Dari konsep konversi air tersebut dapat dikatakan bahwa bangunan tersebut dapat 

menyediakan air secara mandiri dengan siklus yang diharapkan berkelanjutan dan dapat memberi 

dampak positif dalam jangka waktu panjang untuk lngkungannya.  

d. Passive Cooling  

Menggunakan sistem pendingin pasif yang cocok diterapkan di lingkungan tropis. Vegetasi 

bersifat horizontal yang hilang pada ground level dihadirkan kembali secara vertikal mengikuti 

ketinggian bangunan menjadi seperti sebuah vertical forest yang juga sekaligus menjadi secondary 

skin yang berfungsi untuk mendinginkan dan menyaring kotoran udara.  

e. Penataan Ruang Luar  

- Meminimalkan lahan parkir dan sirkulasi kendaraan  

Lahan parkir outdoor dibebaskan serta sirkulasi kendaraan yang tidak bersifat infiltran 

diminimalisir. Pembebasan ini dilakukan untuk menambah area hijau dalam kawasan.  

- Penataan vegetasi yang disesuaikan dengan fungsinya:  

1. Pohon pelindung yang bermanfaat untuk melindungi sekaligus mereduksi debu dan suara 

bising menggunakan tanaman yang bertajuk lebar dan berdaun lebat, serta tidak mudah 

berguguran.  

2. Pohon peneduh untuk menciptakan suasana teduh dan sejuk serta tidak berkesan panas bagi 

pedestrian maupun bangunan.  

3. Pepohonan sebagai pengarah jalan atau sirkulasi  

- Fasilitas-fasilitas olahraga yang terletak di area outdoor diberi penataan lansekap yang 

mampu menciptakan suasana nyaman, sejuk, sekaligus rekreatif.  
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f. Pemilihan Material atau Bahan Bangunan  

Menggunakan material lokal dan bahan bangunan yang mudah diperoleh di sekitar lahan. 

Selain mengurangi jejak karbon, penggunaan material ini dapat mengurangi limbah dan 

memangkas biaya pembelian material.  

- Papan laminasi bambu untuk lantai kamar tidur  

-  Kayu kelapa bekas perkebunan untuk anak tangga, kusen, daun pintu, dan jendela  

-  Keramik atau tegel bongkaran untuk pelapis lantai dan dinding kamar mandi  

-  Dinding kaca yang menerapkan standar solar factor sehingga mengurangi konsumsi 

elektrikal.  

 
6.2. Program Dasar Perancangan  

6.2.1. Program Dasar Aspek Teknis  

a. Sistem Modul Bangunan  

Bangunan menggunakan modul horizontal dan vertikal dengan mempertimbangkan aktivitas yang 

akan diwadahi, kapasitas, karakter jenis ruang, dan penataan perabot yang memerlukan 

persyaratan tertentu.  

b. Sistem Struktur  

Sistem sub struktur yang akan digunakan untuk bangunan “Rusunami di Jakarta Timur” adalah 

pondasi tiang pancang. Sistem super struktur yang digunakan adalah struktur rangka (grid) berupa 

balok dan kolom, sistem up struktur yang digunakan adalah atap datar atau atap beton.  

c. Sistem Konstruksi  

Sistem konstruksi yang akan digunakan adalah sistem konstruksi beton dikarenakan bahan mudah 

didapat dan mudah dalam pelaksanaan, memiliki kesan kokoh, serta memungkinkan berbagai 

macam variasi finishing dalam mencapai penampilan karakter yang natural.  

 

6.2.2. Program Dasar Aspek Kinerja  

a. Sistem Distribusi Listrik  

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama atau trafo. Dari trafo daya 

listrik dialirkan menuju Main Distribution Panel (MDP) lalu ke beberapa Sub Distribution Panel 

(SDP) untuk diteruskan ke semua perangkat listrik yang ada di bangunan. Tiap SDP memiliki ruang 

kontrol untuk memudahkan pengelola mengetahui penggunaan listrik bangunan, khusunya untuk 

penggunaan listrik tiap unit hunian.  

Untuk keadaan darurat disediakan generator set yang dilengkapi dengan automatic switch 

system yang secara otomatis (dalam waktu kurang dari 5 detik) akan langsung menggantikan daya 

listrik dari PLN yang terputus.  

b. Sistem Penerangan  

Menggunakan penerangan alami melalui bukaan-bukaan pada bangunan serta penerangan 

buatan dengan listrik yang diperoleh dari SDP yang merupakan panel distribusi listrik dari PLN. 

Jika terjadi keadaan darurat, energi listrik diperoleh dari generator set (genset).  

c. Sistem Air Bersih  
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Kebutuhan air bersih diambil dari PDAM dan sumur artetis. Distribusi air dari sumber mata air dan 

sumur artetis menggunakan down feed distribution system.  

d. Sistem Pembuangan : 

1. Pembuangan dari kloset diolah di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kemudian 

dialirkan ke saluran kota agar air yang keluar cukup aman untuk lingkungan.  

2. Pembuangan air kotor atau grey water dari dapur, binatu, wastafel, air wudhu masuk ke 

bak penampungan IPAL untuk diolah kembali.  

3. Air hujan ditampung bersama grey water untuk berbagai keperluan seperti sistem 

flushing, menyiram tanaman (irigasi bangunan), mencuci mobil, dan sebagainya.  

e. Sistem pengelolaan sampah  

Boks-boks untuk tempat pembuangan yang terletak di tempat-tempat bagian servis di 

tiap lantai. Dinding paling atas diberikan lubang untuk udara dan dilengkapi dengan kran air untuk 

pembersihan atau pemadaman sementara kalau terjadi kebakaran di lubang sampah tersebut. 

Boks penampungan di bagian paling bawah berupa ruangan atau gudang dengan dilengkapi 

kereta-kereta bak sampah.  

f. Sistem Komunikasi  

Sistem komunikasi yang diperlukan adalah telepon, faksimile, intercom / Private 

Automatic Branch Exchange (PABX) yang akan digunakan antar ruang maupun tempat lain yang 

ada di luar bangunan serta untuk mempermudah komunikasi antara penghuni dengan pengelola  

g. Sistem Penangkal Petir  

Menggunakan sistem sangkar faraday dengan tiang-tiang baja setinggi + 30 cm, dipasang 

dengan interval 3,5 m.  

h. Sistem Pemadam Kebakaran  

Menggunakan sistem pemadam kebakaran yang tepat, yaitu : manual call box, portable 

fire extinguisher, sprinkler, smoke detector, hydrant box, hydrant pole / pilar, dan siamese. 

 

 

6.3. Program Ruang  

6.3.1. Kelompok Ruang Aktifitas Pelaku  

a. Kelompok Ativitas Utama Ruang Rusunami  

Tabel 5.25. Kelompok Aktifitas Utama Ruang Rusunami 

 

Jenis Ruang Kapasitas Standar Luas  Sumber Sifat Ruang 

Orang Jml 

HUNIAN 

TIPE 24 4 316 6.0 7584 A Privat 

TIPE 3O 4 510 7.5 15300 A Privat 

TIPE 36 4 432 9.0 15552 A  Privat 

JUMLAH 
SIRKULASI 
20% 
JUMLAH 
TOTAL 

 38436 
7687 
 
46123,2 

A Public 
 

 DIBULATKAN 46123   
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c. Kelompok Aktivitas Ruang Pengelola  
Tabel 5.26. Kelompok Aktifitas Ruang Pengelola 

 

Jenis Ruang Kapasitas Standar Luas  Sumber Sifat Ruang 

Orang Jml 

PENGELOLA 

Ruang 
pimpinan 

1 1 13.4 13.0 DA Privat 

Ruang 
Sekretaris 

1 1 6.7 6.7 DA Semi Privat 

Ruang 
Bendahara 

1 1 6.7 6.7 DA Semi Privat 

Ruang 
Rapat 

10 1 2.5 25.0 DA Public 

Ruang 
Tunggu 

5 1 1.2 6.0 DA Semi Privat 

BAGIAN KEUANGAN 

Ruang 
kabag 

1 1 9.3 9.3 DA Semi Privat 

Ruang Staf 6 1 4.0 24.0 DA Semi Privat 

Bagian Umum  

Ruang 
Kabag 

1 1 9.3 9.3 DA Semi Privat 

Ruang Staf 6 1 4.0 24.0 DA Semi Privat 

Bagian Teknis 

Ruang 
Kabag 

1 1 9.3 9.3 DA Semi Privat 

Ruang Staf 6 1 4.0 24.0 DA Semi Privat 

Gudang - 1 6.0 6.0 SB Servis 

Ruang Arsip 1 2 3.5 6.9 DA Semi Privat 

KM/wc 1 2 3.0 6.0 DA Public 

TEKNIS BANGUNAN 

Pos 
keamanan 

1 2 5.0 10.0 SB Servis 

Ruang 
Genset 

- 1 12.0 12.0 DA Servis 

Ruang Panel - 1 12.0 12.0 SB Servis 

Ruang 
Pompa 

- 10 2.3 22.5 SB Servis 

Gudang - 1 6.0 6.0 SB Servis 

KM/wc 1 1 3.0 3.0 DA Servis 

Sub total 163.5   

Sirkulasi 30% 49.05  
TOTAL 212.55  
Dibulatkan 250  

 

d. Kelompok Aktivitas Penunjang dalam Ruang  

Tabel 5.27. Kelompok Aktifitas Penunjang dalam Ruang 

Jenis ruang Luas 

Ruang serbaguna 500 
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Klinik 120 

Pertokoan 720 

Sub total 1340 

Sirkulasi 20% 268 

Total 1608 

dibulatkan 1600 

 
e. Kelompok Aktivitas Penunjang Luar Ruang  

Tabel 5.28. Kelompok Aktifitas Penunjang Luar Ruang 

 
f. Kelompok Aktivitas Ruang Parkir  

Tabel 5.29. Kelompok Aktifitas Ruang Parkir 

 

Jenis ruang kapasitas Standar luas Sumber Sifat ruang 

orang Jml 

Parkir 
mobil 

- 249 12 2986 DA Semi privat 

Parkir 
motor 

- 10% mobil           298 DA Semi privat 

Sub total 3284,3 

Dibulatkan 3284 

 

f. Rekapitulasi Kelompok Aktivitas  
 

Tabel 5.30. Rekapitulasi Kelompok Aktifitas 

No  Jenis Kelompok Kegiatan Luas m2 

1 Hunian  46123 

2 Pengelola  250 

3 Penunjang dalam ruangan 1600 

4 Penunjang luar ruangan 1800 

5 Parkir 3284 

 Total  53597 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis ruang Luas 

Lapangan olahraga 224 

Taman bermain 1250 

  

Sub total 1474 

Sirkulasi 20% 294.8 

Total 1768,8 

pembulatan 1800 
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6.4. Tapak  

 

Gambar 5.20.Pembagian Wilayah Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi tapak Rusunami berada di daerah Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur  

Gambar 5.21. Citra Satelit Daerah Cawang – MT.Haryono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : wikimapia.org , 2014 

 

 

 

 

 

 

N 
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Gambar 5.22. : CAD Lokasi Tapak 

 
Luas Tapak   : 21.610 m2 (2,1 Ha) 

KDB   : 55 % 

KLB   : 4 

GSB   : 6 m (GSB Jalan MT Haryono) 

Luas lantai dasar  : KDB x Luas Lahan   =55% x 21.610 m2= 10.019 m2 

Luas total bangunan  = KLB x Luas lahan = 4 x 18.218 m2 + 15% = 83.802 m2  

Prosentase untuk servis area, unit hunian, dan bagian milik bersama masing masing 10%, 70%, 

dan 20%.  

Luas bersih hunian : 70% x 83.802 m2 = 58.661 m2 

 

Asumsi banyaknya tower adalah 3 tower, tiap tower 10 lantai, 2 lantai service dan ruang publik, 
dan 8 lantai adalah hunian.  
  Asumsi luasan tiap tower berisi hunian = 46.123 : 3 = 15.347 m2  
Asumsi luasan per lantai hunian = 15.347: 8 = 1922 m2  
Asumsi lantai 1 = kegiatan parkir dan penunjang outdoor  
= 3284 + 1800  
= 5084 m2  
Asumsi lantai 2 = Pengelola + penunjang indoor  
= 250 + 1340  
= 1590 m2 

 

 


