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A. PENDAHULUAN

Hunian yang layak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan setiap individu. Disanalah 

tempat mereka pulang, untuk kembali menjadi manusia produktif setelahnya. Seiring berkembangnya 

pemikiran manusia, hunian bukan hanya menjadi sebuah tempat berlindung, namun lebih jauh

menjadi sebuah gaya hidup bagi beberapa kalangan. Akan tetapi, ada pula fenomena bahwa hunian, 

bahkan yang layak pun merupakan sesuatu yang tak terjangkau bagi beberapa golongan.

Dewasa ini pembangunan wadah kegiatan masyarakat pada umumnya mengalami kemajuan 

yang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana baru yang lahir seperti 

pusat perbelanjaan dan lifestyle center. Namun disini bisa kita lihat, penikmat sarana prasarana tadi 

adalah golongan tertentu yang gaya hidup dan kegiatan mereka berhubungan dengan itu. 

Bagaimana dengan masyarakat golongan bawah? Mereka yang hidup di tanah bantaran sungai atau 

rel kereta api tidak akan bisa secara langsung menikmati gemerlapnya grand mall atau citywalk. 

Pembangunan yang mereka butuhkan adalah pembangunan dasar, yaitu hunian. Tempat 

tinggal yang layak bagi mereka adalah sebuah kepentingan yang sebenarnya mendesak untuk 

dipenuhi. Pembangunan perumahan sediri tidak bisa dikatakan berhenti. Dalam kenyataannya, 

pembangunan hunian atau sarana masyarakat bawah telah berjalan. Hanya saja pembangunan ini 

menjadi tidak tepat sasaran karena beberapa hal, antara lain pemakainya bukanlah golongan yang 

dituju, atau sistem pelaksanaan yang buruk sehingga hasil yang muncul tidak seperti yang 

diharapkan, atau bisa juga karena perencanaan yang kurang matang yang membuat proses maupun 

hasil pembangunan tak maksimal. Secara keseluruhan, pembangunan untuk golongan bawah 

terutama hunian masih perlu dikaji kembali. 

Solusi yang dapat ditawarkan dalam konsep ini adalah rumah susun. Hal ini dapat 

dirumuskan dari fakta – fakta sebagai berikut: [1] Program pemerintah untuk masyarakat golongan 

bawah dalam hal penyediaan hunian adalah rumah susun, dengan program terbarunya, 1000 tower.

[2] Rumah susun adalah objek hunian yang sesuai dengan ekonomi masyarakat golongan bawah, 

melihat dari sistem kepemilikan dan nilai bangunannya.

B. LATAR BELAKANG

Kali Pepe merupakan sebuah sungai di kota Solo, yang merupakan anak sungai Bengawan 

Solo. Kali Pepe merupakan elemen drainase kota Solo. Namun dalam perkembangannya, bantaran 

Kali Pepe menjadi tempat tinggal masyarakat di sekitarnya. Perkampungan liar menjamur di sana. 

Rumah tidak layak huni(RTLH) menjadi komponen utama wilayah ini.
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Relokasi bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat di sana. Namun perlu juga 

dipertimbangkan faktor sosial masyarakatnya. Ada harga yang harus dibayar oleh masyarakat jika 

harus meninggalkan atau pindah ke tempat yang baru. Bisa saja dengan pindah ke tempat yang 

baru, akses ke tempat kerja menjadi lebih sulit. Atau akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, 

sekolah, kantor pemerintahan, menjadi berbeda. Selain faktor teknis itu, ada pula faktor non teknis 

yaitu kecintaan individu terhadap tempat. Bertahun tahun mereka menempati wilayah tersebut dan 

berjuta pula kenangan yang mereka buat. Kemudian ada pula faktor pola pikir sebagian masyarakat 

yang masih enggan beradaptasi dengan daerah serta lingkungan baru.

Yang lebih penting, faktor ekonomi masyarakat bantaran Kali Pepe pada umumnya, dimana 

mereka termasuk golongan bawah. Melihat kondisi tempat mereka sekarang, dan keadaan ekonomi 

mereka saat ini, diperlukan solusi yang tepat yang mencakup dua hal yaitu 

[1]; sosial masyarakat yang ada harus diwadahi, dalam artian lingkungan binaan yang ada 

bukan dihilangkan, atau dipisah pisah, atau dipindah, untuk memenuhi kebersamaan sosial, 

histori sosial serta kesamaan pola pikir dan budaya mikro yang ada disana. Jikalau ada 

perubahan, itupun masih dalam jangkauan kemampuan adaptasi masyarakat lokal. Keadaan 

ekonomi masyarakat juga harus menjadi faktor yang diutamakan. Solusi nanti harus 

menyesuaikan dengan ekonomi masyarakat lokal di sana.

[2]; selain solutif bagi masyarakat, solusi juga harus dapat memecahkan permasalahan 

wilayah. Bukan hanya memperbaiki kualitas masyarakat, namun juga meningkatkan kualitas 

wilayah. Bantaran Kali Pepe yang rawan longsor, rawan banjir, kumuh, semestinya bisa 

teratasi dengan solusi ini.

Harga bangunan merupakan faktor utama penyediaan hunian bagi golongan bawah. Dengan 

harga tinggi, mustahil bangunan dijangkau oleh mereka. Jangankan dijangkau, kemungkinan 

dibangun pun kecil. Salah satu aspek yang menentukan nilai ekonomi bangunan adalah strukturnya. 

Gb. 1. Kali Pepe
(sumber: dokumen pribadi)

Gb. 2. Kali Pepe
(sumber: dokumen pribadi)
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Jika biaya pembangunan(struktur) dapat ditekan hingga lebih murah daripada struktur konvensional 

yang banyak dipakai, maka solusi ini dapat dipilih.

Salah satu struktur inovatif yang dapat dipakai, dan dipilih dalam perancangan adalah 

struktur hypar. Mengapa struktur ini? Sebagai gambaran, struktur ini lebih sedikit menggunakan 

material jika dibandingkan dengan struktur plat biasa, karena hanya menggunakan satu lapis 

rangkaian besi baja, dan hanya membutuhkan beton setebal 8 cm untuk menumpu beban yang 

setara dipikul oleh plat bertulangan baja ganda setebal 18 cm.

Hal lain yang juga berperan dalam menentukan biaya pembangunan adalah material 

arsitektur/ bangunan seperti dinding, kusen-kusen, partisi, kaca, dan material bangunan lain. Material 

arsitektur bangunan nanti adalah material recycle dan dengan maksimalisasi potensi lokal. Material 

bekas bangunan lama yang masih dapat dipakai akan dipakai kembali dengan penyesuain tertentu. 

Sedangkan material inovatif yang murah akan dipakai sebagai pendukungnya. Untuk material dasar 

yang sering dipakai secara umum dan mungkin tak dapat diganti material yang lain, akan diambil dari 

sekitar lokasi pembangunan, dengan pertimbangan pemanfaatan potensi lokal.

Yang tak kalah penting dalam kaitannya terhadap biaya pengadaan bangunan, adalah 

biaya tenaga/ sumber daya manusia. Dewasa ini biaya tukang meningkat secara signifikan. Biaya 

tukang ini hampir mencapai separuh dari biaya total pembangunan. Hal ini dapat diatasi dengan 

sistem pembangunan partisipatif, dimana penduduk lokal dilibatkan dalam pembangunan. Dengan 

begini, biaya tenaga dapat direduksi. 

C. TUJUAN

Tujuan utama perancangan adalah menyediakan hunian yang layak bagi golongan ekonomi 

lemah di bantaran Kali Pepe. Kali Pepe sendiri merupakan daerah rawan longsor akibat adanya 

pemukiman liar. Karenanya, dibutuhkan solusi yang efisien dan ekonomis untuk mengatasinya.

Dalam peranannya nanti, hunian juga dapat memperbaiki struktur dan peran induknya, yaitu wilayah 

bantaran Kali Pepe. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas wajah kota.

D. PERMASALAHAN

Gb. 3. Struktur hypar
(sumber: pacific engineering 
earthquake research)

Gb. 4. Bambu plester
(sumber: andry@home.ar.itb.ac.id)

Gb. 5. Eco fae brick, bata dengan 
campuran kotoran hewan
(sumber:ecofaebrick.com)
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Permasalahan yang harus dipecahkan adalah, menyediakan hunian yang lebih ekonomis,

agar dapat dijangkau oleh masyarakat lokal serta mampu menjadi solusi bagi keberlanjutan 

masyarakat Kali Pepe. Nilai ekonomi dapat diperbandingkan dengan bangunan dengan struktur 

konvensional (dalam kasus ini struktur frame).

E. PERSOALAN DESAIN

1. Permasalahan struktur hypar:

a) Penataan modul hypar sehingga dapat mencapai efisiensi biaya yang maksimal.

b) Sifat sifat hypar yang khusus dan berbeda dengan struktur frame yang banyak 

dipakai, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam hal yang berhubungan 

dengan elemen elemen bangunan.

2. Pemasangan elemen arsitektur antara lain dinding, jendela, tangga dan elemen lain 

sehubungan dengan bentuk struktur hypar yang tidak datar dan sistem pembebanan 

yang tidak merata.

3. Elemen arsitektur yang menggunakan material recycle dan inovatif perlu mendapat 

penekanan khusus bahwa mereka harus memiliki peran memperbaiki tampilan arsitektur

serta lebih murah daripada elemen arsitektur konvensional.

F. BATASAN

Perancangan dikaitkan dengan mikro kawasan yaitu daerah bantaran Kali Pepe, khususnya 

kampung Kalirahman dan sekitarnya. Fokus bahasan adalah pada sistem struktur hypar sebagai 

komponen utama, serta komponen lain sebagai komponen tambahan.

1. Batasan makro:

Fokus utama pembangunan adalah penyediaan hunian yang lebih layak dari hunian eksisting, 

namun tetap lebih ekonomis daripada penyediaan bangunan dengan sistem struktur 

konvensional. 

2. Batasan struktur hypar:

o Konfigurasi hypar sebagai plat lantai menggunakan hasil penelitian Bp. Amin S, ST, 

MT, dimana dalam penelitian digunakan perata beban yang berupa pasir. Hal diluar 

koridor tersebut tidak dibahas.

o Dikarenakan perata beban telah mengubah konfigurasi pembebanan shell hypar 

menjadi pembebanan merata, plat lantai sudah merupakan plat yang menahan 

beban merata, bukan lagi beban terpusat.
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o Elemen utilitas merupakan satu batasan mutlak, yaitu ekspos, dikarenakan sistem 

hypar yang tak boleh ada rongga didalamnya.

o Elemen tangga yang menumpu pada plat hypar merupakan elemen struktur yang 

terpisah dengan bagian unit huni.

3. Batasan elemen arsitektur:

Dinding, kusen dan material lain sehubungan dengan arsitektural bangunan menggunakan 

material recycle dan reuse yang berupa sisa bangunan lama sebagai elemen utama. Jadi 

material bangunan yang harus membeli hanya merupakan elemen tambahan.

4. Batasan ekonomis:

Karena pembangunan nanti bersifat partisipatif, maka biaya tukang akan teredam. Walau 

secara teori biaya ilmu pengetahuan khusus/biaya ahli hypar lebih tinggi, namun biaya 

keseluruhan diasumsikan sama atau lebih rendah.

G. STRATEGI DESAIN

[1] Site eksisting adalah pemukiman kumuh dengan komposisi RTLH dan beberapa lahan kosong.

Proses pembangunan akan dimulai dari lahan yang kosong dahulu agar tidak terjadi penggusuran. 

Jika sudah terbangun sebagian, penduduk lama dipindahkan dan rumah yang ditinggalkan 

dibongkar, untuk lahan bangunan selanjutnya.

[2] Aplikasi struktur hypar pada bangunan, antara lain adalah pondasi, plat lantai serta atap. Dalam 

bangunan rusun ini, yang akan digunakan sebagai sistem struktur adalah hypar payung terbalik

(inverted umbrella). Struktur hypar ini dianggap lebih sedikit menggunakan material jika dibandingkan 

dengan struktur konvensional yang saat ini banyak dipakai di indonesia (struktur frame).

[3] Material recycle dan reuse. Dalam jalannya proses pembangunan nanti, rumah susun ini akan 

meninggalkan bekas/ sampah pembangunan baik dari proses pembangunan maupun sisa sisa 

bangunan lama. Material ini akan digunakan dalam bangunan baik secara langsung maupun 

melewati proses. Hal ini akan memberi keuntungan antara lain meminimalisasi sampah 

pembangunan serta efisiensi pengadaan material, yang berujung pada efisiensi biaya. Penggunaan 

material baru (Material inovatif) yang lebih murah namun memiliki spesifikasi dan kekuatan serta 

dapat memenuhi fungsi yang sama akan meningkatkan efisiensi biaya. Karenanya, hal ini akan 

diterapkan dalam desain.
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[4] pembangunan dilakukan secara partisipatif,melibatkan masyarakat lokal untuk menekan biaya 

tenaga/ biaya tukang

H. [SISTEMATIKA KONSEP]

i. Pendahuluan 

ii. Kajian Pustaka

 rumah susun

 hypar

 material recycle dan reuse serta inovatif

 data kawasan desain

iii. Analisa: 

 analisa kawasan Kali Pepe

 analisa kebutuhan ruang rumah susun

 analisa data untuk proses penerapan hypar pada bangunan rusun

 analisa hypar berhubungan dengan pola ruang

iv. Konsep

 konsep kawasan 

ME/SE

Sirkulasi

Penataan massa

Vegetasi dan lanskap

 konsep penerapan hypar pada bangunan rusun

 konsep hypar berhubungan dengan pola ruang

 konsep ruang rumah susun

 konsep penerapan material recycle dan reuse serta inovatif pada bangunan

 konsep utilitas ekspos sebagai reaksi atas perilaku hypar
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(BAGIAN 2) KAJIAN PUSTAKA
Ternyata dalam kemurahan juga terdapat potensi eksplorasi yang sebetulnya tidak terbatas untuk menciptakan keindahan dan 
kemewahan yang bermakna.( yu sing, http://www.coroflot.com/yusing)

A. RUMAH SUSUN
Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal 
maupun vertikal 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. (UU No. 16/1985 Tentang Rumah Susun, bab 1 pasal 1)

Sedangkan yang dimaksud dengan satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama 
dan tanah bersama adalah sebagai berikut :

a. Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan 

secara terpisah sebagai tempat hunian, yang memiliki sarana penghubung  ke jalan 

umum.

b. Benda bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk 

pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

c. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang 

dimilki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

d. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara 

tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam 

persyaratan ijin bersama. 

Jadi, rumah susun merupakan suatu pengertian yuridis arti bangunan gedung bertingkat 
yang senantiasa mengandung sistem kepemilikan perseorangan dan hak bersama, yang 
penggunanya bersifat hunian atau bukan hunian,sacara mandiri maupun terpadu sebagai satu 
kesatuan system pembangunan. Dengan demikian berarti tidak semua bangunan gedung bertingkat 
itu dapat dsebut sebagai rumah susun, tetapi rumah susun itu sendiri adalah selalu bangunan yang 
bertingkat. (Fenomena Rumah Susun Sederhana, Majalah Konstruksi. Juli 1998)

Kategori Rumah Susun
Bangunan rumah susun dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok :

1. Berdasarkan Ketinggian Bangunan

a. Rumah susun low rise, dengan ketinggian maksimal 4 lantai

b. Rumah susun medium rise, dengan ketinggiam 5-8 lantai

c. Rumah susun high rise, dengan ketinggian > 9 lantai

2. Berdasarkan Sistem Pelayanan Sirkulasi
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a. Inner Corridor Type (Koridor Tengah)

b. Single Corridor Type (Koridor Satu Sisi)

c. Double Corridor Type

d. Cout Corrior Type (Koridor Terpusat)

e. Twin Corridor Type (Koridor Kembar)

f. Stair CaseType (Koridor Tangga)

3. Berdasarkan Status Kepemilikan

a. Rumah susun untuk dimiliki :

1. Ada kecenderungan daya tarik bagi pembeli karena keuntungan dengan 

membeli unit hunian pada kompleks rumah susun menjadikannya dekat dengan 

pusat kota.

2. Ada rasa memiliki terhadap rumah susun sehingga penghuni akan merasa 

bertanggungjawab terhadap keberadaan rumah susun.

3. Salah satu kelemahan kategori ini hádala kesulitan bagi penghuni untuk biaya 

perbaikan dan perawatan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

4. Bagi Developer, rumah susun dengan hak milik lebih membantu dalam 

pengembalian modal dan tidak perlu memikirkan sistem pengelolaan rumah 

susun.

b. Rumah susun sewa :

1. Bagi keluarga baru/ masyarakat tidak mampu untuk membeli rumah susun, 

rusunawa ini memberi kemudahan dapat tinggal dan menempati unit hunian 

secara sewa.

2. Cocok bagi orang-orang yang sering berpindah tempat kerja, dan tinggal pada 

statu daerah tidak terlalu lama.

3. Bagi Developer, pengembalian modal butuh waktu lama serta membutuhkan 

biaya maintenance yang besar.

1) Struktur, Komponen dan Bahan Bangunan
Rumah susun harus menggunakan struktur, komponen dan bahan bangunan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi modular danmemenuhi persyaratan konstruksi dan 
memperhitungkan kekuatan dan ketahanannya.

Tabel II.1
Persyaratan Ruang Pada Rumah Susun

KRITERIA PERSYARATAN

Struktur Merupakan satu kesatuan sistem konstruksi 

bangunan atas maupun bawah dan tidak boleh 
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Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis 
Pembangunan Rumah Susun.

diubah, keawetan struktur min 50 tahun.

Komponen Komponen dan bahan bangunan bukan struktur tetapi 

harus memiliki keawetan min 20 tahun.Bahan bangunan

2) Kelengkapan Rumah Susun
Rumah susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu dan tangga 

darurat kebakaran, alat dan sistem kebakaran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan 
air bersih, saluran pembuangan air kotor dan limbah, tempat pembuangan sampah, tempat jemuran, 
kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan dan instalasi listrik, jaringan komunikasi dan 
sebagainya.

Tabel II.2
Persyaratan Ruang Pada Rumah Susun

KRITERIA KELENGKAPAN PERSYARATAN

Alat transportasi bangunan Tangga disediakan untuk bangunan maks. 5 lantai, lebar 

tangga min. 120 cm, lebar bordes min. 120 cm, lebar 

injakan min. 22,5 cm, railing tangga 110 cm.

Alat dan sistem bahaya 

kebakaran

Berupa detector kebakaran yang dapat memberikan 

isyarat sehingga dapat menjangkau semua bagian 

ruangan rumah susun dan diletakkan mulai dari lantai 

satu.

Alat pemadam kebakaran Berupa hidran gedung, pemadam api ringan dan hidran 

halaman yang dipasang mulai dari lantai satu.

Penangkal petir Untuk rumah susun kurang dari 5 lantai penangkal petir 

berupa penangkal konvensional (non-radioaktif), yang 

terdiri dari kabel penghantar dan logam pembumian.

Jaringan air bersih Air bersih diperoleh dari jaringan kota yang terlebih 

dahulu ditampung dalam tangki bawah/tangki atas, 

sebelum disambungkan langsung pada sistem 

pemompaan dan didistribusikan ke tiap lantai.

Saluran pembuangan air 

hujan

Berupa talang datar dan talang tegak yang dihubungkan 

dengan saluran terbuka atau tertutup menuju ke 

penangkap air atau peresapan setempat. Saluran 

tersebut dilengkapi pipa udara dan bak kontrol.

Saluran pembuangan air Air linbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis 
Pembangunan Rumah Susun.

limbah tempat cuci dialirkan melalui saluran tertutup ke saluran 

lingkungan atau tempat pengolahan limbah. Sedangkan 

air limbah yang berasal dari kakus diteruskan ke 

septictank dengan dilengkapi pipa udara, bak kontrol dan 

bidang resapan.

Pembuangan sampah Pembuangan sampah harus terkoordinasi dengan sistem 

pembuangan sampah lingkungan, saluran sampah 

dengan diameter terkecil ± 0,5 m yang dilengkapi dengan 

lubang masuk dan ruang pengumpul sampah.

Tempat jemuran Memenuhi persyaratan keamanan, kebersihan, tidak 

mengganggu pandangan serta dapat memberi ruang bagi 

aliran udara dan sinar matahari yang cukup.

Jaringan listrik Setiap satuan rumah susun mendapat pelayanan listrik 

dengan kelengkapan 1 unit meter listrik, dan sambungan 

kabel seperlunya.

Jaringan telepon Apabila ada yang menggunakan sambungan telepon 

pemasangannya ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

tidak mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni 

lainnya.

3) Kepadatan dan Tata Letak Bangunan
Kepadatan bangunan harus memperhitungkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Lantai bangunan (KLB), ketinggian dan kedalaman bangunan serta penggunaan tanah 
untuk mencapai optimalisasi daya guna dan daya guna lahan. Penggunaan tanah harus 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Luas tanah bangunan rusun maksimal 50% dari luas tanah bersama.

b. Luas tanah prasarana lingkungan minimal 20% dari luas tanah bersama.

c. Luas tanah fasilitas lingkungan minimal 30% dari luas tanah bersama.
Tata letak bangunan rumah susun harus memperhatikan jarak antara bangunan,batas 

kepemilikan tanah serta kemudahan pencapaian dan pengelolaan, guna mencapai keamanan, 
keselamatan dan kenyamanan penghuni dan lingkungannya, yaitu :

a. Jarak bangunan harus memenuhi persyaratan terhadap bahaya kebakaran, 

pencahayaan dan pertukaran udara.

b. Kemudahan pencapaian dan pengelompokan hunian dan orientasi pencapaian.
Tabel II.3

Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan
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Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan 
Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan 
Teknis Pembangunan Rumah Susun.

KDB KLB(%) Jumlah Lantai Jumlah Penduduk

34% 1,105 3-4 1528

28% 1,2 4-5 1667

25% 1,25 5 1736

20,2% 1,33 6-7 1847

317,5% 1,375 7-8 1909

16% 1,4 8-9 1944

15% 1,42 9-10 1972

14% 1,436 10-11 1995

13% 1,45 11-12 2014

4) Satuan Rumah Susun

a. Memiliki ukuran standart minimal 18 m2 , lebar bagian muka minimal 3 m.

b. Dapat terdiri dari ruang utama dan ruang lain di dalam dan/atau di luar ruang utama. 

Ruang utam berfungsi sebagai ruang tidur pada rumah untuk unit hunian dan 

ruangutama sebagai ruang kerja pada susun untuk unit buka hunian, sementara 

ruang lain berfungsi sebagai ruang penunjang untuk kamar mandi, kakus, dan dapur.

c. Harus dilengkapi dengan pencahayaan dan penghawaan alami dan buatan yang 

cukup, sistem evakuasi penghuni yang menjamin kelancaran dan kemudahan, 

sistem penyediaan daya listrik yang memadai dan sistem penyediaan air secara 

otomatis.

d. Batas pemilikan satuan rumah susun berupa ruang tertutup dan/atau sebagian 

terbuka dan/atau ruang terbuka.
Tabel II.4

Satuan Hunian Dalam Rumah Susun

SATUAN HUNIAN PERSYRATAN

Ruang utama Diperuntukan sebagai ruang tamu dan ruang 

tidur.

Kamar mandi Berada di luar satuan rumah susun, untuk 1 unit 

kamar mandi harus dapat melayani minimal 2 

satuan rumah susun.

dapur Dapat berada di luar satuan rumah susun, berupa 

tempat untuk memasak dan dapat melayani 1 unit 

rumah susun.
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Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan 
Teknis Pembangunan Rumah Susun.

5) Prasarana Lingkungan
Prasarana lingkungan berupa jalan setapak, jalan kendaraan sebagai penghubungan 

antar bangunan rumah susun atau keluar lingkungan rumah susun, tempat parkir dan/atau tempat 
penyimpanan barang.

Tabel II.5
Kriteria Prasarana Lingkungan Rumah Susun

KRITERIA PERSYARATAN

Jalan setapak Badan jalan 2 m dengan lebar perkerasan jalan ± 1,5 m 

dan lebar bahu jalan ± 0,25 m, saluran tei jalan dibuat 

pada 1 atau 2 sisi jalan.

Jalan kendaraan dengan 

kecepatan 10-20 km/jam

Badan jalan 3,5 m dengan lebar perkerasan jalan ± 3 m 

dan lebar bahu jalan ± 0,25 m, saluran tepi jalan dibuat 

pada 1 atau 2 sisi jalan, trotoar ± 0,9 n dikedua sisi jalan.

Tempat parkir Jarak tempatparkir dari pintu bangunan rumah susun ± 

300m, fasilitas parkir menjamin keamanan bagi pejalan 

kaki terhadap pengendara.

6) Utilitas Umum Lingkungan
Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan utilitas umumynag terdiri dari jaringan 

air bersih, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, jaringan tempat 
pembuangan sampah, jaringan pemadam kebakaran, jaringa listrik, jaringan telepon dan alat 
komunikasi lainnya.

Tabel II.6
Persyaratan Utilitas Umum Pada Rumah Susun

UTILITAS UMUM PERSYARATAN

Jaringan air bersih a. Penyediaan tangki air, pompa hisap 

dan tekan

b. Melayani sambungan halaman dengan 

kapasitas ± 90 lt/org/hari

c. Dilengkapi dengan kran-kran air atau 

hidran kebakaran dengan jarak 

penempatan yang dapat menjangkau 

seluruh lingkungan rumah susun baik 

vertikal maupun horizontal.

Saluran air hujan a. Saluran air hujan dilengkapi dengan 
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bak kontrol

b. Dihubungkan daengan riol kota

c. Dilengkapi dengan pompa hisap yang 

lebih rendah dari riol kota. 

Saluran air limbah a. Saluran limbah cair dihubungkan 

dengan  saluran kota menuju tempat 

pengolahan limbah.

b. Septictank untuk limbah cair padat.

Pembuangan sampah Bahan bak sampah dibuat dari bahan yang kedap 

air, kedap bau dan tidak mudah berkarat.

Jaringan listrik Dilengkapi dengan gardu listrik, tiang listrik dan 

sebagainya.

Jarngan telepon Dipasang padatempat-tempat tertentu yang 

memudahkan penyambungan ke unit-unit hunian 

mudah dalan perbaikan dan serta perawatan.

7) Fasilitas Lingkungan
Fasilitas lingkungan pada rumah susun dapat berupa ruangan dan/atau bangunan, 

antara lain fasilitas perniagaan atau perbelanjaan,lapangan terbuka, fasilitas pendidikan, kesehatan, 
peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum serta pemakaman dan pertamanan. Tetapi itu 
semua tidak harus dipenuhi karena tergantung dari tingkat kebutuhan penduduknya.

Tabel II.7
Persyaratan Fasilitas Lingkungan

FASILITAS PERSYARATAN

Fasilitas niaga dan 

perbelanjaan

a. Jumlah penduduk ≤ 250 minimal disediakan 

warung dan pelataran kaki lima yang menjual 

kebutuhan sehari-hari dan sembako.

b. Jumlah penduduk 250-1000 minimal disediakan 

pertokoan yang menjual kebutuhan sehari-hari 

lebih lengkap.

c. Jumlah penduduk > 1000 minimal disediakan 

pusat perbelanjaan (pasar swalayan), bengkel-

bengkel reparasi dan usaha jasa yang lainnya.

Lapangan terbuka Dapat berupa taman sebagai penghijauan, tempat bermain 

anak, lapangan olahraga dengan luas tanah min 20% dari 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan 
Teknis Pembangunan Rumah Susun.
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Teknis Pembangunan Rumah Susun.

luas tanah lingkungan rumah susun. 

Fasilitas pendidikan a. Jumlah penduduk ≤ 1000 minimal disediakan 

fasilitas pra sekolah atau TK.

b. Jumlah penduduk 1000-1600 minimal 

disediakan SD

c. Jumlah penduduk 1600-6000 minimal 

disediakan SLTP.

d. Jumlah penduduk 6000-9000 minimal 

disediakan SLTA.

e. Atau disesuaikan dengan jumlah jiwa yang 

sesuai dengan tingkat pendidikan dan melihat 

daya tampung fasilitas disekitarnya yang sesuai 

dengan fasilitas pendidikan untuk permukiaman.

Fasilitas kesehatan Sesuai dengan peraturan pengadaan fasilitas kesehatan 

pada permukiman pada umumnya.

Fasilitas pemerintahan dan 

pelayanan umum lainnya.

Sesuai dengan peraturan pengadaan fasilitas pemerintah 

pada permukiman pada umumnya.

Fasilitas peribadatan. Sekurang-kurangnya dapat melayani peribadatan 

mingguan dan untuk kegiatan yang sifatnya tertentu dapat 

menggunakan fasilitas ruang seba guna.

Fasilitas lingkungan ini sebesar-besarnya dengan luas lantai 30% dari jumlah luas lantai 
bangunan rumah susun dan tidak lebih dari 3 lantai. Fasilitas lingkungan rumah susun juga dapat 
dilayani oleh fasilitas lain yang berada diluar lingkungan rumah susun dengan ketentuan yang 
berlaku.

B. RUANG

1) KEBUTUHAN UDARA MANUSIA

Manusia menghisap oksigen dari udara dan mengeluarkan karbondioksida bersama 
uap air. Masing masing manusia berbeda terganntung dari jumlah berat, makanan yang 
dikonsumsi serta lingkungan. Dihitung rata rata tiap manusia memerlukan 0,020 m3/jam zat 
asam dan 40 g/jam uap air. Udara dalam rumah sedapat mungkin tidak mengandung zat asam 
melebihi 1 permil. Hal ini menuntut suatu ruang udara sebesar 32 m3 untuk orang dewasa dan 
15 m3 untuk anak anak, dengan pertukaran udara yang normal. Namun keadaan pertukaran 
udara alamiah dengan jendela tertutup dan bangunan yang terletak bebas biasanya 1,5 sampai 2 
kali lipat, maka volume ruang udara sebesar 16 – 24 m3 untuk orang dewasa dan 8-12 m3 untuk 
anak anak. (data arsitek jilid 1, ernst neuvert)

21 ° keadaan panas rata rata
23 % kelembaban udara relatif rata rata

21 ° keadaan panas rata rata
20 % kelembaban udara relatif rata rata

7.4 keadaan panas rata rata
81 % kelembaban udara relatif rata rata
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2) KEBUTUHAN RUANG

Sebagai tempat tinggal, rumah susun harus dapat mengakomodasi kegiatan penghuni, 
sesuai dengan fungsinya, yaitu tinggal. Kegiatan utama yang umum dilakukan manusia dalam 
rusun antara lain: 

1. Tidur

2. Berkumpul bersama keluarga

3. Proses metabolisme (mencerna makanan sampai proses pembuangan)

4. Kegiatan rumah tangga (memasak, mencuci, mandi)

5. Bersosialisasi dengan lingkungan

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan ruang untuk mengakomodasinya 
antara lain:

3) BESARAN RUANG

Dari kebutuhan ruang yang terpapar diatas, dapat ditentukan besar modul unit huni 
masing masing kepala keluarga. Besaran ruang nanti masih ditambah dengan ruang untuk 
sirkulasi. Besaran ruang yang ada hendaknya mempertimbangkan ukuran manusia yang akan 
menempatinya, karena kenyamanan tinggal juga ditentukan oleh faktor perbandingan ukuran 
ruang dengan manusianya sendiri. Berikut data ukuran manusia serta besaran ruang yang dapat 
mewadahinya, (data arsitek jilid 1, ernst neuvert)

no kegiatan ruang

1 tidur Kamar tidur/tempat tidur

2 berkumpul Ruang keluarga/ruang serbaguna

3 makan Ruang makan, ruang serbaguna,dapur

4 memasak Dapur

5 Mencuci, mandi Kamar mandi/ WC

6 Sosialisasi dengan lingkungan Open space

±0,02 m3/jam O2

±0,0167 m3/jam  CO2
±0,043 m3/jam CO2

40 g/ jam uap air

32 g/ jam uap air

58 g/ jam uap air

±0,015 m3/jam CO2

±0,015 m3/jam O2
±0,03 m3/jam O2

Gb. 1. Kebutuhan udara 
manusia
(sumber: dok pribadi)
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1. Kamar tidur

Luas ruang kamar tidur dapat mengambil ukuran dasar terkecil, yaitu tempat tidur. 
Karena privasi merupakan elemen budaya dan kebiasaan yang umum dalam masyarakat lokal, 
maka ruang tidur ditutup/ menjadi ruang tertutup yang berdiri sendiri. Ukuran minimal ranjang 
untuk dewasa adalah 80 x 180 dan untuk anak anak sebesar 70 x 140.

Gb. 3 Manusia
(sumber: data arsitek)

Gb. 4. Manusia dan ukuran
(sumber: data arsitek)

Gb. 2. Manusia
(sumber: data arsitek)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2. Ruang Serbaguna(ruang tengah)

Ruang serbaguna merupakan ruang yang dapat menjalani berbagai fungsi. Ruang ini 
menjadi penting dalam unit huni, karena luas yang terbatas, ruang ini sering digunakan untuk 
berkumpul, makan, bercengkrama dengan keluarga, belajar anak dan berbagai fungsi lain. 
Ukuran dasar manusia merentangkan tangan dipakai sebagai ukuran dasar. Besar ruang minimal 
untuk ruang tengah (diasumsikan keluarga beranggotakan 3 orang) adalah 3 x 1,75 m x 1,75 m = 
9,1875 m2. 

++ gambar manusia merentang,p 26++
++ gambar ruang tengah,++

Gb. 5. Manusia dan ukuran
(sumber: data arsitek)

Gb. 6. Manusia dan ukuran
(sumber: data arsitek)
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3. dapur

keberadaan dapur dalam unit huni harus benar benar diperhatikan mengingat besaran 
total unit huni yang minimal. Hal ini berkaitan dengan penghawaan, pencahayaan, kebersihan, 
aliran udara dan estetika ruang. Letak dapur memungkinkan pembersihan yang mudah, tidak 
mengganggu penghawaan, kelembaban maupun suhu ruang. Besaran flow dapur adalah 1,2 
meter dari titik perabotan, dan membutuhkan space kurang lebih 60 cm dar dinding untuk 
perabotan itu sendiri. Luasan dapur minimal dapat dihitung, yaitu (1,2 + 0,6) x 1 meter = 1.8 m2.

++ gambar manusia merentang,p 26++
++ gambar perabot dapur p 213,++
++ gambar dapur p 215,++

Gb. 7. Konfigurasi ruang
(sumber: data arsitek)

Gb. 8. Dapur
(sumber: data arsitek)
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4. kamar mandi/ WC

kamar mandi dalam rumah susun bisa mejadi satu dengan unit huni maupun terpisah 
dan berperan sebagai MCK umum. Jika unit huni berukuran besar, maka kamar mandi bisa 
diletakkan di dalam unit hunian dan menjadi kamar mandi dan WC pribadi. Namun jika unit huni 
berukuran kecil, kamar mandi/ WC berada diluar unit huni, dalam satu komplek rusun. Ukuran 
kamar mandi tentunya menjadi berbeda.

++ gambar kamar mandi/wc,p 22

5. Open space / sirkulasi

Open space atau ruang komunal dalam bangunan rusun dapat difungsikan pula sebagai alur 

sirkulasi, atau sebaliknya. Lorong / koridor yang ada dapat digunakan oleh penghuni sebagai 

zona komunal dimana mereka berinteraksi. Di spot tertentu, open space berfungsi sebagai 

jalur aliran udara atau aliran cahaya yang masuk ke bagian tengah gedung.

Gb. 9. Kamar mandi
(sumber: data arsitek)

Gb. 10. Open space
(sumber: pribadi)
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6. ruang ruang tambahan

Ruang tambahan yang dimaksud adalah ruang pendukung yang menunjang aktivitas 
bangunan nanti. Gudang serta ruang panel diletakkan di tempat yang dirasa tidak 
mengganggu penghuni. Shaft untuk utilitas (plumbing, mechanical electrical serta sampah) 
dapat diletakkan terpisah dengan struktur utama sebagai elemen ekspos.

4) PENGHAWAAN ALAMI

Dalam bangunan, penghawaan alami merupakan faktor mutlak yang menentukan 

kenyamanan dalam penggunaan. Terlebih lagi untuk bangunan hunian, dimana pengguna 

memakai bangunan sebagai tempat dimana mereka tinggal. Penghawaan alami sangat 

berpengaruh pada kesehatan bangunan yang berimbas pada kesehatan penghuni pula. 

Dewasa ini banyak sekali kasus sick building syndrome, dimana pengguna bangunan tidak 

sehat karena bangunan yang tidak mendukung (penggunaan AC dan lighting buatan yang 

berlebihan, posisi dan program ruang bangunan yang kurang baik, dsb).

Dalam bangunan tinggal, penghawaan alami berpengaruh secara fisik pada:

 Kebersihan bangunan

 Kelembaban ruang

 Kualitas udara ruang

 Kenyamanan termal dalam bangunan

Hal hal diatas sangat mempengaruhi produktvitas manusia yang tinggal didalamnya. 
Jika mereka merasa tidak nyaman dalam menempati, maka akan berpengaruh pada segala 
aspek kehidupan dari mulai kinerja sampai psikologis mereka.

Gb. 11. Aliran udara
(sumber: fisika bangunan tropis)
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Gb. 13. Aliran udara
(sumber: fisika bangunan tropis)

Gb. 12. Aliran udara
(sumber: fisika bangunan tropis)
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5) PENCAHAYAAN ALAMI

Pencahayaan alami berperan penting dalam bangunan, terutama hunian tinggal, 
terlebih lagi hunian rumah susun. Penghuni rusun yang rata rata golongan bawah memerlukan 
desain yang memperhatikan pencahayaan alami yang baik, karena hal ini berkaitan dengan 
pengadaan pencahayaan buatan (instalasi lampu), dimana akan memberatkan mereka jika 
harus menambah pencahayaan buatan yang sebenarnya tidak perlu dipasang jika 
perencanaan lighting alami telah memenuhi kebutuhan.

Berkaitan dengan pencahayaan alami, posisi bukaan dan besarnya sangat penting 
dalam perancangan. Sinar matahari diusahakan dapat memenuhi kebutuhan penerangan pada 
siang hari dengan maksimal. Dengan begini, pada siang hari tidak perlu menggunakan 
pencahayaan buatan. Selain tidak memberatkan dalam pengadaan, nanti juga akan 
memperingan biaya listrik.

C. STRUKTUR BANGUNAN SEBAGAI KOMPONEN EKONOMIS UTAMA

Gb. 14. Lighting
(sumber: fisika bangunan tropis)
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desain rumah murah justru dimulai dengan desain 
Sistem struktur yang efisien sangat menentukan anggaran konstruksi rumah, karena biasanya biaya struktur rumah sekitar 40
50% dari biaya keselururuhan.(YU SING 

Murah, atau ekonomis adalah aspek utama yang berpengaruh dalam penyediaan sarana dan 
prasarana utama bagi kalangan menengah kebawah. Biaya adalah sebuah tembok yang sering 
menghalangi mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam konteks di 
biaya lah yang menghalangi masyarakat kali pepe untuk mendapatkan hunian yang layak. Mahalnya 
harga tanah, serta mahalnya harga bangunan menjadi faktor utama ketidakpunyaan mereka akan 
hunian yang layak.

Sistem struktur sebuah bangunan adalah hal 
pengadaan bangunan. Struktur bangunan menghabiskan hampir 40
bangunan.(YU SING - diarkitek.com).
bagi masyarakat golongan bawah di kali 
oleh mereka serta lebih realistis untuk dibangun oleh pemerintah. 

Salah satu struktur yang dapat dipakai adalah struktur inovatif yang jika dihitung secara 
matematis biaya pengadaannya lebih murah d
yang dapat diterapkan adalah sistem struktur hypar. Hypar adalah salah satu jenis struktur shell 
translasi yang termasuk dalam anticlastic ( tak dapat diurai menjadi bidang datar). Hypar shell dapat
dibentuk dengan menjalankan prinsip parabola cembung (konvek) pada suatu permukaan parabola 
cekung(konkav) yang saling tegak lurus. Cara lain untuk membentuk hypar adalah dengan menyusun 
empat garis tepi persegi dimana kedua ujung yang berhadapan ditinggi
beberapa titik yang sama, kemudian tiap titik dihubungkan dengan garis lurus terhadap pasangannya 
pada sisi yang berhadapan. Semua penampang sejajar sisi

TEORI STRUKTUR HYPAR

Hypar adalah salah satu jenis struktur shell translasi yang termasuk dalam anticlastic. Hypar 

shell dapat dibentuk dengan menjalankan prinsip parabola cembung (konvek) pada suatu permukaan 

parabola cekung(konkav) yang saling tegak lurus. 

desain rumah murah justru dimulai dengan desain sistem strukturnya terlebih dahulu, bukan dimulai dari desain arsitekturnya. 
Sistem struktur yang efisien sangat menentukan anggaran konstruksi rumah, karena biasanya biaya struktur rumah sekitar 40
50% dari biaya keselururuhan.(YU SING - diarkitek.com)

urah, atau ekonomis adalah aspek utama yang berpengaruh dalam penyediaan sarana dan 
prasarana utama bagi kalangan menengah kebawah. Biaya adalah sebuah tembok yang sering 
menghalangi mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam konteks di 
biaya lah yang menghalangi masyarakat kali pepe untuk mendapatkan hunian yang layak. Mahalnya 
harga tanah, serta mahalnya harga bangunan menjadi faktor utama ketidakpunyaan mereka akan 

Sistem struktur sebuah bangunan adalah hal yang menghabiskan sebagian besar biaya 
pengadaan bangunan. Struktur bangunan menghabiskan hampir 40-50% dari total biaya 

diarkitek.com). Oleh karenanya, sistem struktur bangunan yang diperuntukkan 
bagi masyarakat golongan bawah di kali pepe haruslah ekonomis atau murah, agar dapat dijangkau 
oleh mereka serta lebih realistis untuk dibangun oleh pemerintah. 

Salah satu struktur yang dapat dipakai adalah struktur inovatif yang jika dihitung secara 
matematis biaya pengadaannya lebih murah daripada struktur yang banyak dipakai saat ini. Alternatif 
yang dapat diterapkan adalah sistem struktur hypar. Hypar adalah salah satu jenis struktur shell 
translasi yang termasuk dalam anticlastic ( tak dapat diurai menjadi bidang datar). Hypar shell dapat
dibentuk dengan menjalankan prinsip parabola cembung (konvek) pada suatu permukaan parabola 
cekung(konkav) yang saling tegak lurus. Cara lain untuk membentuk hypar adalah dengan menyusun 
empat garis tepi persegi dimana kedua ujung yang berhadapan ditinggikan. Tiap sisi dibagi menjadi 
beberapa titik yang sama, kemudian tiap titik dihubungkan dengan garis lurus terhadap pasangannya 
pada sisi yang berhadapan. Semua penampang sejajar sisi-sisi adalah garis lurus.

Hypar adalah salah satu jenis struktur shell translasi yang termasuk dalam anticlastic. Hypar 

shell dapat dibentuk dengan menjalankan prinsip parabola cembung (konvek) pada suatu permukaan 

parabola cekung(konkav) yang saling tegak lurus. 

Gb. 15. Teknis hypar
(sumber: Amin S, ST, MT)

Gb. 16. Aplikasi struktur hypar
(sumber: dok. pribadi)

sistem strukturnya terlebih dahulu, bukan dimulai dari desain arsitekturnya. 
Sistem struktur yang efisien sangat menentukan anggaran konstruksi rumah, karena biasanya biaya struktur rumah sekitar 40-

urah, atau ekonomis adalah aspek utama yang berpengaruh dalam penyediaan sarana dan 
prasarana utama bagi kalangan menengah kebawah. Biaya adalah sebuah tembok yang sering 
menghalangi mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam konteks di sini, 
biaya lah yang menghalangi masyarakat kali pepe untuk mendapatkan hunian yang layak. Mahalnya 
harga tanah, serta mahalnya harga bangunan menjadi faktor utama ketidakpunyaan mereka akan 

yang menghabiskan sebagian besar biaya 
50% dari total biaya 

Oleh karenanya, sistem struktur bangunan yang diperuntukkan 
pepe haruslah ekonomis atau murah, agar dapat dijangkau 

Salah satu struktur yang dapat dipakai adalah struktur inovatif yang jika dihitung secara 
aripada struktur yang banyak dipakai saat ini. Alternatif 

yang dapat diterapkan adalah sistem struktur hypar. Hypar adalah salah satu jenis struktur shell 
translasi yang termasuk dalam anticlastic ( tak dapat diurai menjadi bidang datar). Hypar shell dapat
dibentuk dengan menjalankan prinsip parabola cembung (konvek) pada suatu permukaan parabola 
cekung(konkav) yang saling tegak lurus. Cara lain untuk membentuk hypar adalah dengan menyusun 

kan. Tiap sisi dibagi menjadi 
beberapa titik yang sama, kemudian tiap titik dihubungkan dengan garis lurus terhadap pasangannya 

Hypar adalah salah satu jenis struktur shell translasi yang termasuk dalam anticlastic. Hypar 

shell dapat dibentuk dengan menjalankan prinsip parabola cembung (konvek) pada suatu permukaan 
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Cara lain untuk membentuk hypar adalah dengan menyusun empat garis tepi persegi dimana 

kedua ujung yang berhadapan ditinggikan. Tiap sisi dibagi menjadi beberapa titik yang sama, 

kemudian tiap titik dihubungkan dengan garis lurus terhadap pasangannya pada 

berhadapan. Semua penampang sejajar sisi

Rumus untuk menghitung tinggi permukaan bidang hypar adalah sebagai berikut:

Dimana k     = kelengkungan bidang hyparcell k = h / (a.b)

A,b = panjang sisi persegi

H   = peninggian titik sudut 

Luas permukaan hypar shell perlu diketahui untuk menaksir kebutuhan bahan dalam pembuatannya. 
Rumus pendekatan untuk menghitung luas permukaan adalah 

Sedangkan volume ruang tertutup oleh kuadran hypar dan bidang segi empat proyeksinya dapat 
dihitung dengan 

Gb. 17. Teknis hypar
(sumber: Amin S, ST, MT)

Cara lain untuk membentuk hypar adalah dengan menyusun empat garis tepi persegi dimana 

kedua ujung yang berhadapan ditinggikan. Tiap sisi dibagi menjadi beberapa titik yang sama, 

kemudian tiap titik dihubungkan dengan garis lurus terhadap pasangannya pada 

berhadapan. Semua penampang sejajar sisi-sisi adalah garis lurus. 

Rumus untuk menghitung tinggi permukaan bidang hypar adalah sebagai berikut:

Z = k . y

= kelengkungan bidang hyparcell k = h / (a.b)

= panjang sisi persegi panjang

= peninggian titik sudut 

Luas permukaan hypar shell perlu diketahui untuk menaksir kebutuhan bahan dalam pembuatannya. 
Rumus pendekatan untuk menghitung luas permukaan adalah 

S = a.b {1 + 1/6 (f2/a2 + f2/b2)}

Sedangkan volume ruang tertutup oleh kuadran hypar dan bidang segi empat proyeksinya dapat 

Gb. 18. Teknis hypar
(sumber: Amin S, ST, MT)

Cara lain untuk membentuk hypar adalah dengan menyusun empat garis tepi persegi dimana 

kedua ujung yang berhadapan ditinggikan. Tiap sisi dibagi menjadi beberapa titik yang sama, 

kemudian tiap titik dihubungkan dengan garis lurus terhadap pasangannya pada sisi yang 

Luas permukaan hypar shell perlu diketahui untuk menaksir kebutuhan bahan dalam pembuatannya. 

Sedangkan volume ruang tertutup oleh kuadran hypar dan bidang segi empat proyeksinya dapat 
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V = ¼ a.b.f

Penelitian Struktur Hypar (oleh Amin Sumadyo, ST, MT)
Hypar adalah salah satu struktur yang menggunakan prinsip shell(cangkang) dalam 

pemikulan bebannya. Tidak seperti plat datar yang memikul beban karena tebalnya, hypar memikul 
beban dengan bentuknya yang melengkung. Hypar memikul beban secara tiga dimensional, 
terutama karena adanya tegangan membran pada bidang yang tipis( tebal plat beton untuk hypar, 
hanya 6 sampai 8 cm) yang bekerja menaungi bentang lebar dibawahnya tanpa perkuatan balok. 
Satu bentang hypar dengan satu kolom dapat menaungi bentang lebih dari 5 meter. Struktur ini 
bernilai ekonomis ebih tinggi daripada struktur beton lain yang menggunakan balok dan plat 
konvensional, dimana kebutuhan besi yang sangat banyak akibat tebalnya plat beton (14 sampai 
18 cm). kenaikan harga besi beton hampir 70% (Suara Merdeka, 3 Maret 2004) memicu pemikiran 
guna mencari alternatif baru desain struktur beton bertulang yang murah.

Bentuk hypar dalam penelitian adalah payung terbalik dengan satu kolom, sedangkan 
bidang hyparnya merupakan kantilever. Untuk menjamin kestabilan, penggabungan beberapa 
payung hingga beberapa unit dimungkinkan sesuai kebutuhan dengan cara menggandengkan sisi 
bidangnya.

Dalam penelitian dilakukan percobaan dan pengamatan terhadap struktur hypar payung 
terbalik, dengan menggunakan model berskala. Pengamatan ini bertujuan mengetahui perilaku 
struktur yang terjadi serta parameter yang mempengaruhinya. Pengamatan pada model mengacu 
dimensi bentang hypar 7,5 m dan tebal plat beton 8 cm.

Model dalam penelitian berskala 1/5 dimensi sesungguhnya. Pembebanan dilakukan 
hingga tahap kritis struktur, berupa retakan atau keruntuhan. Pembuatan model dalam penelitian 
dengan menggunakan beton cor. Untuk pembuatannya, menggunakan cetakan/ bekesting antara 
lain: balok kayu reng 2/3, kayu lis 1/5, lembaran mika/ kawat kassa, kawat gulung, serta paku. 
Pembuatan cetakan dimulai dengan membuat rangka tepi bidang, kemudian membuat rangka 
tengahnya. Diatasnya dipasang mika mengikuti lengkung hypar yang sudah ada, diikat dengan 
kawat. Setelah keseluruhan bidang tertutup, bagian tepi dipasang lis agar beton tidak tumpah.

Tahap selanjutnya adalah perakitan tulangan yang dibuat di atas cetakan. Bahan terdiri dari 
kawat gulungan yang dipotong potong sesuai kebutuhan. Kawat dirakit mengikuti lengkung hypar, 
melintang dan membujur berjarak 2,5 cm. perekatan antar tulangan menggunakan lem. Pada tepi 
bidang diperkuat dengan kawat diameter 5 mm. begitu pula dengan bidang tengah(sambungan 
dengan kolom), diperkuat kawat yang sama sebanyak 8 buah.

Gb. 19. Teknis hypar
(sumber: dok pribadi)

Gb. 20. Teknis hypar
(sumber: dok pribadi)
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Dalam tahap selanjutnya, pengecoran dilakukan. Pada tahap ini memerlukan ketelitian 
yang tinggi untuk mencegah rongga dalam cor.pada saat perataan adukan, digunakan paku yang 
ditancapkan setinggi ketebalan beton. Setelah proses ini, beton dimatangkan. Setelah itu beton 
dicat dengan warna cerah untuk memudahkan pengamatan keretakan yang terjadi dalam 
pembebanan nanti.

Dalam uji pembebanan, beban diberikan mendekati beban sebenarnya pada prototipe. 
Pembebanan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pada 
kelakukan dasar model. Guna memperoleh jenis pembebanan yang mendekati kenyataan pada 
prototipe, maka dalam penelitian digunakan metode sebagai berikut:

 Dalam model hypar yang diteliti, permukaan bidang memiliki bentuk cekung kedalam. 

Untuk meratakan bebannya, dibutuhkan media sebagai perata beban serta sebagai 

landasan beban selanjutnya.

 Untuk memperoleh arah yang benar benar vertikal dalam uji beban, digunakan lembaran 

papan sebagai dari sumber beban terpusat ke beban merata.

 Sumber beban didapatkan dari penekan hidrolis dengan indikator angka beban.

 Guna mendapatkan pembebanan statis, maka perletakan beban harus hati hati untuk 

mengurangi efek kejut pada saat beban jatuh diatas model.

Dari penelitian yang dilakukan, model dapat menampung/ menahan beban hingga 1220 kg. 
pada beban sebesar ini, model mulai menunjukkan retak disertai dengan pecah.

D. MATERIAL INOVATIF (SMART MATERIAL, RECYCLE DAN REUSE) SEBAGAI 
KOMPONEN ARSITEKTUR
Hal yang terpenting bagi rumah murah tentunya adalah penggunaan material-material yang murah..(YU SING - diarkitek.com)

[Material Inovatif]
Salah satu pengadaan material murah bagi golongan bawah adalah dengan material 

hasil inovasi dan penelitian yang terbukti lebih murah dan efisien daripada material yang 
lazim dipakai saat ini. Beberapa contoh antara lain batu bata eco fae, yang menggunakan 
kotoran cattle(kambing) yang dicampur dengan tanah dan diproses sedemikian rupa 
sehingga hasilnya nanti lebih efisien dalam hal produksi maupun penggunaan tanah. 
Kotoran kambing yang merupakan sampah menjadi berguna, untuk mereduksi pemakaian 
tanah. Untuk material lantai, dapat dipakai plat penutup berupa bambu yang dilapisi beton 
tipis. Saat ini dengan teknologi pengawetan yang semakin baik, bambu bisa menjadi pilihan 
yang menjanjikan dan dapat bertahan hingga puluhan tahun. Selain itu, material bambu 
dapat dipakai sebagai dinding, bahkan dinding luar. Material bambu dapat diplester untuk 
menambah kekuatannya dan memperbaiki strukturnya, dan digunakan sebagai material 
pengganti pasangan bata dinding.
[Material Recycle - Reuse]

Gb. 21. Teknis hypar
(sumber: dok pribadi)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Keadaan wilayah perancangan yang saat ini merupakan pemukiman padat 
penduduk sebenarnya bukanlah sebuah halangan untuk membangun, bahkan merupakan 
potensi besar yang dapat dimanfaatkan. Tidak hanya satu aspek saja namun banyak hal 
yang bisa dimanfaatkan. Salah satu potensi yang ada dan dapat dimaksimalkan adalah 
adanya bangunan yang telah berdiri. Jika bangunan yang lama digantikan dengan yang 
baru, material bekas dari bangunan yang lama dapat dipakai kembali, baik melalui proses 
daur ulang maupun tidak. Ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan material serta 
efisien dalam minimalisasi sampah pembangunan. Dengan menggunakan material 
reuse(digunakan kembali) maupun recycle(daur ulang), diharapkan dapat meningkatkan 
efisiensi pembangunan secara umum dan berperan secara global dalam usaha 
penghematan energi.

Recycle/daur ulang adalah  proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi 
bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi 
sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi 
penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika 
dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. (http//en.wikipedia.com)

Kembali ke wilayah desain, bangunan lama yang dihancurkan nanti akan 
menyisakan material bekas yang jika tidak diolah hanya akan menjadi sampah yang tak 
berguna. Oleh karenanya, perlu penanganan yang eksploratif untuk mengatasinya. Material 
bekas yang masih dapat dipakai antara lain: kayu kasau, kaca, bambu-bambu, serta sekat 
sekat yang mungkin ada. Material material ini dapat disusun sedemikian rupa sehingga 
membentuk lembaran atau batang atau bentuk lain yang dapat diolah dengan material 
tambahan lain, dan diaplikasikan sebagai bahan dinding, atau jendela, atau pintu, atau 
bagian bangunan yang lain. Sedangkan material yang dapat diolah antara lain: pecahan 
dinding, genting, batu bata dan material berat yang lain yang dapat digunakan sebagai 
campuran agregat untuk spesi.

E. KAWASAN KALI PEPE
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Kali Pepe adalah anak sungai Bengawan Solo. Seperti yang terlihat dalam gambar, 
hampir sepanjang bantarannya, kali ini dijadikan lahan hunian oleh masyarakat sekitar. Garis 
sempadan sungai sudah tidak ada lagi karena hunian terdekat dengan sungai adalah hunian di 
bibir sungai itu sendiri.

Kali pepe yang diangkat dalam tugas ini terletak di antara dua kampung yaitu kampung 
Kalirahman dan Sangkrah. Keduanya merupakan kampung padat penduduk dengan kepadatan 
mencapai 400 keluarga per kilometer persegi. 

Bantaran kali pepe yang diangkat dalam tugas akhir ini dibatasi hanya pada kampung 
Kalirahman dan sekitarnya, dimana daerah ini memiliki tingkat bahaya longsor yang tinggi. Bahkan 
di beberapa bagian sudah terjadi longsor, meski belum menimbulkan kerugian yang berarti. 

Di kampung ini masih ada sedikit lahan kosong yang dapat digunakan sebagai lokasi 
pembangunan pemukiman yang lebih aman dan solutif. Solutif disini selain meningkatkan 
kelayakan hunian masyarakat, juga dapat menyelamatkan bibir sungai yang makin lama makin
rusak dikarenakan adanya bangunan diatasnya. 

DATA SITE

1. LETAK SITE

Site terletak di Kampung Penjalan Kelurahan Kalirahman, tepatnya di pertemuan 
antara Jl. Demangan dan anak Jl. RE Martadinata. Akses menuju site merupakan jalan kampung 
selebar kurang lebih 4 meter. Lalu lintas di jalan ini relatif padat, dengan kepadatan rata rata 25 –
40 kendaraan bermotor per menit pada jam kerja ( sumber: penelitian penulis).

2. UKURAN SITE

Site saat ini merupakan lahan kosong dengan luas sekitar 500 x 60 meter dan memanjang. 
Namun di sisi barat site, terdapat pemukiman di bibir sungai pepe. Perpaduan antara lahan 
kosong dengan pemukiman inilah yang akan menjadi lahan pembangunan rusun. Estimasi total 
site menjadi 250 x 60 meter. 

Gb. 23. Keadaan eksisting
(dok pribaadi)

Gb. 24. Lokasi eksisting
(dok pribadi)

Gb. 22. Keadaan eksisting
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3. BATAS BATAS SITE

Bagian timur site berbatasan dengan jalan raya, sedangkan bagian utara berbatasan 
dengan bangunan pabrik. Bagian selatan berbatasan langsung dengan kali pepe. Letak site 
mebujur ke arah timur barat dengan ujung barat merupakan belokan yang mengikuti kontur aliran 
sungai pepe. 

Gb. 26. Lokasi eksisting
(sumber: dok pribadi)
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(BAGIAN 3) ANALISA

A. ANALISA MaKRO

Site terpilih terletak di kalirahman, RT 02 RW V, yang merupakan bantaran kali pepe di dekat 

kampung Gandekan dan kampung Sangkrah. Akses ke site merupakan jalan kelurahan anak jalan 

RE Martadinata.

Kawasan ini didominasi oleh perkampungan dengan pemukiman padat dan tidak tertata bahkan di 

bibir sungai. Di beberapa titik, tanah bantaran telah mengalami longsor.

1. Tujuan pemilihan site

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan, yaitu:

a. Terdapat permasalahan yang harus dipecahkan, dimana permasalahan tersebut menjadi 

dasar perancangan. Permasalahan tersebut meliputi:

 Adanya pemukiman di bantaran sungai pepe yang merusak lingkungan

 Pemukiman tadi cenderung kumuh, tidak tertata dan ditinggali oleh golongan bawah.

 Jika tak segera diberi solusi, kesenjangan sosial dan keadaan lingkungan di lokasi 

akan semakin memburuk.

b. Terletak di wilayah yang strategis:

 Lokasi mudah dicapai dan diakses oleh kendaraan.

Gb. 1. Lokasi Site   
(google earth)

Gb. 2. Bentuk Site
(dok pribadi)

Gb. 3. Eksisting Site
(dok pribadi)
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