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Abstrak 
 
Perumahan tipe 36 telah disiapkan oleh pemerintah berupa rumah susun dan rumah tapak. 
Pemahaman konsep bangunan hijau terhadap persepsi pemilik Rumah sederhana Sehat (RsS) tipe 
36 di lingkungan perumahan dengan lahan kurang dari 100m2, lokasi dilakukan di Kecamatan Bogor 
Utara. Hasil pengolahan data secara kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional, sebagian 
besar penghuni tidak memahami arti dari bangunan hijau. Beberapa ruang gelap, karena kurang 
luas bukaan untuk pengudaraan alami dan cahaya alami, dan ruang terasa panas dan lembab. 
Pengudaraan alami diganti dengan pengudaraan buatan bahkan ada beberapa ruang tanpa bukaan 
(jendela). Solusi berupa penambahan ruang makan dan ruang keluarga, dibuat bukaan yang 
memungkinkan udara alami masuk ke dalam rumah, dibutuhkan ruang terbuka hijau minimal di 4 
sisi bangunan atau setiap ruang memiliki akses udara segar. Ruang terbuka hijau dapat dihadirkan 
sebagai jalur evakuasi bencana dan carport dibuat sebagai ruang terbuka hijau.  
 
Kata-kunci : evakuasi, bangunan hijau, persepsi, Rumah sederhana Sehat, ventilasi 
 
 
Pemukiman di Indonesia menjadi masalah 
cukup serius di masyarakat. Tingkat kepadatan 
penduduk yang tinggi membuat pemerintah 
harus cepat menyelesaikan masalah ini. Pe-
rumahan yang telah disiapkan oleh pemerintah 
adalah rumah susun (secara vertikal) dan rumah 
tapak (secara horisontal). Salah satu program 
pemerintah dalam penyediaan rumah tapak 
adalah Rumah sederhana Sehat (RsS). 

Pendahuluan 

Rumah salah satu kebutuhan dasar dan faktor 
penting dalam meningkatkan harkat dan 
martabat manusia, sehingga rumah dapat 
dikatakan sebagai wadah yang dapat mening-
katkan kualitas hidup pemiliknya atau penghuni-
nya. Pemenuhan kebutuhan tinggal di rumah 
yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur 
menjadi hal yang harus dipenuhi oleh 
masyarakat, begitu juga untuk MBR. Peningka-
tan permintaan akan pemenuhan kebutuhan 

tempat tinggal - Rumah sederhana Sehat (RsS). 
Penyediaan rumah diikuti dengan peningkatan 
permintaan penyediaan tanah. Preferensi 
masyarakat pada rumah sebagai tempat tinggal 
masih berpihak pada landed house (rumah 
berdiri di atas tanah) dibandingkan dengan 
elevated house (apartemen/rumah susun). 
Sesuai dengan pertimbangan dari Keputusan 
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman 
Teknis Pembangunan Rumah sederhana Sehat 
(RsS). Pengembang dipandu menggunakan 
spesifikasi teknis yang jelas dengan memper-
hatikan kelayakan, kesehatan, keamanan, 
keserasian, dan keteraturan rumah. Berjalannya 
waktu, setelah pemilik menempati RsS tersebut, 
pemilik atau penghuni merasa perlu untuk 
melakukan renovasi dengan penambahan ruang 
baik jenis ruang maupun luasan ruang. Contoh 
denah RsS tipe 36 dengan luas tanah (6x12) m2 
atau 72 m2. 
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Berjalannya waktu RsS menjadi rumah tumbuh, 
ruang-ruang dalam rumah terlihat gelap, panas, 
lembab. Hal ini terjadi mungkin saja persepsi 
penghuni RsS yang tidak mengetahui konsep 
arsitektur hijau (green architecture concept) dan 
konsep bangunan hijau (green building concept). 
Kebutuhan akan ruang mengalahkan segalanya, 
ruang tidak lagi mendapatkan cahaya matahari 
langsung, tidak ada lagi cross ventilation, suhu 
udara dalam ruang meningkat, dan kelembaban 
meningkat. 

  

Gambar 1. Contoh denah RsS tipe 36 
(https://id.images.search.yahoo.com) 

Jika pada pengembangan RsS tersebut pemilik 
rumah yang menerapkan konsep bangunan 
hijau pada rumahnya maka secara tidak 
langsung memberikan kenyamanan thermal bagi 
penghuni. Konsep bangunan hijau mem-
perhatikan sanitasi bangunan artinya rumah 
tersebut memperhatikan faktor pencahayaan 
alami, pergerakan udara, dan kelembaban. 
Sedangkan dampak terhadap lingkungan sekitar, 
rumah berkonsep bangunan hijau memberikan 
kesehatan lingkungan terutama pengelolaan air 
dan limbah menjadi lebih baik. Begitu pula 
untuk alam, penggunaan sumber daya alam 
menjadi lebih bijaksana, karena eksploitasi 
sumber daya alam tidak berlebihan. Kemungki-
nan penambahan ruang tersebut hanya 
memprioritaskan kebutuhan ruang semata tanpa 
memperhatikan konsep bangunan hijau atau 
bisa jadi adanya ketidak-tahuan pemilik 

bangunan hijau. Terdapat hubungan yang erat 
antara bangunan hijau dan sanitasi bangunan.  

1) Lingkup antara bangunan hijau yang masuk 
dalam sanitasi bangunan.  

2) Persepsi pemilik Rumah sederhana Sehat 
(RsS)  tipe 36 terhadap bangunan hijau. 

 

Gambar 2. Peta Kotamadya Bogor 
(Sumber: http://simpatik.kotabogor.go.id/) 

Arsitektur hijau (green architecture) adalah 
suatu cara yang dilakukan untuk merencana-
kan bangunan dengan tujuan meminimalkan 
berbagai dampak negatif bagi kesehatan 
manusia dan lingkungan. Tujuan utama dari 
arsitektur hijau/green architecture adalah 
membuat ecodesign, arsitektur ramah ling-
kungan, arsitektur alami, dan arsitektur 
berkelanjutan, artinya meningkatkan efisiensi 
pemakaian energi alam, air, dan pemakaian 
bahan-bahan yang mereduksi dampak ling-
kungan terhadap kesehatan. Konsep hijau/ 
green dapat diterapkan sebagai eartthfriendly 
(ramah lingkungan) dan high performance 
building (bangunan dengan performa sangat 
baik). Konsep sustainable (berkelanjutan) yaitu 
perpaduan antara konsep alamiah dan natural 
dengan konsep teknologi tinggi memungkinkan 
terus bertahan dalam jangka panjang yang 
tidak merusak lingkungan sekitar. Selain itu 
terdapat beberapa konsep lain yaitu future 
healthy dan climate supportly. Penggunaan 
green roof selain sebagai keindahan juga 
terlihat menyatu dengan alam dan dapat 
digunakan sebagai water catcher atau dapat 
digunakan sebagai pendingin ruangan alami 
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karena sinar matahari tidak diserap beton 
secara langsung.  

Pengertian pembangunan berkelanjutan (sus-
tainnable development) sebagai pembangunan 
yang dapat memenuhi kebutuhan manusia masa 
kini tanpa mengorbankan potensi generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 
sendiri. Arti kata keberlanjutan yang berkaitan 
dengan aspek lingkungan alami dan buatan, 
adalah dengan penggunaan energi, ekonomi, 
sosial, budaya, dan kelembagaan. Sehingga 
penerapan arsitektur hijau pada RsS akan 
memberi peluang besar terhadap kehidupan 
manusia secara berkelanjutan. Pada arsitektur 
hijau, rumah dan taman mensyaratkan hemat 
bahan efisien, praktis, ringan, tapi kokoh dan 
berteknologi tinggi, tanpa mengurangi kualitas 
bangunan.  

Menurut Brenda dan Robert Vale pada buku 
Green Architecture Design for Sustainable 
Future, bangunan yang menggunakan pen-
dekatan green architecture bila bangunan 
tersebut menerapkan beberapa  faktor: 1) 
Conserving energy adalah pengoperasian 
bangunan harus meminimalkan penggunaan 
bahan bakar atau energi listrik, 2) Working with 
climate adalah mendesain bangunan harus 
berdasarkan iklim yang berlaku di lokasi 
bangunan tersebut, 3) Minimizing new 
resources adalah mendesain dengan meng-
optimalkan kebutuhan sumberdaya alam yang 
baru, 4) Respect for site adalah tidak 
berdampak negative bagi kesehatan dan 
kenyamanan penghuni bangunan tersebut, 5) 
Respect for user adalah merancang bangunan 
harus memperhatikan semua pengguna 
bangunan dan memenuhi semua kebutuhan-
nya. 6) Holsim adalah menetapkan seluruh 
prinsip-prinsip green architecture secara 
keseluruhannya. 

Bangunan Hijau 

Bangunan hijau (green building) merupakan 
konsep untuk mendesain suatu bangunan 
menggunakan pendekatan arsitektur ramah 
lingkungan. Beberapa faktor konsep bangunan 
hijau yaitu: life cycle assessment (uji AMDAL), 
efisiensi desain struktur, efisiensi energi. Dalam 

merencanakan bangunan lebih dahulu melaku-
kan kajian AMDAL, dengan menguji pengaruh 
buruk kehadiran bangunan tersebut terhadap 
lingkungan sekitar baik segi sosial, ekonomi, 
dan alam. Merencanakan bangunan yang 
memiliki konsep green building adalah untuk 
meminimalkan dampak yang akan disebababkan 
bangunan tersebut, baik selama pelaksanaan 
dan selama penggunaan. Manfaat penerapan 
bangunan hijau pada desain yaitu: 1) Bangunan 
lebih awet dan tahan lama, dengan perawatan 
minimal, 2) Efisiensi energi menyebabkan 
pengeluaran uang lebih efektif, 3) Bangunan 
lebih nyaman untuk ditinggali, 4) Mendapatkan 
kehidupan yang sehat, 5) Ikut berperan serta 
dalam kepedulian. Arsitektur hijau memberikan 
dampak terhadap lingkungan, yaitu efisiensi 
energi pada bangunan merupakan salah satu 
bentuk respon masyarakat dunia akan 
perubahan iklim. Hal  ini juga langkah perbaikan 
perilaku termasuk teknologi terhadap bangu-
nan sebagai tempat aktivitas  hidup manusia  
dapat  menyumbang  banyak dalam menga-
tasi  pemanasan global.  

Kawasan Peruntukan Permukiman 

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 
41/PRT/M/2007, tentang Pedoman Kriteria 
Teknis Kawasan Budi Daya, dikatakan pada 
point 4.4 Kawasan peruntukan permukiman 
memiliki fungsi utama sebagai kawasan 
peruntukan permukiman dan memiliki fungsi 
antara lain yaitu sebagai lingkungan tempat 
tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung 
peri kehidupan dan penghidupan masyarakat 
sekaligus menciptakan interaksi sosial. Pada 
kriteria umum dan kaidah perencanaan, 
pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan 
permukiman harus sesuai dengan daya dukung 
tanah setempat dan harus dapat menyediakan 
lingkungan yang sehat dan aman dari bencana 
alam serta dapat memberikan lingkungan hidup 
yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, 
dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup.  

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 
41/PRT/M/2007, Pedoman Kriteria Teknis 
Kawasan Budi Daya pada point 5.4 tentang 
kawasan peruntukan permukiman setidaknya 
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harus memiliki beberapa karakteristik lokal dan 
kesesuaian lahan, seperti: 1.Topografi datar 
sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 
maksimal 25%, 2.Tersedia sumber air, baik air 
tanah maupun air yang diolah oleh penyeleng-
gara dengan jumlah yang cukup, 3. Drainase air 
buangan dalam kondisi baik sampai sedang. 
Sedangkan untuk kriteria dan batasan teknis, 
penggunaan lahan untuk pengembangan 
perumahan baru 40%– 60% dari luas lahan 
yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu 
disesuaikan dengan karak-teristik serta daya 
dukung lingkungan.  

Ketentuan Rumah sederhana Sehat (Rs Sehat) 

Kebutuhan ruang per orang adalah 9 meter 
persegi. Jika keluarga muda dengan 2 orang 
anak, maka luas rumah minimal 36 meter 
persegi. Kenyamanan tinggal dipengaruhi pula 
oleh ketinggian langit-langit / plafond rumah, 
ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,8 
meter. Untuk mendapatkan kenyamanan 
thermal, badan seseorang harus mengeliminasi 
panas yang berlebihan  baik dengan cara 
konduksi, konveksi, radiasi, ataupun penguapan.  

Rumah sederhana Sehat (Rs Sehat) mewadahi 
kebutuhan penghuninya berupa Kebutuhan 
Minimal Masa dan Ruang  baik luar maupun 
dalam. Sesuai dengan Keputusan Menteri 
Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 
403/KPTS/M/2002, tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RsS), 
kebutuhan ruang per orang dihitung ber-
dasarkan aktivitas dasar manusia di dalam 
rumah. Rumah sederhana sehat memungkin-
kan penghuni untuk dapat hidup sehat, dan 
menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara 
layak. Sebagai syarat terhadap kesehatan dan 
kenyamanan rumah sebagai tempat tinggal 
yaitu:  

1. Pencahayaan Matahari.  

Jumlah dan kualitas pencahayaan alami 
siang hari yang masuk ke dalam ruangan 
dipengaruhi oleh: 1) kegiatan dan lamanya 
waktu kegiatan membutuhkan daya peng-
lihatan, 2) tingkat atau gradasi kekasaran 
dan kehalusan jenis pekerjaan, 3) lubang 

cahaya minimum 10 persen dari luas lantai 
ruangan, 4) sinar matahari langsung dapat 
masuk ke ruangan minimum 1 jam setiap 
hari, dimana cahaya efektif dapat diperoleh 
dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00, 5) 
posisi lubang bukaan dinding. Semakin lebar 
bidang cahaya, maka akan semakin besar 
nilai faktor langitnya. Tinggi ambang bawah 
bidang bukaan (jendela) efektif antara 70 
cm – 80 cm dari permukaan lantai ruangan.  

2. Penghawaan Udara.  

Kenyamanan dengan memberikan kesegaran 
terhadap penghuni dan terciptanya rumah 
yang sehat, apabila terjadi pengaliran atau 
pergantian udara secara kontinyu melalui 
ruangan ruangan. Kualitas lubang udara 
sangat penting sebagai kualitas cross 
ventilation dalam rumah, yaitu: 1) Lubang 
penghawaan minimal 5% dari luas lantai 
ruangan, 2) Udara yang mengalir masuk 
sama dengan volume udara yang mengalir 
keluar ruangan, 3) Udara yang masuk tidak 
berasal dari asap dapur atau bau kamar 
mandi atau WC. 

3. Suhu udara dan kelembaban.  

Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, 
apabila suhu udara dan kelembaban udara 
ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia 
normal. Suhu udara dan kelemba-ban 
ruangan sangat dipengaruhi oleh peng-
hawaan dan pencahayaan.  

Persepsi Individu 

Presepsi berlangsung saat seseorang menerima 
stimulus dari dunia luar yang di tangkap oleh 
alat-alat indera (telinga, hidung, lidah, kulit, dan 
mata) yang kemudian masuk ke dalam otak. 
Pemahaman dalam proses berpikir yang disebut 
persepsi. Salah satu alat indera yang digunakan 
adalah mata, dimana mata disti-mulus cahaya 
yang merupakan energi fisik (Feldman, 2003 
dalam Sarwono, Sarlito Wirawan). Pada persepsi 
visual, terdapat beberapa prinsip, yaitu: 1) 
wujud dan latar; obyek-obyek yang diamati 
selalu muncul sebagai wujud dengan hal-hal 
lainnya sebagai latar. 2) pola pengelompokan; 
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cara manusia mengelompokkan apa yang 
dipersepsinya dengan mengikuti hukum tertentu 
yang dinamakan hukum Gestalt (artinya; bentuk, 
keseluruhan) atau hukum Pragnanz (bahasa 
jerman, artinya kesadaran, atau consciousnes). 
3) ketetapan (contancy/inariance) manusia 
dalam hal ini penghuni cenderung akan mem-
persepsikan segala sesuatu sebagai sesuatu 
yang tidak berubah, walaupun alat indra 
penghuni sebetulnya menangkap adanya 
perubahan. Otak manusia begitu unggulnya 
sehingga otak dapat menginterpretasikan apa 
yang diindrakannya sebagai persepsi yang tepat 
mendekati kebenaran. Di sisi lain hukum-hukum 
persepsi itu, terkadang justru bisa menimbulkan 
kesalahan persepsi, yang di sebut ilusi. 

Hasil penelitian ini berupa penyelesaian dan 
mencari solusi dari penelitian ini adalah mencari 
solusi dari masalah yang dihadapi penghuni RsS 
tipe 36 Kecamatan Bogor Utara, agar dapat 
hidup nyaman sehingga meningkat-kan produk-
tivitas hidupnya, dengan keter-batasan yang 
ada seperti luas lahan, kebutuhan ruang, dan 
jumlah penghuni. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bogor 
Utara Kotamadya Bogor. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif korelasional dan penelitian 
kualitatif. Pada tahap 1 yaitu  penelitian dari suatu 
temuan masalah atau peristiwa yang ber-
langsung sebagai latar belakang, dengan 
memberi gambaran yang jelas tentang situasi 
dan kondisi yang ada serta menggambarkan 
hubungan antara variabel satu dengan 
variabel lain. Pada tahap penelitian selanjutnya, 
peneliti menggunakan metoda kualitatif. 
Kebutuhan penghuni akan ruang baik secara 
kuantitas (dimensi dan luas ruang) dan kualitas 
(kenyamanan) sebagai parameter dan kriteria-
nya. Perlu diperhatikan tingkat kese-suaiannya 
dengan realita sosial dari obyek yang akan 
diteliti baik yang bersifat primer maupun 
sekunder. 

Persepsi Pemilik terhadap arsitektur hijau dalam 
pengembangan rumah tipe 36 menjadi bangu-
nan yang lebih luas. Dengan kategori: 

a) Tahu b) Tidak mengetahui 

Tabel 1. Indikator Kenyamanan Thermal dan 
Sanitasi Bangunan 

 
No Indikator Kategori 

Baik Tidak Baik 
1 Ventilasi ≥ 10% dari 

luas lantai 
< 10% dari 
luas lantai 

2 Pencahayaan 
Alami 

60-120 lux <60 lux atau 

>120 lux 

3 Kelembaban 40% - 60% <40% atau 

>60% 

4 Jumlah 
Penghuni ≥ 8m2 setiap  

2 orang 

< 8m2 

setiap 2 

orang 

5 Lantai jika kedap air 
dan tidak 
lembab 
(keramik, 
ubin, granit, 
marmer) 

menghasilk
an debu 
dan lembab 
(semen 
atau tanah) 

6 Dinding 

jika permanen 
atau tembok 

jika 
menggunak
an material 
semi 
permanen  

7 Plafond >2,5 m <2,5 m 

8 

Atap 

jika 
menggunakan 
material 
ramah 
lingkungan 

jika 
menggunak
an material 
yang tidak 
ramah 
lingkungan  

 
Hasil dan Pembahasan 

Dari perhitungan didapat Sig.=0,019 < 0,05 
maka dapat diartikan terdapat korelasi antara 
pemahaman bangunan hijau terhadap persepsi 
pemilik rumah sederhana sehat. Dimana nilai 
Pearson Correlation memiliki nilai -0,246 yang 
artinya semakin paham tentang bangunan hijau 
maka pemilik rumah sederhana sehat tidak 
memiliki persepsi.  Nilai r = 0,246 dapat di 
interpretasikan korelasi rendah atau lemah. Pemilik 
RsS  tidak memiliki persepsi, maka selanjutnya 
penelitian kualitatif dengan memberi solusi sesuai 
dengan kaidah bangunan hijau. 

Kondisi eksisting dari rumah tipe 36 di 
Kecamatan Bogor Utara dengan lebar 6 meter 
dan panjang lahan 12 meter. Denah rumah awal 
dengan luas 36 meter persegi yang terdiri dari: 
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Tabel 2. Ruang Rumah Tipe 36 

Jenis ruang Luas (m2) 
Total Luas 
(m2) 

Ruang Tamu dan 
Ruang Keluarga 

9 9 

Ruang Makan dan 
Dapur 

9 9 

2 buah Ruang Tidur 2 x 9 18 
 

 
Gambar 3. Denah Awal 
http://home-design.biz/ 

a. Lahan 72 m2, tertutup hampir seluruh lahan.  

b. Tersedia carport (3x4)m2 

c. Tidak terdapat akses mitigasi bencana pada 
lahan rumah tipe 36. 

Pada tahap pertama ini didapatkan hasil 
pengolahan data secara kuantitatif didapat, 
sebagian besar penghuni tidak memahami arti 
dari bangunan hijau.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan: 

a. Ruang di dalam rumah gelap, karena 
kurangnya luas bukaan untuk pengudara-an 
alami dan cahaya alami. 

b. Ruang terasa panas dan lembab, sehingga 
menggunakan pengudaraan buatan atau 
kipas angin, karena letak bukaan tidak 

menyilang terhadap ruang, bahkan ada 
beberapa ruang tanpa bukaan (jendela). 

Tahap selanjutnya yaitu pengolahan data 
kuesioner secara kualitatif. Ada beberapa per-
tanyaan yang menandakan kebutuhan penghuni 
terhadap ruang. Sebagian besar penghuni 
membutuhkan: 

a. Penambahan dimensi dan kualitas ruang, 
seperti perluasan dapur, penambahan 
ruang keluarga, dan perluasan ruang 
makan. 

b. Ruang yang cukup terang untuk beraktivitas 
secara detail, seperti membaca. 

c. Ruang yang memiliki bukaan (jendela) 
sehingga tidak lagi memerlukan peng-
kondisian udara secara buatan baik kipas 
angin maupun AC. 

d. Material rumah yang memenuhi kualitas 
bangunan hijau yaitu keramik/ marmer/ 
granit/ ubin, berdinding tembok, memiliki 
ketinggian lantai-plafon lebih dari 2,5 meter, 
dan material atap non kayu dan bambu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil pembahasan kuantitif: 

a. Ruang di dalam rumah gelap, karena 
kurangnya luas bukaan untuk 
pengudaraan alami dan cahaya alami. 

b. Ruang terasa panas dan lembab, 
sehingga menggunakan pengudaraan 
buatan atau kipas angin, karena letak 
bukaan tidak menyilang terhadap ruang, 
bahkan ada beberapa ruang tanpa 
bukaan (jendela). 

Kondisi Eksisting: 

a. Lahan 72 m2, tertutup hampir 
seluruh lahan. 

b. Tersedia carport (3x3)m2 
c. Tidak terdapat akses mitigasi 

bencana pada lahan rumah tipe 36 
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Diagram 1. Hasil pembahasan 

Batasan desain adalah setiap persil hanya 
memiliki luas lahan 72 m2, dengan kebutuhan 
ruang cukup banyak dan persyaratan ruang 
cukup baik. 

Tabel 3. Tawaran Solusi 
 

 Solusi Parameter Kriteria 

a Penambahan 
dimensi dan 
kualitas ruang, 
seperti 
perluasan 
dapur, 
penambahan 
ruang 
keluarga, dan 
perluasan 
ruang makan. 

Penambahan 
luas ruang 
dapur 

Sesuai 
modul 
ruang: 
(3x3) m2 

Peningkatan 
kualitas 
dapur  

Bukaan 
(jendela) 
minimal 
0,9m2. 

Penambahan 
ruang 
keluarga 

Sesuai 
modul 
ruang: 
(3x3) m2 

Penambahan 
ruang makan 

Sesuai 
modul 
ruang: 
(3x3) m2 

b Ruang yang 
cukup terang 
untuk 
beraktivitas 
secara detail, 
seperti 
membaca. 

Ruang yang 
memiliki 
bukaan 
(jendela) 

Luas 
jendela 
10% dari 
luas ruang 
yang 
diterangi 

c Ruang yang 
memiliki 
bukaan 
(jendela) 
sehingga tidak 
lagi 
memerlukan 

Ruang 
memiliki 
jendela yang 
dapat dibuka 
sehingga 
udara segar 
dapat masuk 

Letak 
bukaan 
(jendela) 
saling 
bersilangan 
terhadap 

pengkondisian 
udara secara 
buatan baik 
kipas angin 
maupun AC. 

ke dalam 
ruang. 

ruang 

d Perlu ruang 
terbuka. 

Cukup untuk 
ruang 
memasukkan 
udara segar  

Luas ruang 
terbuka 
minimal 
40% dari 
luas lahan. 

e Material 
rumah yang 
memenuhi 
kualitas 
bangunan 
hijau yaitu 
keramik/marm
er/granit/ubin, 
berdinding 
tembok, 
memiliki 
ketinggian 
lantai-plafon 
lebih dari 2,5 
meter, dan 
material atap 
non kayu dan 
bambu.  

Material 
sesuai  

Material 
yang 
digunakan 
keramik/ma
rmer/granit
/ubin, 
berdinding 
tembok, 
memiliki 
ketinggian 
lantai-
plafon lebih 
dari 2,5 
meter, dan 
material 
atap non 
kayu dan 
bambu. 

 
Dari tawaran solusi tersebut dapat ditarik 
benang merah yaitu: 

1. Penambahan ruang makan dan ruang 
keluarga. 

2. Dibuat bukaan yang memungkinkan udara 
alami masuk ke dalam rumah. 

3. Dibutuhkan ruang terbuka hijau minimal di 
4 sisi bangunan atau setiap ruang memiliki 
akses udara segar. 

Hasil dari tawaran solusi tersebut, ruang terbuka 
hijau dapat dihadirkan sebagai jalur evakuasi 
bencana (mitigasi bencana) dan carport dibuat 
sebagai ruang terbuka hijau pada lahan RsS. 
Selanjutnya syarat-syarat ruang terbuka hijau 
dari carport dapat disesuaikan dengan fungsi 
carport atau fungsi carport tidak diletakkan di 
dalam lahan RsS. Jalur evakuasi bencana 
(mitigasi bencana) berada di kanan kiri RsS 
dengan lebar jalur 1,5 meter setiap lahan. Jika 
lahan terletak di badan blok perumahan, maka 

Hasil pembahasan kualitatif 

a. Harus dibuat halaman terbuka 
(min 40%) 

b. Perlu tinjauan kehadiran 
carport 

c. Perlu dibuat akses di lahan 
rumah tipe 36. 
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jalur evakuasi sebagai ruang sirkulasi  antara 2 
RsS yang memiliki lebar 3 meter. 

Tabel 4. Solusi tambahan 

Tinjauan 
kehadiran 
carport 

Digunakan 
sebagai 
ruang 
terbuka 

Ruang terbuka 
tanpa penutup 
atap dan 
jumlah 
perkerasan 
minimal 50%. 

Akses mitigasi 
bencana 

Dibuat akses 
secara 
optimal di 
setiap persil  

Lebar akses 
minimal 1,5 
meter. 

 

Gambar 5.2 Contoh Akses Mitigasi Bencana 

Kesimpulan  

1. Masyarakat sebagai penghuni/pemilik RsS 
tidak paham tentang persepsi bangunan 
hijau. Hal ini terlihat dari data penelitian ini, 
yaitu  hampir seluruh ruang tidak memiliki 
akses cahaya matahari dan pertukaran udara 
segar. Di dalam kehidupan sehari hari 
kebutuhan kenyamanan thermal pada 
penghuni/pemilik Rumah sederhana Sehat 
(RsS) tetap dicari dan harus dihadirkan, 
untuk itu bantuan energi listrik diharapkan 
dapat membantu memenuhi kebutuhan 
kenyamanan thermal tersebut. Banyaknya  
penggunaan energi listrik membuat bangu-
nan bukan lagi sebagai bangunan hijau yang 
hemat energi, tetapi RsS boros energi. 

2. Perlu penataan ruang sehingga setiap ruang 
memiliki akses cahaya matahari dan 
pertukaran udara segar. Ruang-ruang inti 
perlu ada sesuai dengan kualitas dan 
kuantitas yang diharapkan. 

3. Perlu tinjauan ulang kehadiran carport yang 
tertutup, sehingga udara alami tidak dapat 
leluasa masuk kedalam rumah. Carport 
dapat dijadikan fungsi ganda, sebagai ruang 
terbuka hijau lahan setiap rumah. 

4. Bukaan udara segar di 4 sisi bangunan, 
dengan fungsi ganda yaitu sebagai jalur 
evakuasi bencana (mitigasi bencana) dengan 
lebar sesuai persyaratan. 
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