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Oleh: Lindawati MZ

 

 

Abstract 

 

Housing is a group of homes that serves as a neighborhood or residential environment which 

is equipped with infrastructure and environmental facilities. Relation between home function 

and environments can not be separated because it is a unity because human is part of the 

environment. Home or residence is a place for people or families to protect themselves from 

natural conditions, good weather (hot/cold, heat or rain) or biological disturbance (animals 

such as insects, snakes, etc.). Early original shelter is not a place that always requires 

constructing process, but often just a cave or hole in the ground that allows people to take 

shelter from the weather attack. 
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Pendahuluan 

 

Rumah atau perumahan sebagai tempat tinggal atau hunian, dalam perkembangan 

selanjutnya (modern), secara sosio-psikologis secara langsung maupun tidak langsung 

melahirkan peningkatan tuntutan terhadap hadirnya kenyamanan dan keselamatan manusia 

kemudian membangkitkan pemikiran-pemikiran baru dalam hal pengadaan tempat berteduh.  

Orang mulai memikirkan untuk membangun rumah dengan cara sederhana dan 

memanfaatkan bahan-bahan yang banyak terdapat di sekitarnya. Oleh karena itu rumah 

memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda disetiap daerah, tergantung kondisi cuaca dan 

bahan alami yang tersedia serta budaya setempat. 

Tuntutan manusia yang semakin tinggi akan keberadaan rumah, menyebabkan semakin 

tinggi pula kreativitasnya manusia dalan mewujudkan sebuah tempat tinggal yang dianggap 

layak dan nyaman. Pada akhirnya rumah sebagai tempat hunian manusia mempunyai wujud 

seperti yang kita lihat seperti saat ini. 

 

Proses Pembangunan Perumahan 

 

Orientasi proses pembangunan perumahan dapat ditinjau dari dua pandangan sebagai 

berikut:  

 

a) Membangun sebagai Proses Organisasi;  

 

Pemanfaatan sumber-sumber untuk aktivitas membangun (building resources) secara 

rasional dan ekonomis agar menghasilkan bangunan dengan cara yang tepat, cepat dan 
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ekonomis. Proses pembangunan meliputi proses desain dan proses produksi yang 

berurutan dan sinambung.  

 

Proses desain (dalam pengertian luas) menyangkut keseluruhan proses mempersiapkan 

ukuran, bentuk penempatan, ruang-ruang yang dibatasi oleh bagian-bagian bangunan 

lainnya. Desain bangunan menentukan keadaan dan urutan kegiatan pelaksanaan 

membangun dan metode yang dipakai.  

 

Metode operasional ini akan menentukan cara memanfaatkan sumber-sumber untuk 

membangun. Jadi terdapat hubungan yang erat antara desain bangunan dengan 

pemanfaatan sumber-sumber aktivitas membangun. Seringkali hubungan ini „terputus‟ 

akibat tidak ada atau kurangnya pengetahuan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam 

masing-masing proses. 

 

b) Membangun Sebagai Penerapan Teknologi;  

 

Keterlibatan bahan dapat mengakibatkan keterbatasan bentuk-bentuk struktur bangunan 

dan metode membangun. Perkembangan bahan bangunan menutut pengembangan teknik 

dan struktur bangunan yang cepat. Industri bangunan menuntut peningkatan dan 

produktivitas proses membangun yang membutuhkan pula pengembangan teknik-teknik 

baru.  

 

Bagian-bagian bangunan yang harus (difabrikasi) dulu – di luar dan di dalam lokasi – 

kemudian dipasang dirakit atau didirikan di lapangan (site) untuk menghasilkan bangunan 

yang lengkap. Pembuatan/fabrikasi dalam konteks bangunan berarti pembuatan bagian-

bagian bangunan dari unit-unit atau material yang lebih kecil. Pemasangan/perakitan 

(assembly), berarti didirikan atau digabungkan bersama agar membentuk bangunan 

keseluruhan. 

 

Proses pembuatan pemasangan ini harus diorganisir yang caranya bisa berbeda antara 

tempat/negeri satu dengan lainnya, dan berbeda pula dari waktu ke waktu. Cara 

mendirikan bangunan yaitu cara bangunan dibentuk dari berbagai bahan, dapat bervariasi 

menurut: konsep struktur yang dipakai; bahan yang dipakai, dan; cara bahan-bahan 

digabungkan. 

 

Struktur dinding pemikul/masif (seperti unit-unit bata, beton) dapat dibentuk: Cast in situ 

berarti dicetak pada posisi sebenarnya di dalam bangunan. Precast berarti dicetak pada 

tempat lain dan perlu dipasang kemudian pada posisi sebenarnya di dalam bangunan. 

Sumber-sumber untuk aktivitas membangun adalah: Tenaga kerja (labour), peralatan 

(equipment), bahan bangunan/material; dana dan waktu. 

 

Pengelompokan di atas didasarkan pada tingkat saling mempengaruhi masing-masing 

sumber satu sama lain. Sasaran utama pengendalian tenaga kerja, peralatan dan bahan 

bangunan adalah menghasilkan bangunan sesuai waktu dan yang dialokasikan (misalnya: 

waktu secepat-cepatnya, biaya semurah mungkin). Dana dan waktu yang tersedia akan 

menentukan cara pengembalian sumber-sumber tersebut. 
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Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi: Non skilled labour, yaitu tenaga kerja tanpa 

keahlian terlatih. Half skilled labour, yaitu tenaga kerja biasanya yang berdasarkan 

pengalaman tetapi umumnya tanpa latihan khusus. Dan High skilled labour, yaitu tenaga 

kerja dengan keahlian berdasarkan latihan khusus. Dalam setiap aktivitas membangun 

ditemui cara pengendalian tenaga kerja, yang berdasarkan: Organisasi terpusat/hierarkis : 

berupa perusahaan besar dan kecil dan Self controlle/self manage: tidak berbentuk formal. 

 

Peralatan untuk pelaksanaan aktifitas membangun mencakup dua bagian, yaitu: pembuatan 

dan pemasangan, mulai dari yang sederhana, manual sampai yang amat sophisticated di 

dalam pabrik maupun lapangan. Di sini dapat digolongkan sebagai berikut: Mobile 

equipment/ peralatan bergerak dan mudah dipindah-pindahkan; Peralatan sederhana; Light-

weight equipment/ peralatan ringan: sudah lebih mekanis, dan; Heavy-weight equipment/ 

peralatan berat: termasuk crane. 

 

Sebetulnya bahan bangunan amat rumit untuk diklasifikasikan, dan justru sering menjadi 

dasar untuk pembicaraan mengenai teknologi bangunan. Pembagian bisa didasarkan atas 

besarnya, beratnya dan bagiannya. Untuk keperluan diskusi diadakan penggolongan: Non 

Standarzation on quality production; Standarzation or half controlle of quality and quality 

of production, dan; Prefabricated components, under controlle both quality and quantity. 

 

Perkembangan Teknologi 

 

Perkembangan teknologi membangun merupakan proses (lambat dan cepat) yang 

bersinambungan. Metode membangun juga merupakan peleburan dari cara pengendalian 

sumber-sumber aktifitas membangun. Dengan demikian sebenarnya cukup sulit untuk 

mengadakan kualifikasi tetapi bisa ditinjau berdasarkan sifat dan tujuan produksinya, antara 

lain: Pra industri/non industri/tradisional; Transisi/rasionalisasi, dan; Indusrial/ 

industrialized/modern. 

 

a) Tradisional/Konvensional 

 

Pengertian tradisional bisa menjadi relatif, tergantung keadaan dan tingkat kemajuan, 

teknologi membangun negeri yang bersangkutan. Suatu metode mungkin baru atau 

modern untuk suatu negeri tetapi telah lama dilaksanakan di negeri lain. Maka pengertian 

tradisional perlu diperjelas dengan istilah indigenous. 

 

Istilah indigenous mengandung pengertian: pembawaan asal, turun-temurun. Dikenal 

arsitektur vernacular (folk, popular) folk tradition (rapoport). Lain dengan bangunan 

primitif yang menyangkut masyarakat yang disebut oleh para anthropologist sebagai 

primitif. Istilah primitif tidak menyangkut maksud atau tujuan tetapi lebih kepada 

masyarakatnya. 

 

Cara membangun indigenous ini umumnya melibatkan keahlian dengan pengalaman yang 

turun-temurun dalam seni bangunan tradisional dengan tenaga-tenaga pembantu yang 

bahkan tidak berkeahlian bangunan. Walupun biasanya produk dari cara membangun ini 

adalah bangunan yang „one-off” direncanakan dan dibangun untuk kebutuhan dan tempat 
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yang spesifik, umumnya terdapat suatu model tradisional yang diketahui dan dimaklumi 

bersama. 

 

Organisasi pembangunan biasanya diatur oleh pemilik bangunan (termasuk juga 

perncana). Tukang berpengalaman dengan beberapa pembantunya diketahui bertindak 

sebagai pelaksana. Antara pemilik dan pelaksana terdapat aturan-aturan tidak tertulis yang 

dimaklumi dan dianut bersama. Organisasi kerja dan hal yang bersangkutan diketahui 

benar oleh seluruh pihak terlibat, tenaga-tenaga kerja yang berpengalaman itu tidak saja 

mengenali isi dan aturan kerjanya, tetapi juga paham benar akan kaitannya kegiatan ini 

dengan perdagangan lain. 

 

Kebanyakan pembuatan/fabrikasi dan pemasangan dilakukan di dalam site (on site) dan 

tempat (in site). Jumlah pembuatan (on site), makin lama makin berkurang dengan makin 

banyaknya produk komponen-komponen yang prefabricated yang bersifat joiney seperti 

pintu, jendela dan perlengkapan lainnya. Maka terdapat margin yang kabur dengan cara 

konvensional. 

 

Metode konvensional boleh juga disebut post traditional, yang sebenarnya merupakan 

perkembangan yang lebih maju dari metode indigenous. Cara ini melibatkan juga 

keahlian-keahlian lama dan teknik-teknik yang baru dikembangkan karena munculnya 

bahan yang baru (terutama semen). Dengan ciri sebagai berikut: 

 

1) Skala bangunan lebih besar, sehingga skala pekerjaan yang dilaksanakan makin besar. 

Mulai dipikirkan perencanaan dan organisasi pekerjaan yang lebih baik; 

2) Tenaga terlatih (dengan pendidikan bangunan khusus) mulai dibutuhkan. Pengendalian 

tenaga kerja bisa bervariasi, biasanya dengan kelompok-kelompok kerja yang 

terkoordinir oleh tukang kepala di dalam wadah usaha yang kecil maupun besar; 

3) Peralatan-peralatan yang biasa dipakai oleh tukang-tukang tradisional masih 

dipergunakan, tetapi juga peralatan mekanis ringan sudah mulai dipergunakan 

(pengaduk beton, mesin slep lantai); 

4) Bahan bangunan yang tersedia dipasaran, yang telah mempunyai standar maupun tidak 

seperti ubin, plat calsiboard dan sebagainya; 

5) Dibandingkan dengan metode indigenous tenaga kerja kurang agak kurang fleksibel 

walau masih labour intensive karena sudah mulai terikat kepada kerja perlatan mekanis 

yang digunakan; 

6) Walaupun metode membangun konvensional ini sebagian besar menyangkut organisasi 

penyediaan dan pemasangan bahan, secara sistematik untuk menghasilkan suatu 

bangunan tertentu, disain bangunan tidaklah terlampau terlihat untuk membantu proses 

tersebut, dan; 

7) Beberapa keuntungan: disain bervariasi, sebagai pendidikan non formal (berdasarkan 

pengalaman), padat karya, usaha-usaha kecil. Sedangkan kerugiannya: waktu, 

pengawasan, tenaga ahli. 

 

 



Teknika; Vol: 1, No: 1, Maret 2011                                                                                   ISSN: 2087 – 1902 

 

Lindawati MZ, Hal; 54 - 61 58 

b) Rasionalisasi 

 

Metode ini bisa digolongkan sebagai salah satu generasi pertama industrialisasi bangunan 

walaupun banyak juga yang menganggap sebagai bentuk yang lebih lanjut dari metode 

konvensional/tradisional. Terdapat dua usaha rasionalisasi yang amat berbeda yaitu: yang 

bersifat perbaikan organisatoris dan yang bersifat mekanisasi  (equipment oriented). 

 

Rational Tradisional; 

 

1) Metode ini merupakan defensif terhadap teknologi baru elemen building, satu jenis 

industrilisasi bangunan generasi pertama yang berkembang antara 1945-1955 di 

Perancis (Camus, Balency, Coignet) dan Skandinavia (Jespersen, Larson Nielsen), 

pembangunan besar-besaran sesudah Perang Dunia II di Eropa; 

2) Untuk menuju rasionalisasi, sistem konvensional memberikan perhatian penuh 

terhadap tiga kemungkinan perbaikan: Peningkatan mekanisasi di dalam site; 

Prefabrikasi bagian-bagian bangunan yang kecil, tetapi menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah besar (labour intensive); Perbaikan segi organisasi, seperti: a) Perbaikan 

ergonomis dari material bangunan serta aktifitas membangun meliputi: (Peningkatan 

produksi teknik pemasangan bata; Meningkatkan ukuran bata: 3 kg masih terangkat 

oleh satu orang; Batu bata tradisional (tenaga kerja pengalaman); Hollow brick, dan 

Peralatan mekanis kecil); b) Pemanfaatan efek pengulangan (repetitiveness) dalam 

aktivitas yang berulang. Bila seseorang mengulangi aktivitas yang sama, waktu yang 

dibutuhkan per handling akan lebih sedikit. Urutan kerja yang praktis dan teratur, hal 

ini bukan berarti bahwa untuk mencapai efek itu diadakan pengulangan bangunan yang 

persis sama, melainkan tipe yang serupa dengan detail-detail arsitektur yang sama. 

Peranan arsitek, disain ekonomis dengan memungkinkan detailing yang Berulang pada 

tipe rumah yang serupa (tidak perlu persis sama). 100 sampai 150 rumah dengan pintu, 

jendela yang sama, 1000 rumah yang  sama block elemennya; c) Pengendalian proses 

pembangunan dengan penggunaan teknik-teknik tertentu, seperti: Network planning, 

critical path; Line of balance, precedence method, dan; Layout site yang efisien; d) 

Mengatasi „kehilangan waktu‟ secara efisien. Dalam sektor bangunan banyak 

kehilangan manhour terutama akibat iklim (misalnya hujan) dan kehilangan-

kehilangan lainnya akibat a, b, c di atas. Semua perbaikan bersifat organisasi ni sering 

disebut link stack building method atau RATRAD. 
 

3) Mekanisasi (Equipment Oriented Site Production); di dalam bentuk ini bertujuan 

meningkatkan produktifitas dicapai melalui pemanfaatan peralatan-peralatan yang 

amat sophisticated di dalam site, dengan sedikit tenaga kerja. Teknik ini di Eropa 

berkembang antara tahun 1960-1970, dengan ide bahwa bagian terbesar kegiatan 

membangun masih terikat pada tempat, maka rasionalisasi diadakan di lokasi. Ada 

empat sistem yang ditandai oleh perubahan dari urutan pelaksanaan bangunan yang 

umum, yaitu bagian bangunan kasar dari bawah ke atas, lalu menyelesaikan bagian 

halus dari tingkat paling atas ke bawah; a) Prosedur Parte Des Lilas (Pelaksanaan 

pertama kali dikerjakan di daerah subur Paris. Cocok untuk membangun hunian yang 

agak tinggi. Rangka vertikal (biasanya baja) dibuat secara direbahkan dan didirikan 

disebelah rangka vertikal yang telah terpasang tegak. Pelat-pelat lantai prefab dalam 
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kotak-kotak, berturut-turut diangkat ke atas dengan rangka itu sendiri. Penyelesaian 

selanjutnya secara tradisional); b) Sistem Lift slab atau Lift up (Seluruh pelat lantai 

dicetak satu-persatu dalam urutan tempatnya pada bangunan. Segmen kolom 

dimanfaatkan untuk mengangkat ke atas secara mekanis); c) Sistem Jack Block 

(Biasanya untuk kantor bertingkat banyak. Lantai paling atas dibuat terlebig dahulu, 

lalu secara hidrolis lantai ini „dibongkar‟ satu tingkat ke atas dan lantai berikutnya 

dibuat dibawahnya), dan; d) Cast Building (Pada dasarnya sistem cetakan (biasanya 

pelat besi) dimana struktur (dinding, slab) dibuat dari beton dengan cara yang amat 

produktif). Keempat sistem ini secara kuantitatif ternyata tidak menonjol sejauh 

menyangkut volume bangunan, tetapi hanya menunjukkan bahwa metode bangunan, 

tetapi hanya menunjukkan bahwa metode bangunan tradisional atau konvensional pada 

dasarnya bisa diubah. 

 

c) Industrialisasi 

 

Membangunan secara industrialisasi muncul karena sistem trdisional/konvensional tidak 

lagi mampu memenuhi tuntutan kebutuhan akan bangunan, terutama dalam sektor 

perumahan. Industrilisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses organisasi 

ekonomis, yang menyangkut dua hal, yaitu pertama; software: sosial, ekonomi, politik. 

Kedua, hardware : teknik, material. 

 

Untuk memperoleh pengertian yang tepat perlu terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah 

seperti di bawah ini: 

 

1) Pengertian prefabrikasi sebenarnya amat sempit, yaitu hanya menyangkut bagian-

bagian bangunan yang dibuat/diproduksi didalam pabrik. Hal ini sebenarnya terdapat 

masalah „tingkat‟ prefabrikasi, menurut ukuran bagian yang disiapkan terlebih dahulu. 

Prefabrikasi tidak sama dengan industrilisasi, walaupun sering diidentikan. 

2) Pengertian mekanisasi agak lebih luas. Perlu dibedakan; a) Mekanisasi di pabrik; b) 

Mekanisasi aktivitas di dalam site bangunan. Sampai saat ini tingkat mekanisasi 

tertinggi yang telah dilakukan khususnya terdapat dalam perdagangan bahan mentah 

untuk sektor bangunan tradisional/konvensional. 

3) Pengertian industrialisasi jauh lebih luas dan mengandung pengertian; a) Suatu 

produksi yang terus menerus/kontinyu, melibatkan suatu proses disain yang berlaku 

umum, diperoleh dari tugas produksi yang berlaku umum pula; b) Pengendalian 

organisasi proses pembangunan yang rumit itu bahkan hamper seperti menghilangkan 

batas disain dan produksi, dan; c) Penerapan metode dan teknik produksi yang terbaik 

di dalam suatu kontek ekonomi yang ada. Hal ini bisa berarti memperbesar mekanisasi 

dan atau memperbesar prefabrikasi. 

 

Industrialized Building System 

1) Bentuk sebenarnya dari industrialisasi adalah dimana proses membangun seluruhnya 

diindustrikan. Menurut pengertian yang (tidak seperti rasinalisasi bangunan), 

industrialisasi bangunan tidak saja menyangkut cara-cara tertentu saja, tetapi juga 

keseluruhan proses pembangunan dari tahapan perencanaan sampai dengan 

pelaksanaanya. 
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2) Istilah building system adalah seperangkat bagian-bagian bangunan yang bisa 

dikombinasikan atau dirakit ke dalam berbagai cara yang berlainan untuk 

menghasilkan berbagai konfigurasi bangunan yang berlainan pula. Jadi industrialized 

building system adalah sistem bangunan yang terdiri dari seperangkat bagian-bagian 

bangunan yang diproduksi konfigurasi. 

3) Sebelum Perang Dunia II, bangunan terindustri ini tidak pernah menonjol secara 

kuantitatif, tetapi sesudah Perang Dunia II dalam masa antara 1945-1955 terutama di 

Eropa, sistem “bangunan elemen” (suatu bentuk bangunan‟room sized‟) dikembangkan 

dengan motivasi bahwa metode ini akan: a) Secara dratis meningkatkan produktivitas 

melalui mekanisasi dan pendayagunaan sedikit pekerja terlatih/ahli; b) Menurunkan 

biaya/harga, jadi „merakyatkan‟ perumahan, dan; c) Meningkatkan kulitas perumahan, 

seperti barang-barang industry lainnya. Pernah dicatat bahwa setelah Perang Dunia II 

di Eropa, sektor bangunan menjadi porak poranda (kekurangan dana dan tenaga ahli). 

Tetapi di Eropa Barat tersebut amat cepat pulih, terutama dalam bidang ekonomi 

(dengan bantuan “Marshall Plan” disertai dengan peningkatan jumlah penduduk. 

4) Perkembangan sistem ini dari dua negara: a) Perancis: Camus, Balance, Coignel dan 

lain-lainya Sebagai dasar disain adalah standard hunian yang rendah dan metode 

pelaksanaannya dengan memanfaatkan pekerja-pekerja bangunan kurang terlatih; b) 

Skandinavia: Jespersen, Larson Nielsen, Skarne dan lain-lainnya. Di dasarkan 

pertimbangan akan musim dingin yang lama, sebagai masalah pelaksanaannya dan 

standard hidup yang tinggi. Kedua sistem ini menyebar ke seluruh Eropa Barat: di 

Inggris kebanyakan dibangun rumah-rumah tinggal, sedangkan di negeri lainnya 

banyak diterapkan pada bangunan apartemen. Perbedaan teknis antara kedua sistem 

adalah pada hubungan joint-nya; Perancis: wet sealing – beton basah. Skandinavia: dry 

sealing – dry mortar dengan joint yang berventilasi. 

5) Banyak cara mengklasifikasikan building system ini tergantung kepada sudut 

peninjauannya, misalkan berdasarkan: a) Bahan bangunan: beton, kayu, metal dan 

sebagainya; b) Kemampuan bentukan komponen : sistem tertutup atau terbuka; c) 

Macam struktur: box, rangka structural (structural frame), panel pendukung (bearing 

panel), dan d) Lokasi pembuatan: dibedakan antara fabrikasi dan perakitan, keduanya 

offsite atau fabrikasinya saja atau keduanya onsite dan inplace (khusus untuk beton). 

Dalam kaitannya dengan teknik membangun lebih baik dikualifikasikan terlebih 

dahulu berdasarkan lokasi: a) Off site : berarti di luar site bangunan/fabrikasi; b) On 

site: di dalam site (dibedakan dengan in place), dan; c) In place: in situ persis pada 

posisi yang sebenarnya di dalam bangunan/setempat. 

 

Ada dua kemungkinan fabrikasi off site : 

 

1. Seluruh komponen dirakit off site (di pabrik) kemudian diangkat ke site dan diletakkan 

pada dudukannya (missal pondasi). Masalah utama adalah pengangkutan dan transportasi, 

terutama menyangkut teknologi tinggi. 

2. Komponen dirakit on site pada posisi sebenarnya di dalam bangunan, yang sebelumnya 

diangkut berupa paket-paket komponen yang sejenis. Terdapat dua kemungkinan: 

a) Prefab kit : keseluruhan komponen dibuat oleh satu pabrik dan hanya berlaku untuk 

bangunan yang bersangkutan (closeved system). Perbedaan dengan point 1 atas hanya 

pada lokasi perakitan saja. 

b) Prefab komponen: seluruh komponen-komponen bisa berasal dari satu pabrik/lebih. 
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Fabrikasi dan perakitan on site: seluruh komponen dibuat di dalam site (on site 

prefabrication), sehingga perlu tersedia site yang cukup luas. Fabrikasi in place sebenarnya 

hanyalah masalah rasionalisasi bangunan yang menyangkut masalah mekanisasi dan 

organisasi (sudah dijelaskan dimuka). 

 

 

Kesimpulan 

 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Penerapan teknologi untuk perumahan yang bersifat masal, komponen prefab atau prefab 

kit merupakan alternatif pilihan konstruksi karena lebih efisien. 

 

2. Produktivitas komponen bangunan yang berasal dari proses fabrikasi memerlukan sistem 

organisasi dan penyediaan material serta teknologi yang baik mutahir. 
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