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Membangun Rumah Idaman 
Rumah adalah idaman setiap orang, apalagi bisa membangunnya. Rumah yang 
baik tidak hanya indah (estetis) tetapi kokoh dan memenuhi syarat-syarat 
kesehatan. Bayangkan kita akan membuat rumah sederhana yang luas tanah 
tersedia 160 meter persegi. Langkah pertama adalah membuat denah  ruangan 
rumah. Ruang yang dibutuhkan oleh masing-masing penghuni tentunya berbeda, 
tergantung jumlah anggota keluarga dan aktifitas apa saja yang dilakukan. 
Misalkan ruangan yang dibutuhkan ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, 
dapur, kamar mandi, kamar mandi utama, kamar tidur utama, kamar tidur anak, 
kamar tidur pembantu, ruang cuci, setrika dan jemur, kamar mandi pembantu, 
teras depan atau belakang, mushola, 
perpustakaan, atau ruang musik.  Ruang dan 
ukurannya juga tergantung kebiasaan 
keluarga, seperti untuk ruang tidur anak 3 x 
4m dan ruang tidur utama 4 x 5 m dan 
seterusnya. Kebiasaan mandi menggunakan 
bathub membutuhkan kamar mandi yang 
lebih luas dari pada dengan shower atau bak 
mandi. Seberapa sering anda menerima tamu 
dan jumlah tamu yang datang mungkin akan 
membuat anda memerlukan ruang tamu yang lebih besar. Jika anda hampir 
tidak pernah menerima tamu, mungkin cukup dengan beranda depan sehingga 
anda bisa memiliki ruang keluarga yang lebih besar. Letak ruangan juga menjadi 
pertimbangan, misalkan untuk keperluan penyajian makanan meletakkan dapur 
yang berdekatan dengan ruang makan. Kamar mandi yang berdekatan dengan 
kamar tidur dan ruang cuci seterika yang dekat dengan ruang jemur. Lokasi-
lokasi ruangan basah seperti kamar mandi, dapur dan tempat cuci diusahakan 
berada dalam satu jalur agar memudahkan pemasangan instalasi air bersih dan 
air kotor, terutama dari buangan WC menuju septic tank diusahakan selurus 
mungkin.  

Langkah berikutnya memperhitungkan kebutuhan untuk dinding, lantai, atap, 
atau bahan lain. Dinding rumah dapat berupa batu bata ukuran di pasaran 
adalah 25 x 12 x 5 cm atau kurang. Dinding dari pasangan batu bata umumnya 
dibuat dengan ketebalan ½  batu dan minimal setiap jarak 3 m diberi kolom 
praktis sebagai pengikat dan penyalur beban. Batako lebih murah harganya dan 
dimensinya lebih besar dan berlubang dapat menghemat 75% plesteran dan 
50% beban dinding. Kekuatannya tentu lebih rendah dari pada batu bata. 
Ukuran yang umum di pasaran adalah 40 x 20 x 10 atau kurang. Bahan lain 
adalah bata ringan yang bobotnya jauh lebih ringan dari batu bata ataupun 
batako. Biasa digunakan untuk bangunan bertingkat untuk mengurangi 
pembebanan sehingga biaya pondasi menjadi lebih kecil. Dimensi yang besar 
yaitu 60 x 20 x 10 cm. Kelebihan yang lain adalah kemamampuannya untuk 
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menahan panas dan suara. Dari segi harga sampai saat ini masih lebih mahal 
dari batu bata, tetapi pekerjaan pemasangan yang lebih cepat dapat menghemat 
upah tukang. Bahn lain dapat berupa kayu, kaca, atau dinding lembaran 
(cladding). Jenis terakhir ini adalah metal cladding, GRC atau Fiber Cement 
(Kalsiboard ) untuk dinding bagian luar, dan gypsum atau multiplex untuk 
dinding bagian dalam. Rangkanya terbuat dari besi hollow atau baja ringan. 
Karena bobotnya yang lebih ringan system dinding ini cocok digunakan pada 
bangunan yang berdiri diatas tanah berdaya dukung rendah. Keuntungan lainnya 
adalah tahan gempa dan harganya pun lebih murah dari dinding konvensional. 

Atap rumah dapat berupa sirap (papan kayu besi) yang bertahan sampai 25 
tahun, genteng, keramik yang berwarna-warni, genteng beton, seng, genteng 
beton, genteng metal yang ukurannya bervariasi, 60-120cm (lebar), dengan 
ketebalan 0.3mm dan panjang antara 1.2-12m, atau atap polycarbonate.  

Bahan lain untuk mendukung pembuatan bangunan tentunya masih banyak 
seperti semen, besi, kayu, pasir, atau batu, termasuk jasa tukangnya dan waktu 
untuk menyelesaikan.  

Sekarang anda akan membangun rumah sendiri, buatlah perencanaan untuk 
membangun rumah sederhana yang luas tanah tersedia 160 meter persegi. 

Gunakan pertimbangan informasi di atas 
dan informasi yang lain. Untuk memandu 
pertimbangan anda perhatikan 
pertanyaan-pertanyan berikut. 

1. Bagaimana denah rumah yang 
anda buat? Mengapa meletakkan 
ruang-ruang seperti itu? 
Pertimbangan apa saja anda 
mendesain seperti itu? 

2. Bahan dan kebutuhan apa saja 
yang diperlukan? Bagaimana anda 

memperoleh harga-harga itu dan pertimbangannya apa saja? 
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun? Bagaimana bila 

dipercepat pembangunannya, apa saja yang perlu dipertimbangkan? 
Berapa rupiah kebutuhan anda membangun rumah itu? 

Buatlah yang detail dan kerjakan perorangan. Nilai ditentukan berdasar 
kreativitas anda mendesain yang masuk akal, ketepatan, keaslian tugas, dan 
detail penjelasan yang rasional.  

Tugas dikirim ke E-mail: tatagyes@gmail.com paling lambat pada jadwal ujian 
terakhir mata kuliah Kurikulum.  
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