
 

Gambar 1 : Rencana bentuk hunian tetap 

Harapan kedepan Masyarakat dapat membangun kembali rumahnya yg roboh secara swadaya 

   

Berdasarkan hasil survey lapangan dan diskusi dengan masyarakat setempat maka kami coba 

mendesign rumah ( hunian ) secara sederhana, dengan bahan baku instant agar hunian 

tersebut dapat segera di bangun dan di tempati. 

 

 

 

 

 



KONSEP DASAR 

ADAPTABLE HOUSE (Culture and Geology) For Earthquake Area 

 

Keterangan :  

Konstruksi dasar kami pilih menggunakan material Baja Ringan, dengan pertimbangan antara 

lain : 

 Bahan baku tersedia 

 Mudah pengerjaan nya 

 Setelah di survey, harga lebih murah di banding dengan material kayu atau bamboo 

 Pengerjaan cukup cepat, dengan estimasi 1 unit 3 hari. 

Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, maka kami merekomendasikan membuat 

bangunan seperti tersebut diatas bersama masyarakat.  

Mengingat hingga saat ini masyarakat terlihat sudah membangun tenda-tenda daruran untuk 

keluarga, maka konsep / program tersebut diatas jika di jalankan sepertinya akan mengurangi 

beban masyarakat dalam membangun hunian tetap sampai ada bantun dari pemerintah. 



Dengan harapan semua material yang kita support nantinya akan dapat mereka manfaatkan 

dan tidak mubadzir*. 

 

Langkah Kerja : 

 Koordinasi dengan masyarakat untuk menentukan lokasi bangunan sekaligus menata 
siteplan 

 Pengadaan bahan baku dan alat kerja 

 Pembuatan & sosialisasi pengerjaan 1 unit contoh 

 Evaluasi 

 Pembuatan unit-unit berikutnya 

  



  

Adapun material untuk atap, dinding dan lantai serta finishin adalah sebagai berikut 

 Dinding bangunan menggunakan GRC/Calsiboard  

 Atap menggunakan spandex 

 Lantai menggunakan diantara pilihannya : Plywood, bambu ataupun papan 

Rancangan biaya 1 unit rumah : 

No. Nama Bahan Jumlah  Harga Bahan Total 
1. Baja Ringan 6 m 60 IDR       90,000 IDR       5,400,000 

2. Spandex 18 IDR     115,000 IDR       2,070,000 

3. Rank atap 12 IDR       42,000 IDR          504,000 

4. Nok atap 3 IDR     110,000 IDR          330,000 
5. Calsiboard 25 IDR       76,000 IDR       1,900,000 

6. Baut (Spandex, baja ringan, calsiboard) 200 - IDR           200,000 

7. Semen/Compound GRC 1 - IDR             50,000 
8. Cat dinding 5kg 1  IDR             80,000 

TOTAL IDR     10,534,000 

 

Anggaran tersebut adalah diluar lantai dengan asumsi lantai menjadi swadaya masyarakat 
dengan kesepakatan musyawarah yang sudah dilakukan, adapun jika ada mitra lembaga yang 
memberikan donasi kebutuhan lantai bahan yang disarankan adalah Plywood. 
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