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3.1 Pengertian Rumah Susun 

 Menurut Isdaryanti (2016), Rumah Susun (Rusun) adalah bangunan 

gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal 

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. Rusun dapat dibangun 

di atas tanah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) 

di atas tanah negara dan HGB atau HP di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL). 

Rumah susun juga dapat dibangun di atas tanah dengan pemanfaatan barang milik 

negara atau daerah berupa tanah atau pendayagunaan tanah wakaf (Undang-

Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun). 

 Pembangunan rumah susun harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu. 

1. Persyaratan teknis untuk ruangan. 

Semua ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan sehari – hari harus 

mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan udara luar 

dan pencahayaan dalam jumlah yang cukup. 

2. Persyaratan untuk struktur, komponen, dan bahan-bahan bangunan. 

Harus mempunyai persyaratan konstruksi dan standar yang berlaku yaitu 

harus tahan dengan beban mati, bergerak, gempa, hujan, angin dan lain 

sebagainya. 

3. Kelengkapan rumah susun. 

Kelengkapan rumah susun terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, 

jaringan gas, saluran pembuangan air, saluran pembuangan sampah, 

jaringan telepon/alat komunikasi, alat transportasi berupa tangga, lift atau 

eskalator, pintu dan tangga darurat, alat pemadam kebakaran, penangkal 

petir, alarm, pintu kedap asap, generator listrik dan lain-lain. 

 



4. Satuan rumah susun. 

a. Mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya. 

b. Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tidur, mandi, buang hajat, 

memcuci, menjemur, memasak, makan, menerima tamu dan lain-lain. 

5. Bagian bersama dan benda bersama. 

a. Bagian bersama berupa ruang umum, ruang tunggu, lift atau selasar 

harus memenuhi syarat sehingga memberikan kemudahan bagi 

penghuni. 

b. Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas dan 

kapasitas yang memenuhi syarat sehingga dapat menjamin keamanan 

dan kenikmatan bagi penghuni. 

6. Lokasi rumah susun. 

a. Harus sesuai dengan peruntukkan dan keserasian dengan 

memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna lahan. 

b. Harus memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran 

pembuangan dalam lingkungan ke sistem jaringan pembuangan air 

hujan dan limbah. 

c. Harus mudah mencapai angkutan. 

d. Harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik. 

7. Kepadatan dan tata letak bangunan. 

Harus mencapai optimasi daya guna hasil guna tanah dengan 

memperhatikan keserasian dan keselamatan lingkungan sekitarnya. 

8. Prasarana lingkungan 

Harus dilengkapi dengan prasarana jalan, tempat parkir, jaringan telepon, 

tempat pembuangan sampah. 

9. Fasilitas lingkungan 

Harus dilengkapi dengan ruang atau bangunan untuk berkumpul, tempat 

bermain anak, kontak sosial, ruang untuk kebutuhan sehari-hari seperti 

untuk kesehatan, pendidikan, peribadatan dan lain-lain. 

 



3.2 Jenis Rumah Susun 

3.2.1 Rumah Susun Milik (Rusunami) 

 Menurut Destiara (2014), Rumah susun sederhana milik (Rusunami) 

merupakan kategori resmi pemerintah Indonesia untuk tipe hunian bertingkat 

seperti apartemen, kondominium, flat dan lain-lain. Rusunami yang digalakkan 

pemerintah dengan sebutan 1000 menara merupakan rumah susun bertingkat 

tinggi yaitu rumah susun dengan jumlah lantai lebih dari 8 yang secara fisik luar 

hampir sama dengan rumah susun apartemen yang dikenal masyarakat luas. Kata 

milik yang terdapat pada Rusunami berarti seseorang pengguna tangan pertama 

harus membeli pada pengembangnya. 

 Istilah lain yang sering diusung oleh para pengembang untuk rusunami 

adalah Apartemen Bersubsidi. Penambahan kata bersubsidi disebabkan karena 

pemerintah memberikan subsidi bagi pembeli rusunami jika memenuhi syarat. 

Sedangkan yang tidak memenuhi syarat tetap dapat membeli rusunami namun 

tidak mendapatkan subsidi. Beberapa kemudahan yang diberikan pemerintah 

untuk meringankan dan menarik masyarakat untuk membeli rusunami antara lain. 

1. Bunga tetap hingga maksimum 5% (sesuai golongan) 

2. Bebas PPN 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Nomor: 7/PERMEN/M/2007, kelompok sasaran penerima subsidi adalah: 

1. Keluarga atau rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan 

baru pertama kali menerima subsidi perumahan (dibuktikan dengan surat 

pengantar dari kelurahan). 

2. Gaji pokok pemohon atau mendapatkan pokok pemohon perbulan 

maksimum Rp 4.500.000. 

3. Memiliki NPWP. 

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 552 Tahun 2016 tentang 

Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Paling Tinggi Untuk Tahun 2016-

2018 untuk wilayah DIY Yogyakarta harga jual per m
2
 paling tinggi Rp 

7.300.000,00 dan harga jual per unit paling tinggi adalah Rp 262.800.000,00. 

 



3.2.2 Rumah Susun Sewa (Rusunawa) 

 Menurut Syukur (2016), Rumah susun sewa (Rusunawa) merupakan 

sarana hunian yang bersifat sementara dan dioperasikan berdasarkan sistem sewa 

dengan hak pengelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola lokasi 

untuk melakukan pengaturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Pola pembangunan Rusunawa dapat dibedakan berdasarkan sistem investasi yang 

dikembangkan pembangunannya, antara lain. 

1. Pola Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Merupakan pola investasi yang dilaksanakan pemerintah kota/kabupaten 

dengan membentuk unit pelaksanaan teknis, yang bertujuan sosial seperti 

pembangunan rusunawa untuk penataan kawasan kumuh atau menampung 

penduduk yang tergusur. 

2. Pola Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) 

Merupakan pola investasi dalam bentuk modal kerja bersubsidi untuk 

pembangunan prasarana dan sarana rusunawa yang pelaksanaannya 

diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD), tanah, 

bangunan dan sarana terbangun diserahkan kepada pemerintah 

kota/kabupaten atau BUMN/BUMD untuk menjadi aset yang didaftarkan 

dalam investasi kekayaan milik negara (IKMN). 

3. Pola Kemitraan 

Merupakan pola investasi yang melibatkan masyarakat luas dalam bentuk 

beberapa model kemitraan. 

 Rusunawa lebih sesuai di daerah perkotaan karena lebih menghemat luas 

lahan, memberikan akses untuk pengembangan ruang komunal dan ruang terbuka 

hijau sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan dan lenoh efisien dalam 

pembangunan infrastruktur dasar masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah 

dapat mengaksesnya. Rusunawa memberikan kemudahan untuk menjangkau 

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mampu mengurangi 

kemiskinan kota. 



 Kelompok sasaran Rusunawa merupakan warga yang terdiri dari Pegawai 

Negeri Sipil, TNI/Polri, buruh dan masyarakat umum yang dikategorikan sebagai 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

3.3 Manfaat Pembangunan Rumah Susun 

Menurut Syukur (2016), Benefit atau manfaat dari pembangunan rumah 

susun dapat dibagi menjadi tiga antara lain. 

1. Manfaat Langsung (direct benefit) 

Manfaat langsung disebabkan adanya kenaikan nilai output 

pembangunan rumah susun yang dapat disebabkan kenaikan dalam 

nilai produk fisik, perbaikan kualitas produk, perubahan lokasi dan 

waktu penjualan serta perubahan bentuk. 

2. Manfaat Tidak Langsung (indirect benefit) 

Manfaat yang timbul atau dirasakan diluar proyek karena adanya 

realisasi suatu proyek, antara lain yaitu manfaat yang disebabkan 

adanya pembangunan, manfaat yang disebabkan oleh adanya 

keunggulan skala besar, manfaat yang ditimbulkan oleh adanya 

pengaruh sekunder dinamik. 

3. Manfaat yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas (intangible benefit) 

Manfaat yang tidak bisa dinilai dengan uang, seperti perbaikan 

lingkungan hidup, perbaikan pemandangan karena adanya taman 

indah, perbaikan distribusi pendapatan, integrasi nasional, pertahanan 

nasional. 

3.4 Pelat Lantai 

Menurut Wisanggeni (2017), Pelat lantai merupakan struktur tipis yang 

dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban 

yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut sehingga pada bangunan 

gedung pelat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang 

sangat bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal. Dalam 

perencanaannya, pelat lantai harus dibuat rata, kaku dan lurus agar pengguna 

gedung dapat dengan mantap memijakan kakinya.  



Pelat lantai memiliki komponen beban hidup (live load) berdasarkan 

fungsi bangunan sebagai pertokoan, kantor, perpustakaan, mesjid dan lain-lain. 

Pelat dengan jenis fungsi lantai paling banyak aplikasinya di lapangan dan 

merupakan kriteria utama pelat. Dasar utama metode perencanaan pelat juga 

mengacu pada pelat jenis ini, yang disesuaikan dan dikembangkan untuk berbagai 

kondisi lainnya.  

Pelat lantai dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelat satu arah dan 

pelat dua arah. Pelat lantai satu arah hanya ditumpu pada kedua sisi yang 

berseberangan dan memilik bentang panjang (ly) dua kali atau lebih besar dari 

pada bentang pendek (lx). Sedangkan pelat dua arah ditumpu oleh balok pada 

kedua sisinya dan perbandingan antara bentang panjangnya (ly) dan bentang 

pendeknya (lx) kurang dari dua. Salah satu contoh gambar pelat lantai seperti 

pada gambar 3.1 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.1 Pelat Lantai 

Sumber : (http://kerabatrumah.blogspot.co.id/2016/, 2016) 

 

Ada pun dua jenis pelat yang akan dibahas pada tesis ini, yaitu pelat lantai 

konvensional dan flyslab precast. 

3.4.1 Pelat Lantai Konvensional 

Pelat lantai konvensional yaitu pelat lantai yang pengerjaanya dilakukan 

ditempat lokasi proyek mulai tahap perakitan tulangan hingga pengecoran, 

pengerjaan pelat lantai konvensional seperti ini memerlukan perancah 

(scaffolding) serta cetakan untuk membantu pengecoran pelat lantai, setelah beton 



mengeras maka perancah (scaffolding)  dan cetakan akan dilepas, pada proses 

pemasangan hingga pelepasan prancah (scaffolding) dan cetakan memerlukan 

biaya baik itu material maupun pekerja, sehingga pekerjaan pelat lantai secara 

konvensional memerlukan biaya yang besar (Syahrian, 2017). 

Metode Pelat Konvensional bisa dibilang kuno dan paling banyak 

digunakan namun dapat memakan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama. 

Adapun keunggulan dari pelat lantai konvensional, antara lain. 

1. Mudah dalam pengerjaannya di lapangan. 

2. Tidak memerlukan peralatan jumlah besar dalam konstruksi seperti crane. 

3. Perhitungan relatif mudah dan umum. 

4. Sambungan balok, kolom, dan pelat lantai bersifat monolit (terikat penuh). 

5. Daya tahan tinggi terhadap beban. 

Kelemahan dari pelat lantai konvensional, antara lain. 

1. Diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak, relatif mahal. 

2. Pemakaian bekisting yang banyak. 

3. Waktu pelaksaan lebih lama. 

4. Mutu pekerjaan tidak sebaik pracetak. 

5. Dalam proses pemadatan beton cor konvensional, membutuhkan 

perawatan tambahan. 

Proses pengecoran pelat lantai konvensional seperti pada gambar 3.2 

berikut ini. 

 

 

Gambar 3.2 Proses Pengecoran Pelat Lantai Konvensional 

 



3.4.2 Pelat Lantai Pracetak (Precast) 

Struktur pelat lantai beton pracetak merupakan sistem pembuatan pelat 

dengan metode seratus persen pracetak, beton dicetak terlebih dahulu sesuai 

dengan spesifikasi yang dipesan kemudian dipasang di lokasi proyek. Proses 

produksi beton pracetak bisa dilakukan di area proyek atau pada lokasi terpisah 

dengan mempertimbangkan segi pengiriman, hal tersebut bisa menjadi salah satu 

cara untuk mempercepat waktu pelaksanaan proyek.  

Proses beton pracetak dilakukan di pabrik biasanya dengan melalui 

produksi masal secara berulang dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan 

pemesanan. Harga beton pracetak cenderung mahal karena harga cetakannya yang 

terbuat dari plat baja yang biasanya dapat digunakan sampai 80 kali untuk setiap 

cetakan. 

Sistem beton pracetak dapat diartikan sebagai suatu proses produksi 

elemen struktur atau arsitektural bangunan pada suatu tempat / lokasi yang 

berbeda dengan tempat atau lokasi di mana elemen struktur / arsitektural tersebut 

akan digunakan. Teknologi pracetak ini dapat diterapkan pada berbagai jenis 

material, yang salah satunya adalah material beton. Beton pracetak sebenarnya 

tidak berbeda dengan beton yang sering dijumpai dalam bangunan pada 

umumnya, yang membedakan hanyalah proses produksinya. 

3.4.2.1 Flyslab Precast 

Penggunaan produk precast concrete sebagai pelat lantai, sudah banyak 

dijumpai pada proyek – proyek konstruksi yang sedang berjalan di Indonesia. 

Dengan digunakan precast maka pemakaian bekisting dan perancah akan 

berkurang drastis sehingga dapat menghemat waktu pelaksanaan. Salah satu 

produk precast untuk lantai adalah flyslab precast. 

Flyslab precast adalah beton produk pracetak dari plat beton panel seluler 

yang merupakan plat beton ringan dengan memakai beton mutu tinggi K-400 dan 

besi tulangan U-39. Reduksi massa beton flyslab mencapai 50% dibandingkan 

plat beton masif atau konvensional, sehingga penggunaan flyslab sangat 

menguntungkan pada bangunan bertingkat, baik dari struktur bangunan maupun 

manajemen konstruksi. 



Menurut Sulistyana (2016), flyslab merupakan solusi untuk bangunan 

bertingkat, bisa lebih efisien mulai dari rumah tinggal sampai gedung bertingkat 

banyak. Dengan beton precast flyslab didapatkan struktur pelat lantai beton yang 

ringan dan mempunyai kapasitas yang sama dengan pelat beton konvensional, 

maka hal ini sangat menguntungkan di bidang konstruksi bangunan. Upaya untuk 

mendapatkan bangunan bertingkat yang lebih murah dengan menggunakan plat 

beton panel seluler flyslab adalah sangat tepat. Dengan keunggulan lebih ringan, 

memungkinkan plat tersebut dibuat sistem pracetak (precast). 

Flyslab precast mempunyai struktur dan kapasitas yang sama dengan pelat 

beton masif / konvensional, sehingga beton flyslab dalam aplikasi tetap didesain 

sesuai fungsi lantai. Dimensi / modul beton flyslab disesuaikan dengan alat angkat 

dan mobilisasi yang ada di lapangan supaya efisien. Efisiensi biaya konstruksi 

dengan menggunakan flyslab precast mencapai 30% dibandingkan dengan cara 

konvensional. Selain itu,  flyslab precast lebih ramah terhadap gempa dan sangat 

sesuai dengan high-rise building (Sulistyana, 2016). 

Contoh-contoh struktur beton flyslab dan prosedur pelaksanaannya seperti 

pada gambar 3.3-3.6 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.3 Pelat Beton Flyslab 

Sumber : Brosur Flyslab, 2018 



  

Gambar 3.4 Tampak Atas Pelat Beton Flyslab di Balok 

Sumber : Brosur Flyslab, 2018 

 

Gambar 3.5 Tampak Bawah Pelat Beton Flyslab di Balok 

Sumber : Brosur Flyslab, 2018 

 

 

 

Gambar 3.6 Peletakkan Pelat Beton Flyslab di Balok 

Sumber : Brosur Flyslab, 2018 

 

 

 

Di bawah ini prosedur pemasangan Flyslab Precast, antara lain. 



1. Flyslab dipasang menumpu pada balok yang telah diberi stek/besi 

pengunci (untuk balok beton harus sudah cukup umur/ kuat). 

2. Pemasangan stek/besi pengunci pada balok dilakukan pada saat beton baru 

di cor/basah (untuk beton bertulang) atau untuk balok baja dengan besi 

stek di las, yang merupakan tanggung jawab owner. 

3. Beton Flyslab menumpu/duduk pada balok sepanjang 4 s/d 5 cm, dengan 

panjang stek/kuping besi flyslab 5 s/d 20 cm (tergantung lebar balok). 

4. Setelah Flyslab tersusun rapi dilanjutkan dengan memasukan besi 

pengunci (besi 10) yang terhubung dengan besi stek balok dan besi stek 

flyslab. (yang menjadi tanggung jawab tanggung jawab owner/ sesuai 

kesepakatan). 

5. Setelah pemasangan besi pengunci, dilanjutkan dengan pemasangan Besi 

BRC (apabila disyaratkan). (yang menjadi tanggung jawab owner/ sesuai 

kesepakatan). 

6. Sebelum proses pengecoran, beton harus disiram hingga jenuh. (tanggung 

jawab owner/ sesuai kesepakatan). 

7. Kemudian dilanjutkan dengan pengecoran beton K-250 tebal min. 3cm 

dan dipadatkan. (yang menjadi tanggung jawab owner/ sesuai 

kesepakatan). 

8. Untuk fungsi atap, harus di water proofing sebanyak 2 lapis. (yang 

menjadi tanggung jawab owner/ sesuai kesepakatan). 

 



 

Gambar 3.7 Prosedur Pelaksanaan Flyslab Precast 

Sumber : Brosur Flyslab, 2018 

 

3.5 Biaya Proyek 

Biaya proyek adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu 

proyek. Kebijakan pembiayaan biasanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Perhitungan biaya proyek sangat penting 

dilakukan dalam mengendalikan sumber daya yang ada mengingat sumber daya 

yang ada semakin terbatas. Untuk itu, peran seorang cost engineer ada dua 

yaitu, memperkirakan biaya proyek dan mengendalikan (mengontrol) realisasi 

biaya sesuai dengan batasan-batasan yang ada pada estimasi. Biaya dibagi 

menjadi dua yaitu. 

1. Biaya langsung (direct cost) 

Seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek, yaitu 

meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan diproyek (dari persiapan 

hingga penyelesaian) dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya yang 

diperlukan oleh proyek tersebut. Biaya langsung dapat dihitung dengan 

mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. Biaya langsung 



ini juga biasa disebut dengan biaya tidak tetap (variable cost), karena sifat 

biaya ini tipa bulannya jumlahnya tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai 

dengan kemajuan pekerjaan. Biaya langsung terdiri dari: 

a. Penyiapan lahan (Site Preparation) pekerjaan ini terdiri dari clearing, 

grubbing, menimbun dan memotong tanah, memadatkan tanah, 

membuatkan pagar, jalan, dan jembatan. 

b. Alat-alat listrik dan instrument terdiri dari gardu listrik, motor listrik, 

jaringan distribusi dan instrument. 

c. Pembangunan gedung, pusat pengendalian operasi (control room), 

gudang, dan bangunan sipil lainnya. 

d. Fasilitas pendukung seperti utility dan off site.  

e. Pembebasan tanah. 

 

2. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah pengeluaran untuk menajemen, supervise, dan 

pembayaran material serta jasa untuk pengadaan bagian proyek yang tidak akan  

menjadi  instalasi  atau produk  permanen,  tetapi  diperlukan  dalam rangka 

proses pembangunan proyek. Biaya tidak langsung meliputi: 

a. Gaji dan pengeluaran lain bagi bagi tenaga administrasi, tim penyelia, 

dan manajemen proyek. 

b. Biaya pengadaan fasilitas sementara untuk pekerja, seperti 

perumahan atau asrama sementara. 

c. Menyewa atau membeli alat alat berat untuk konstruksi 

d. Ongkos menyewa kantor, termasuk keperluan utility seperti listrik 

dan air. 

e. Bunga dari dana yang diperlukan proyek. 

3.6 Pendapatan 

Apabila komponen biaya merupakan biaya yang diperlukan untuk 

merealisasikan proyek atau investasi menjadi sebuah unit usaha yang 

diinginkan maka perkiraan atau proyeksi pendapatan adalah perkiraan dana 

yang masuk sebagai hasil penjualan produksi dari unit usaha yang 



bersangkutan. Pada pembangunan Rusunami, yang domaksud dengan 

pendapatan meliputi hasil penjualan selurut unit Rusunami, subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah, dan pendapatan lain-lain. 

1. Hasil Penjualan Rusunami 

Penjualan rusunami meliputi seluruh hasil penjualan dari seluruh 

hunian dan ruang komersial atau kios.  

2. Subsidi Pemerintah 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka fasilitas 

pembangunan rumah susun menjadi alternatif bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, salah satu uoaya untuk percepatan 

pemenuhan rumah tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar 

7,5%. 

3. Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain berupan iuran warga setiap bulannya yang 

terdari dari biaya keamanan, biaya kebersihan, dan fasilitas sosial 

dan umum. 

3.7 Pengeluaran 

Pengeluaran untuk suatu proyek pembangunan pada umumnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Modal sendiri/awal (investasi) 

Modal sendiri ialah jumlah modal yang ditanam suatu proyek untuk 

membiayai pekerjaan-pekerjaan pra-konstruksi, seperti pengadaan tanah, 

perencanaan, penasehat, biaya-biaya hukum. Equity tersebut biasanya sebesar 

kurang lebih 25% dari investasi total (untuk proyek-proyek komersil). Untuk 

jangka waktu pengembalian modal sendiri dapat diperhitungkan selama umur 

ekonomis suatu proyek. 

2. Biaya Operasional Penjualan 

Biaya operasional penjualan meliputi biaya yang digunakan untuk 

menggaji marketing, biaya promosi, dan keperluan penjualan lainnya. 

3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gedung 



Biaya operasional adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam 

kurun waktu yang relatif singkat (kurang dari satu tahun). Yang termasuk 

dalam biaya operasional antara lain biaya obat, biaya makan, gaji pegawai, air 

dan listrik. 

Konsep yang sering dipakai secara bersamaan dengan biaya operasional 

yaitu biaya pemeliharaan (maintenance cost). Biaya pemeliharaan 

(maintenance cost) adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai 

suatu barang investasi agar dapat terus berfungsi, misalnya biaya pemeliharaan 

gedung dan pemeliharaan kendaraan. Antara biaya operasional dan biaya 

pemeliharaan dalam praktek sering disatukan menjadi biaya operasional dan 

biaya pemeliharaan, dengan sifatnya yang habis pakai pada umumnya 

dikeluarkan secara berulang.  

Contoh biaya operasional : 

1. Biaya pegawai (gaji). 

2. Biaya listrik dan air. 

3. Biaya bahan kantor (ATK). 

4. dll. 

Contoh biaya pemeliharaan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

mempertahankan nilai suatu barang agar terus berfungsi, misal biaya 

pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan alat medis dan pemeliharaan 

kendaraan.  

4. Pajak 

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, 

pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pajak yang harus dibayar oleh pengembang dalam membangun Rusunami 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 



Menurut PP No. 51 Tahun 2008 tentang pajak atas penghasilan dari 

kegiatan usaha jasa konstruksi besaran tarif pajak penghasilan untuk usaha 

jasa konstruksi adalah bersifat final dengan besaran sebagai berikut. 

a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia 

jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 

b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia 

jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 

c. 3% pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa 

selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam a dan b. 

d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi 

yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi 

usaha, dan 

e. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi 

yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi 

usaha. 

2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dasar perhitungan PBB mengikuti ketentuan Perda Yogyakarta No 

2 Tahun 2011 Pasal 79 ayat 1 dan 2 tentang Dasar Pengenaan Pajak. 

Rumus perhitungan PBB atas Rumah Susun atau Apartemen untuk 1 

unit hunian yaitu sebagai berikut. 

NJOP tanah  = Luas Tanah x NJOP 

NJOP bangunan  = jumlah unit x tipe unit x NJOP bangunan 

NJOP tanah/unit  = tipe unit : (jumlah unit x tipe unit) x NJOP tanah 

NJOP bangunan/unit = tipe unit : (jumlah unit x tipe unit) x NJOP 

bangunan 

Total NJOP = NJOP tanah/unit + NJOP bangunan/unit 

NJOPTKP = Rp 12.000.000 (Ketetapan Pasal 4 Perda    

Yogyakarta No 2 Tahun 2011) 

NJOP untuk perhitungan PBB = Total NJOP – NJOPTKP 

PBB  = 0.1% x NJOP untuk perhitungan PBB 

 



3.8 Cash Flow 

Pada setiap proyek konstruksi memiliki cash inflow (arus uang masuk) dan 

cash outflow (arus uang keluar). Masuk dan keluarnya uang digambarkan dalam 

suatu daftar yang diatur secara sistematis. 

Cash flow (aliran kas) bukan merupakan keuntungan ataupun kerugian 

perusahaan. Aliran kas bersih merupakan selisih antara aliran kas masuk dari 

penjualan kas dan sumber lain dnegan aliran kas keluar untuk pembayaran tenaga 

kerja, bahan mentah, bahan tetap, dan pajak. Sebagian aliran kas masuk itu keluar 

lagi langsung untuk membayar rekening atau tagihan listik, pajak, membangun 

gedung, dan sebagainya. 

Aliran kas bruto tidak hanya untuk pembayaran pengeluaran sehari-hari, 

melainkan juga termasuk uang untuk menutupi berkurangnya nilai gedung karena 

lusuh. Pengurangan ini disebut penyusutan dan merupakan pengeluaran bukan kas 

yang dimasukan dalam laporan rugi-laba perusahaan, yang tentu saja mengurangi 

keuntungan dan pajak, dan merupakan cara untuk menghindari aliran kas keluar. 

3.9 Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan atau scheduling adalah kegiatan untuk menentukan waktu 

yang dibutuhkan dan urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat 

diselesaikan dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar kegiatan 

dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 

pelaksanaan evaluasi proyek. Manfaat Penjadwalan (Time Schedule) sebagai 

berikut. 

1. Memberikan pedoman terhadapat unit pekerjaan/kegiatan mengenai 

batas batas waktu untuk mulai dan akhir dari masing-masing tugas. 

2. Memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis 

dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan 

waktu. 

3. Memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan. 

4. Menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, dengan 

harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan. 



5. Memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. 

6. Merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. 

Data yang dibutuhkan untuk membuat time schedule (Fadhillah, 2016) 

sebagai berikut. 

1. Data tenaga kerja : Jenis dan produktivitas tenaga kerja. 

2. Data peralatan: Jenis dan produktivitas peralatan konstruksi. 

3. Data material: Jenis dan supply material yang dibutuhkan. 

4. Gambar teknis dan spesifikasinya. 

5. Data hubungan antar pekerjaan. 

  Adapun langkah-langkah dalam pembuatan time schedule (Fadhillah, 

2016) sebagai berikut. 

1. Menentukan durasi waktu masing-masing pekerjaan (berdasarkan data jenis 

dan produktivitas sumber daya). 

2. Menentukan hubungan ketergantungan antar pekerjaan. 

3. Membuat grafik time schedule (disesuaikan dengan jenis time schedule 

yang digunakan). 

3.10 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

Menurut Mangeswuri (2016), minimnya daya beli masyarakat dan 

tingginya tingkat inflasi per tahun membuat pemerintah melahirkan kebijakan 

program KPR FLPP ini. Program FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas 

pembiayaan perumahan kepada MBR dalam rangka pembiayaan rumah pertama 

yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Untuk KPR ada yang berupa KPR 

bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan antara kurang dari 

Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.500.000 setiap bulannya, untuk membeli rumah 

sehat sederhana dari pengembang perumahan (Peraturan Menteri, 2007).  

Program FLPP ini menawarkan pinjaman dengan bunga yang ditetapkan 

satu digit sepanjang masa pinjaman (fixed rate). Tujuan dari pemanfaatan dana 

FLPP yang berasal dari Pos Pembiayaan APBN adalah untuk menciptakan 

pembiayaan perumahan lebih murah, sehingga terjangkau oleh MBR yang 



diwujudkan dengan pembiayaan perumahan dengan suku bunga/marjin yang lebih 

murah bila dibandingkan dengan suku bunga pasar (Kementerian PUPR, 2014). 

Tujuan dari implementasi kebijakan FLPP antara lain untuk memberikan 

bunga yang tetap dan terjangkau sepanjang masa pinjaman kepada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah 

Bawah (MBM). Tujuan dari kebijakan FLPP ini memiliki latar belakang dalam 

implementasinya, latar belakang tersebut antara lain (Data dari Asisten Deputi 

Pola Pembiayaan Perumahan, 2010): 

1. kemampuan/daya beli masyarakat masih sangat terbatas dan kenaikan 

penghasilan/pendapatan setiap tahunnya tidak signifikan dibandingkan 

dengan laju inflasi per tahun; 

2. suku bunga yang dikenakan pada masyarakat masih cukup tinggi 

(regim suku bunga tinggi); 

3. optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan dana APBN dengan 

keterbatasan keuangan negara; 

4. pemupukan dana perumahan dalam jangka panjang; 

5. daya tarik bagi sumber dana lain untuk berperan dalam pembiayaan 

perumahan (integrasi sumber-sumber pembiayaan). 

Cara mendapatkan KPR FLPP yaitu pertama nasabah mendapatkan 

informasi mengenai program KPR FLPP, setelah itu mendapatkan informasi 

terkait pengembang, mendatangi pengembang yang dituju dan menentukan lokasi 

rumah yang ingin dibeli. Apabila nasabah sudah mantap ingin membeli rumah 

tersebut, maka bisa dilakukan pembayaran booking fee ke pengembang. Nasabah 

lalu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh bank, kemudian dokumen 

tersebut diteruskan oleh pengembang kepada bank pelaksana. Setelah nasabah 

menyelesaikan pembayaran uang muka dan melakukan kelengkapan dokumen, 

maka nasabah dan pihak bank melakukan akad kredit. Peraturan FLPP sendiri 

telah mengalami perubahan, sampai dengan tahun 2015 Kementerian PUPR telah 

mengeluarkan 15 peraturan menteri. Jenis pembiayaan yang dibiayai adalah KPR 

Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. 

 



3.11 Metode Analisis Kelayakan 

Studi kelayakan merupakan suatu kajian yang bersifat menyeluruh dan 

mencoba menyoroti segala aspek kelayakan. Dalam hal ini, kelayakan dari suatu 

proyek konstruksi sebagai bagian dari investasi. Studi kelayakan mempunyai sifat 

yang menyeluruh dan harus dapat menyuguhkan hasil analisis secara kuantitatif 

tentang manfaat yang akan diperoleh (Fitriani, 2012).  

Setiap investasi perlu mendapat penilaian terlebih dahulu, baik ditinjau 

dari aspek ekonomi, teknis, pemasaran, maupun aspek keuangannya. Seperti pada 

proyek pembangunan Rusunami yang merupakan proyek pemerintah yang secara 

esensi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan proyek swasta. 

Proyek-proyek pemerintah kriteria kelayakannya tidak selamanya bisa atau harus 

diukur berdasarkan nilai keuntungannya karena sering kali memang tidak 

mungkin diukur berdasarkan nilai rupiah, analisis kelayakannya biasanya 

dinyatakan dalam ukuran manfaat umum yang bisa dirasakan (Pujawan, 2008). 

Evaluasi proyek-proyek pemerintah dengan tujuan memaksimalkan 

kesejahteraan umum harus mempertimbangkan manfaat yang diharapkan bisa 

diperoleh maupun biaya-biaya yang diperkirakan dibutuhkan untuk membangun 

proyek tersebut. Walaupun manfaat yang bisa disumbangkan oleh suatu proyek 

pemerintah sangat sulit diukur namun biaya-biaya yang ditimbulkan  biasanya 

lebih mudah diukur secara obyektif. Seperti pada proyek-proyek swasta, perkiraan 

biaya pada proyek-proyek pemerintah juga relatif sederhana. 

3.11.1 Metode Benefit Cost Ratio (BCR) 

Analisis manfaat biaya (benefit cost analysis) merupakan analisis yang 

umum digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah. Analisis ini 

adalah cara praktis untuk menaksir kemanfaatan proyek, dimana untuk hal ini 

diperlukan analisis dan evaluasi dari berbagai sudut pandang yang relevan 

terhadap biaya-biaya maupun manfaat yang disumbangkannya (Pujawan, 2008). 

Suatu proyek dikatakan layak atau bisa dilaksanakan apabila rasio antara 

manfaat terhadap biaya yang dibutuhkannya lebih besar dari satu. Oleh karena itu, 

dalam melakukan analisis manfaat biaya, harus berusaha mengkuantifikasikan 

manfaat dari suatu usulan proyek, bila perlu dalm bentuk satuan mata uang. 



Dalam melakukan analisis manfaat biaya proyek-proyek pemerintah, perlu 

ditentukan dari sudut mana proyek tersebut akan ditinjau. Cara yang sering dan 

mudah dipakai untuk menentukan sudut pandang adalah dengan mengidentifikasi 

terlebih dahulu siapa yang menerima manfaat dan siapa yang membayar biayanya. 

Analisis manfaat biaya biasanya dilakukan dengan melihat rasio antara manfaat 

dari suatu proyek pada masyarakat umum terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. Secara matematis hal ini biasa diformulasikan sebagai berikut. 

 

B/C = 
                           

                                 
 (3.1) 

 

dimana, kedua ukuran tersebut sama-sama dinyatakan dalam nilai present worth 

atau nilai tahunan dalam bentuk nilai uang (Pujawan, 2008). 

Besarnya nilai BCR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 BCR pendapatan = Pendapatan x faktor diskonto 

 BCR pengeluaran = Pengeluaran x faktor diskonto 

dengan rumus faktor diskonto sebagai berikut. 

 Faktor diskonto = 
 

      
          (3.2) 

Dimana, 

i = tingkat suku bunga (%) 

n = tahun ke-  

Ukuran dari penilaian suatu kelayakan investasi proyek dalam metode 

BCR yaitu. 

1. Jika BCR > 1, proyek dinyatakan layak 

2. Jika BCR < 1, proyek dinyatakan tidak layak 

Apabila rencana investasi tersebut dinyatakan layak, maka rencana proyek 

bisa dilaksanakan namun apabila dinyatakan tidak layak, maka rencana proyek 

tersebut tidak dianjurkan untuk dilaksanakan.  

   Kelebihan menggunakan BCR dalam menganalisa sebuah proyek adalah 

lebih mencerminkan berapa rasio keuntungan yang akan didapat karena manfaat 

yang didapat telah dikurangi dengan biaya. Selain itu, metode ini telah 



memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Sedangkan 

kekurangannya adalah proses penghitungan akan lebih lama karena setelah 

mengidentifikasi semua biaya, kita akan mengurangkannya dengan manfaat untuk 

setiap tahun selama umur proyek. 

Pada penelitian ini, benefit atau manfaat bagi pemerintah adalah 

pendapatan yang berasal dari hasil jual setiap unit rusun, mengurangi biaya 

tanggap darurat apabila terjadi bencana lahar dingin dan biaya rekonstruksi 

bangunan. 

3.11.2 Metode Payback Period (PP) 

Analisis metode payback period  merupakan teknik penilaian untuk 

mengetahui seberapa lama jangan waktu (periode) yang dibutuhkan untuk 

pengembalian investasi dari suatu proyek atau usaha (Isdaryanti, 2016). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung payback period  yaitu. 

Payback Period =n+
   

   
x 1 tahun         (3.3) 

dimana, 

n  = Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi 

mula-mula 

a  = Jumlah investasi mula-mula 

b  = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n 

Kriteria kelayakan dari metode payback period sebagai berikut. 

1. Proyek dikatakan layak jika jangka waktu pengembalian investasi lebih 

pendek dari umut ekonomis proyek 

2. Proyek dikatakan tidak layak jika jangka waktu pengembalian investasi 

lebih lama dari umur ekonomis proyek. 

Kelebihan dari metode payback period yaitu dapat dengan mudah dan 

sederhana untuk menghitung dan menentukan lamanya waktu pengembalian dana 

investasi, sebagai alat pertimbangan resiko karena semakin pendek payback 

period maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Dan kekurangan dari 

metode payback period ini adalah metode ini mengabaikan penerimaan-

penerimaan investasi yang diperoleh sesuai payback period tercapai (Fajri, 2014). 

 



3.11.3 Metode Net Present Value (NPV) 

Metode Net Present Value  digunakan untuk menghitung nilai bersih 

(netto) pada waktu sekarang (present). Menurut Piscesia (2015), Net Present 

Value merupakan selisih antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur 

investasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung Net Present Value adalah. 

NPV = 
 

     
         (3.4) 

Dimana, 

P = aliran kas masuk 

i = tingkat diskonto 

c = investasi awal  

Hasil dari perhitungan NPV terhadap kelayakan investasi yang akan 

dilakukan sebagai berikut. 

Jika :  NPV > 0, maka investasi layak 

 NPV < 0, maka investasi tidak layak 

 NPV = 0, maka investasi tidak memiliki pengaruh apapun 

Kelebihan menggunakan NPV untuk mengetahui suatu kelayakan dari 

suatu investasi yaitu. 

1. Memperhitungkan nilai waktu dari uang. 

2. Memperhitungkan nilai sisa proyek. 

Kelemahan menggunakan NPV antara lain. 

1. Manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal yang relevan 

selama umur ekonomis proyek. 

2. Derajat kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh kas perusahaan, 

melainkan juga dipengaruhi oleh faktor umur ekonomis proyek.  

 


