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Sejak terjadinya pandemi covid 19, dunia
mengalami perubahan yang mendasar dalam

semua sendi kehidupan manusia. 



Setiap negara memberlakukan program tinggal di rumah (stay home) bagi
penduduknya. Sejak itu dikenal istilah bekerja dari rumah (work from home),  

belajar dari rumah (learning from home), jaga jarak (physical distancing), wajib
memakai masker jika berada di luar rumah dan sebagainya (Bramasta, 2020). 



Menghadapi perubahan yang terus
berlangsung ini, diperlukan

kampanye berisi edukasi tentang
rumah sehat



NEW NORMAL DAN RUMAH TINGGAL

Ke depan pada era new 
normal, rumah bukan saja

sebagai bangunan yang 
berfungsi sebagai tempat

tinggal selama jangka
waktu tertentu, tetapi
rumah akan berfungsi

sebagai tempat bekerja, 
bersekolah dan sebagainya. 



Rumah tinggal mesti memenuhi syarat kesehatan yang 
ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI No 

829/Menkes/SK/VII/1999. 



(1) Bahan bangunan bukan terbuat
dari bahan bangunan yang berbahaya

bagi kesehatan

(2) Komponen dan penataan
ruang memenuhi persyaratan

fisik dan biologis

(3) Memperoleh pencahayaan
yang cukup

(4) Kualitas udara di dalam
rumah sehat, (5) Ventilasi

alamiah minimal 10% dari luas
lantai

(6) Tidak ada tikus bersarang
dalam rumah

(5) Ventilasi alamiah minimal 
10% dari luas lantai



(7) Air bersih tersedia dalam jumlah
dan kualitas yang memenuhi

persyaratan kesehatan

(8) Tersedianya sarana
penyimpanan makanan yang 

aman

9) Limbah terkelola dengan baik (10) Kepadatan hunian
minimum 8 m2



NEW NORMAL DAN 
RUMAH RAMAH 
LINGKUNGAN



Rumah yang fungsinya semakin bertambah pada era 
new normal selain harus mempunyai ciri rumah sehat

sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Menteri
Kesehatan RI namun juga menjadi rumah ramah

lingkungan.



Ciri Rumah Ramah Lingkungan

• Rumah mesti berada pada
lokasi yang tepat.

Rumah yang ramah lingkungan
tidak boleh dibangun di 
bantaran sungai, daerah reasap
air, atau pada lokasi yang dekat
pembuatan sampah. 

Peta Pengunaan Lahan



Ciri Rumah Ramah Lingkungan

• Rumah mesti berada pada lokasi yang efisien
Rumah ramah lingkungan memilik jarak yang memadai dengan tempat-
tempat yang sering dikunjungi oleh penghuni rumah seperti pusat
perbelanjaan, sekolah dan kantor. 



Ciri Rumah Ramah Lingkungan

• Rumah mesti memiliki area terbuka hijau
Rumah ramah lingkungan dicirikan oleh keberadaan ruang terbuka hijau
di area rumah. Standar rumah ramah lingkungan adalah minimal 30% dari
total keseluruhan lahan harus dijadikan ruang terbuka hijau yang 
dilengkapi berbagai tumbuh-tumbuhan. 



Ciri Rumah Ramah Lingkungan

• Rumah memiliki pertukaran udara yang baik
Rumah seperti itu mempunyai pola sirkulasi udara
yang baik di dalamnya. Pertukaran udara segar dari
luar rumah dengan udara dari dalam rumah
berlangsung lancar

• Hemat energi.
Rumah ramah lingkungan dicirikan oleh hemat
energi, yang dicapai dengan memaksimalkan
penggunaan sinar matahari. 

• Pengelolaan limbah yang baik
Rumah ramah lingkungan mempunyai pengelolaan
limbah domestik yang baik. 



IMPLIKASI KEBIJAKAN

Rumah yang fungsinya semakin bertambah
pada era new normal selain harus mempunyai

ciri rumah sehat sebagaimana disyaratkan oleh
Keputusan Menteri Kesehatan RI dan juga

menjadi rumah ramah lingkungan.



IMPLIKASI KEBIJAKAN

Karena itu sewajarnya Negara mengelola kesejahteraan
masyarakat melalui pengadaan rumah yang baru akan dibangun

agar memenuhi syarat rumah sehat dan ramah lingkungan. 
Untuk rumah yang sudah dibangun diberikan edukasi dan

motivasi agar secara bertahap dapat berbenah atau dibenahi
menjadi rumah sehat dan rumah lingkungan. 



Dari uraian satu per satu kita dapat melakukan sendiri
penilaian

Apakah rumah kita saat
ini atau rumah sebagian
besar penduduk di sekitar
kita sudah tergolong
Rumah Ramah 
Lingkungan? 



Jika sudah, kita mesti lebih tingkatkan lagi
pada masa yang akan datang. Jika belum, 
kita pasti tertarik untuk mendirikan rumah
hunian atau membuat rumah hunian yang 

ada, untuk menerapkan sejumlah ciri
penting rumah ramah lingkungan.



TERIMA KASIH


