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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Co-housing adalah tempat tinggal berbentuk komunitas yang dikelola oleh 

komunitas itu sendiri dan merupakan hunian bersifat publik yang memfasilitasi para 

penghuni untuk berinteraksi sosial antar tetangga (McCamant and Durrett, 2011). 

Konsep co-housing pertama kali lahir di Denmark pada tahun 1960 (Chiodelli & 

Baglione, 2014, p. 22). Konsep ini dapat membantu kelompok masyarakat yang 

tidak puas dan tidak nyaman dengan komunitas mereka yang lampau sehingga 

sepakat untuk tinggal di satu komunitas yang sama dengan menerima dan 

memegang gagasan hidup dengan cara bertetangga.  

 Konsep co-housing memiliki beberapa perbedaan karakteristik dengan 

konsep hunian pada umumnya. Karakteristik hunian pada umumnya antara lain, 

perumahan dengan bentuk cluster, perumahan didominasi oleh jalan sehingga tidak 

aman bagi anak-anak, kurangnya ruang bersama untuk masyarakat bersosialisasi, 

minimnya insiatif spontan orang dewasa, minimnya interaksi sosial, lahan terbatas, 

harga tinggi dan lokasi terletak di pinggir kota serta memiliki rasa individualisme 

yang tinggi. Berbeda dengan karakteristik dari hunian pada umumnya, karakteristik 

dari co-housing memiliki rumah sendiri tetapi saling berbagi fasilitas seperti dapur, 

ruang makan, ruang publik, dan program ruang lainnya yang bergantung pada minat 

dari komunitas itu sendiri (Tummers, 2016). Co-housing memiliki prinsip ramah 

lingkungan, sustainable. Rumah pribadi yang berukuran lebih kecil dan memiliki 

bentuk kamar yang berbeda dari rumah standard pada umumnya membuat 

konsumsi energi berkurang pada setiap rumah tangga. Pendingin dan energi listrik 

lainnya pun juga menjadi lebih efisien karena biaya penggunaan tenaga listrik 

dibayar secara merata oleh masing-masing keluarga (McCamant and Durrett, 

2011). Jadi konsep hunian co-housing memiliki banyak kelebihan bila disbanding 

hunian pada umumnya.  
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 Konsep dari perumahan co-housing akan berjalan dengan baik jika jumlah 

hunian tidak lebih sedikit dari 12 unit, karena dikhawatirkan komunitas tersebut 

akan membutuhkan pembiayaan pembangunan dan peralatan rumah tangga yang 

lebih besar. Perumahan co-housing juga tidak akan berjalan dengan baik jumlah 

unit lebih banyak dari 36, dikhawatirkan akan menyulitkan sesama anggotanya 

untuk bersosialisasi dan menghambat proses administratif seperti pembagian iuran 

listrik, dan air (ScottHanson and ScottHanson, 2005). 

 Co-housing akan menciptakan sense of community yang akan menjaga 

keberlanjutan kehidupan komunitas (Parke, 2013). Kenyamanan dan kesejahteraan 

dari penghuni merupakan hal yang penting untuk meningkatkan rasa berkomunitas 

yang kuat. Co-housing memiliki keunggulan -keunggulan yang berupaya 

membangun komunitas multi-usia yang saling mendukung satu sama lain,  

memungkinkan penghuni untuk bersosialisasi dan lebih mengenal satu sama lain, 

mengingkatkan kualitas kerjasama dari komunitas, dan memiliki lingkungan yang 

aman dan mendukung untuk membesarkan anak. Selain memiliki keunggulan 

dalam meningkatkan kualitas dalam bersosialisasi, co-housing secara alami juga 

disebut dengan desain yang sustainable dengan material dan konstruksi ramah 

lingkungan, perumahan di co-housing lebih padat yang menghemat biaya 

pembangunan dan energi, orang yang tinggal di co-housing memiliki kesadaran 

lingkungan yang tinggi dan menerapkan prinsip less consumption of non-renewable 

resources (ScottHanson and ScottHanson, 2005). 

 Co-housing memiliki banyak manfaat, seperti memiliki lingkungan yang 

aman untuk anak-anak, dapat meningkatkan kualitas dalam bersosialisasi, dapat 

menggunakan fasilitas secara bersama, dan melalui co-housing, living cost yang 

dikeluarkan oleh penghuninya akan lebih kecil dan minim (McCamant and Durrett, 

2011). Namun, desain co-housing belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep 

kerja pada hunian. Penghuni di dalam co-housing masih harus menggunakan 

kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat kerja yang lokasinya berada jauh dari 

tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas ekonomi atau 

lahan kerja di dalam co-housing yang dapat meningkatkan perekonomian bagi 
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penghuninya. Untuk itu kombinasi fasilitas ekonomi atau tempat kerja dalam desain 

co-housing dibutuhkan.  

 Kombinasi ruang kerja dan hunian dikenal dengan live-work. Konsep ini 

dapat mengurangi penggunaan transportasi dan waktu menuju tempat kerja (Dolan, 

2012). Konsep live-work merupakan sebuah fenomena di zaman ini yang dimana 

para ahli statistik telah mengkonfirmasi bahwa lebih banyak masyarakat yang 

memutuskan untuk bekerja di rumah setiap hari dan dengan teknologi yang semakin 

berkembang di zaman ini, sangat membantu bagi masyarakat untuk 

menggabungkan lahan kerja dan tempat tinggal. Konsep live-work sudah banyak 

diterapkan di Jakarta dan terbukti dapat mempermudah penghuni untuk bekerja 

tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi serta menghemat waktu. Namun 

konsep dari live-work yang diterapkan pada Jakarta membuat penghuni hanya 

berdiam, kurang bersosialisasi, dan tidak memiliki sense of community. 

 Home industry merupakan salah satu peluang dalam usaha yang mungkin 

diterapkan dengan konsep live-work pada desain co-housing. Karena home industry 

merupakan usaha dengan unit usaha dengan skala perusahaan kecil yang dapat 

memanfaatkan ruang-ruang pada hunian sebagai pusat administrasi hingga 

produksi barangnya (Muliawan 2008). 

 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan home-

industy yang berkonsep live-work pada perancangan hunian co-housing. Integrasi 

dari konsep live-work dan hunian co-housing dapat mendukung konsep sustainable 

yang tidak hanya berdampak didalam perumahan namun juga berdampak terhadap 

lingkungan sekitar, dan dapat membantu penghuni untuk menambah pendapatan 

dan mengurangi beban transportasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah:  

1. Apa kriteria desain co-housing yang terintegrasi dengan konsep live-work? 

2. Apa karakteristik desain co-housing yang terintegrasi dengan konsep live-

work? 
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3. Bagaimana perancangan co-housing yang terintegrasi dengan konsep live-

work pada suatu komunitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kriteria dari desain co-housing yang terintegrasi dengan konsep 

live-work. 

2. Mengetahui karakteristik dari desain co-housing yang terintegrasi dengan 

konsep live-work. 

3. Merancang sebuah co-housing yang terintegrasi dengan konsep live-work. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan untuk: 

1. Menambah wawasan mengenai kriteria co-housing dan bagaimana dapat 

diintegrasikan dengan konsep live-work. 

2. Menambah wawasan mengenai cara hidup komunitas home industry pada 

co-housing. 

3. Menjadi referensi untuk merancang co-housing yang menerapkan konsep 

live-work.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Proposal perancangan co-housing ini disusun dalam sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan berisi judul, latar belakang penelitian yang 

menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam desain co-housing, rumusan masalah 

sebagai batasan penelitian, serta tujuan penelitian. 

 Bab II berisi uraian mengenai co-housing mengenai definisi, karakteristik, 

keuntungan, prinsip, fasilitas, konsiderasi desain, hingga tipe desain serta uraian 

mengenai konsep live-work dan hone-industry. 

 Bab III berisi tentang observasi objek studi, survei, wawancara dan uraian 

dari potensi konsep live-work terhadap desai co-housing. 
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 Bab IV berisi tentang konsep perancangan desain co-housing 

menggunakan konsep live-work. 

 Bab V berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian.


