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Daftar Istilah

Building Code Australia (BCA): 
Seperangkat persyaratan teknis nasional di Australia untuk desain, 
konstruksi dan kinerja bangunan; sistem perpipaan dan drainase.

Housing Development Act (HAD): 
Melayani dua fungsi utama dimana ketentuannya merinci aturan perizinan 
pengembang perumahan dan tugas dan tanggung jawab terkait, yang pada 
gilirannya berfungsi untuk melindungi kepentingan pembeli akomodasi 
perumahan secara mendasar di Malaysia

Housing Our Neighbors with Dignity Act (HONDA): 
Hukum yang dibuat untuk membiayai pembelian, akuisisi, kepemilikan, 
atau konversi properti bermasalah untuk digunakan sebagai perumahan 
yang terjangkau atau mendukung secara permanen.

Housing Preservation and Development (HPD): 
Departemen yang dibentuk di New York untuk mempromosikan kualitas 
dan keterjangkauan perumahan kota dan kekuatan dan keragaman di 
dalam sebuah lingkungan.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN): 
Pendapatan Dalam Negeri Malaysia

NEN 8087: 
Acuan standar ventilasi pada bangunan di Belanda

Permit Development Right (PDR): 
Pemberian izin perencanaan secara nasional i Inggris, yang memungkinkan 
dilaksanakannya pekerjaan bangunan tertentu dan perubahan penggunaan 
tanpa harus mengajukan permohonan perencanaan. Hak pengembangan 
yang diizinkan tunduk pada kondisi dan batasan untuk mengendalikan 
dampak dan untuk melindungi fasilitas lokal.

Pollution Prevention Guidance 3 (PPG3): 
Pedoman Pencegahan Polusi di Inggris

Real Property Companies (RPCs): 
Perusahaan yang bisnis intinya di real property. RPC pada dasarnya adalah 
perusahaan yang dikendalikan di mana total aset berwujudnya terdiri dari 
75% atau lebih dalam properti nyata dan/atau saham di RPC lain. Perusahaan 
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yang dikendalikan pada dasarnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh 
tidak lebih dari 50 anggota dan dikendalikan oleh tidak lebih dari 5 orang.

Real Property Gains Tax Act (RPGT): 
Pajak yang dipungut di Malaysia oleh Inland Revenue Board (IRB) atas 
keuntungan yang dapat dikenakan biaya yang berasal dari pelepasan 
properti riil. Pajak ini diatur dalam Real Property Gains Tax Act 1976 (Act 169). 
Pajak dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga 
pelepasan dan harga perolehan.

Sale and Purchase Agreement (SPA): 
Kontrak hukum yang mengikat antara dua pihak yang mewajibkan transaksi 
antara pembeli dan penjual. SPA biasanya digunakan untuk transaksi real 
estat, tetapi mereka ditemukan di semua bidang bisnis di Malaysia

Small Office, Flexible Office (SoFo): 
Kantor kecil yang fleksibel yang menawarkan peningkatan fleksibilitas 
dalam hal desain di Malaysia. Penghuni dapat menggunakannya untuk 
perumahan atau komersial atau keduanya. Biasanya tidak ada partisi bagi 
pemilik untuk menyesuaikan ruang sesuai dengan preferensi mereka

Small Office, Home Office (SoHo): 
Mengacu pada kategori bisnis atau industri rumahan yang melibatkan 1 
hingga 10 pekerja dan dapat digunakan untuk keperluan hunian atau bisnis 
di Malaysia

Small Office, Lifestyle Office (SoLo): 
Kantor kecil yang memiliki fasilitas lifestyle di dalam bangunan di Malaysia

Small Office, Versatile Office (Sovo): 
Kantor kecil virtual (serbaguna) yang sangat cocok untuk tujuan komersial 
di Malaysia. Mereka dibangun dan dirancang untuk memenuhi bisnis 
start-up karena mereka memiliki fasilitas yang diperlukan untuk operasi 
bisnis yang akan dilakukan. Satu-satunya kekurangan dari tipe ini adalah 
bahwa semua tagihan listrik dibebankan berdasarkan tarif komersial yang 
umumnya lebih tinggi daripada perumahan.

Vacancy Act: 
Regulasi yang mengatur hunian dan bangunan kosong di Belanda. Aturan 
ini diterbitkan pada 21 Mei 1981

PENGANTAR

Meningkatnya bangunan perkantoran yang tidak beroperasi menjadi 
sebuah fenomena pada saat ini. Peningkatan tersebut dipicu oleh 
penutupan sejumlah perusahaan, relokasi, dan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) selama beberapa waktu akibat pandemi Covid-19. Mengonversi 
bangunan kantor ke fungsi hunian dapat menjadi solusi optimal terutama 
dalam menghadapi tuntutan akan hunian baru yang terus meningkat di 
Indonesia. Adapun dengan pendekatan tersebut, banyak hasil positif yang 
didapatkan seperti tidak menghabiskan dana yang besar, memperpanjang 
usia bangunan, merevitalisasi area urban, hemat energi dan material, serta 
memproteksi lingkungan. 

Berdasarkan hasil kajian awal, terdapat beberapa faktor yang perlu 
dipertimbangkan dalam mengonversi bangunan kantor menjadi hunian. 
Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan lokasi perkantoran, karakter 
bangunan, kebijakan, dan para pemangku kepentingan yang berpengaruh 
besar dalam upaya pengonversian bangunan kantor menjadi hunian. Hasil 
kajian tersebut menjadi pemahaman awal terkait topik penelitian, yang 
kemudian akan dianalisis secara lebih mendalam. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menghasilkan mekanisme yang tepat dalam mengonversi 
bangunan kantor menjadi hunian, yang sesuai dengan konteks di Indonesia. 

Upaya pengonversian bangunan kantor menjadi hunian di Indonesia masih 
jarang dilakukan, sementara tingkat kekosongan bangunan kantor terus 
meningkat. Oleh karena itu, studi komparasi secara mendalam terhadap 
proyek-proyek pengonversian bangunan kantor menjadi hunian di beberapa 
negara terpilih akan dilakukan. Adapun mekanisme pengaturan spasial 
yang dikembangkan pada penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 
menjadi panduan bagi pihak properti dalam mengambil keputusan, untuk 
mengatasi kekosongan pada bangunan kantor khususnya yang ada di 
Jakarta sebagai kota yang memiliki pasar properti paling besar di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan studi literatur dan mengomparasi studi 
kasus dari beberapa negara terpilih. Wawancara atau “focus group 
discussion” dengan para pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam 
pengonversian bangunan kantor. Mekanisme yang dikembangkan pada 
penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi panduan pemilik 
properti dalam mengambil keputusan, untuk mengatasi kekosongan pada 
bangunan kantor.

S
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Konversi kantor ke hunian The Residence, 
Sydney, Australia oleh Hutchinson Builder 

Sumber: https://www.theguardian.com/
lifeandstyle/2021/may/07/chip-off-the-
old-blocks-would-australias-empty-
office-towers-be-better-off-as-housing
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang 

Fenomena kantor kosong pada awalnya tidak begitu mendapat perhatian 
sebelum terjadinya pandemic Covid-19. Pandemi tersebut memicu lebih 
lebih banyak kekosongan pada kantor-kantor terutama disebabkan oleh 
penutupan sejumlah perusahaan, relokasi, dan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) selama beberapa waktu. Sebelum terjadi pandemic kawasan 
perkantoran Central Business District (CBD) mengalami tren penyewaan 
yang turun sehingga mempengaruhi tingkat okupansi yang juga tertekan. 
Hingga akhir tahun 2019 tingkat okupansi di kawasan CBD 79% turun 
dari tahun sebelumnya yang mencapai 85%. Akibat dari kelebihan fasik 
perkantoran dan pendemi, fenomena kantor kosong mendapat perhatian 
yang serius.

Untuk mengatasi permasalahan kekosongan kantor, ada empat strategi 
yang dapat dilakukan pemilik properti yaitu: konsolidasi, renovasi atau 
penambahan, pembongkaran dan bangun baru, serta mengonversi ke 
fungsi lain. Mengonversi bangunan kantor ke fungsi hunian dapat menjadi 
solusi optimal terutama dalam menghadapi tuntutan akan hunian baru. 
Di Indonesia sendiri, populasi terus bertambah setiap tahunnya sehingga 
kebutuhan akan hunian akan bertambah pula. Upaya tersebut dapat 
menjadi salah satu cara yang berkelanjutan dalam memulihkan ruang 
kota dan menumbuhkan populasi serta industri di suatu kawasan. Adapun 
dengan pendekatan tersebut, banyak hasil positif yang didapatkan seperti 
memperpanjang usia bangunan, merevitalisasi area urban, hemat energi 
dan material, merevitalisasi lingkungan sekitar, mengurangi penggunaan 
lahan dan urban sprawl (pemekaran) serta memproteksi lingkungan.

Keberhasilan pengonversian fungsi kantor ke hunian di suatu kota tidak 
akan sama dengan pengaplikasiannya di kota yang lain, sehingga perlu 
menyesuaikan strategi dengan konteks di sekitarnya. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yang tepat dalam 
mengonversi bangunan kantor ke hunian, khususnya dalam konteks di 
Indonesia. Sasaran penelitian ini adalah untuk menjawab faktor yang 
mendorong pengonversian bangunan kantor menjadi hunian di studi 
kasus negeri terpilih seperti Inggis, Belanda, USA, Australia dan Malaysia. 
Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan dan kebijakan yang 
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diperlukan dalam mengonversi bangunan kantor menjadi hunian, terutama 
dalam merespons konteks di Indonesia. Lebih jauh yaitu bertujuan untuk 
menemukenali mekanisme pengaturan spasial yang akan bisa diterapkan 
dalam konteks Indonesia.

Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan mengomparasi 
studi kasus dari beberapa negara terpilih yang sudah mengimplementasikan 
konversi kantor menjadi hunian untuk mengetahui pendorong, 
pertimbangan, kebijakan dan pengaturan spasial yang diperlukan dalam 
mengonversi bangunan kantor menjadi hunian.

Wawancara atau focus group discussion dengan para narasumber secara 
daring atau video conference. Narasumber yang diwawancarai merupakan 
pemangku kepentingan yang berpengaruh besar dalam pengonversian 
bangunan kantor seperti otoritas publik, terutama bagian tata guna lahan 
dan pemerintah setempat.

Data Sekunder :
Studi Kasus Lintas Negara
dan Studi Literatur

Data Primer: 
Wawancara atau Focus 
Group Discussion 
(daring)

Analisis pendorong 
pengonversian bangunan 
kantor menjadi hunian di 

beberapa negara

Sasaran 1
Pendorong pengonversian 
bangunan kantor menjadi hunian 
di beberapa negara teridentifikasi

Sasaran 3
Pengaturan spasial dalam 
pengonversian bangunan kantor 
menjadi hunian teridentifikasi

Sasaran 2
Pertimbangan dan kebijakan yang 
diperlukan dalam pengonversian 
bangunan kantor menjadi hunian 
terutama dalam merespon 
konteks di Indonesia teridentifikasi

Analisis pertimbangan dan 
kebijakan dalam mengonversi 

bangunan kantor menjadi 
hunian di beberapa negara

Analisis pertimbangan para 
pemangku kepentingan yang 
dapat memberikan pengaruh 

dalam pengonversian 
bangunan kantor menjadi 

hunian di Indonesia

Analisis pengaturan spasial 
dalam pengonversian bangunan 

kantor menjadi hunian

Bangunan layak dikonversi

Gambar 1. Pendekatan Penelitian
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Temuan

Adapun berikut ini adalah hasil pengomparasian mekanisme pengonversian 
bangunan kantor menjadi hunian yang diterapkan di beberapa negara 
terpilih yang telah dikaji. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi rujukan 
dalam mengonversi bangunan kantor menjadi hunian di Indonesia. Kajian 
tersebut berkaitan dengan latar belakang pengonversian, pengaturan 
spasial, kebijakan, dan aspek finansial (Tabel 1).

Tabel 1 Rangkuman Perbandingan Mekanisme Konversi berdasarkan 
Studi Kasus

Mekanisme Belanda Inggris

Latar Belakang 
Konversi

Meningkatnya permintaan hunian 
dan potensi nilai lokasi

Meningkatkan pasokan 
perumahan dan regenerasi 
melalui penggunaan kembali 
ruang kantor yang kosong

Kebijakan 
Konversi

Sudah ada (diatur dalam 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Netherland)

Sudah diatur dari tahun 
1948 (diatur dalam Permit 
Development Right)

Tipologi 
Hunian yang 
dikembangkan

Rumah susun yang terdiri 
dari unit-unit hunian individu 
yang berharta rendah sampai 
menengah (tergantung lokasi

Apartemen untuk pasar kelas atas, 
pasar menengah, dan pasar kelas 
bawah (tergantung lokasi)

Kriteria kantor 
yang dikonversi

Bangunan kantor yang sudah tua 
namun masih layak huni

Bangunan kantor yang sudah tua 
namun masih layak huni

Standar 
pengaturan 
spasial dan 
fasilitas

Standar ruang : kamar tidur, 
dapur, toilet dan kamar mandi, 
ruang bersama dan ruang luar.
Fasilitas tambahan: ruang 
penyimpanan (Gudang), 
keamanan dan pencegahan 
kejahatan, fasilitas parkir, area 
bermain.

Standar ruang : kamar tidur, 
dapur, toilet dan kamar mandi, 
ruang bersama dan ruang luar.
Fasilitas tambahan: ruang 
penyimpanan (Gudang), 
keamanan dan pencegahan 
kejahatan, fasilitas parkir 
kendaraan dan sepeda, taman, 
serta akses penyandang cacat

Pengaturan 
finansial

Pajak lahan dan bangunan 
dikurangi dari 10% menjadi 6%
Insentif berupa ijin kemudaha n 
dalam perijinan pengkonversian

Insentif berupa ijin kemudahan 
dalam perijinan pengkonversian

Tahun 
dibangun

Rata-rata sebelum 1980 Sebelum 1948

Tahun Renovasi Rata-rata setelah 1998 Rata-rata setelah 1948

Rata-rata 
jumlah lantai 
yang dikonversi

Mid-rise (3-10 lantai) Mid-rise (3-10 lantai)
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Mekanisme USA Malaysia Australia

Latar Belakang 
Konversi

Banyak bangunan kantor tua 
yang kosong akibat dampak 
resesi 1989-1993 dan maraknya 
bangunan kantor baru 
dengan fasilitas modern

Kelebihan 
pasokan 
bangunan 
perkantoran

Penurunan poulasi 
di pusat kota 
menyebabkan 
banyak plot 
komersil yang 
kosong sehingga 
dibutuhkan konversi

Kebijakan 
Konversi

Sudah ada (contoh: New York 
City Zoning Resolution)

Belum 
ada, masih 
diwacanakan

Sudah ada (contoh: 
Postcode 3000)

Tipologi 
Hunian yang 
dikembangkan

Hunian menengah hingga 
menengah keatas, seperti 
condominium dan hunian 
untuk para seniman

Tidak ada info Hunian menengah 
ke atas

Kriteria 
kantor yang 
dikonversi

Bangunan kantor yang sudah 
tua namun masih layak huni

Tidak ada info Bangunan kantor 
yang sudah tua yang 
tidak bagus untuk 
komersil

Standar 
pengaturan 
spasial dan 
fasilitas

Standar ruang: kamar tidur, 
dapur, toilet dan kamar 
mandi, ruang bersama dan 
ruang luar.
Fasilitas tambahan: area 
terbuka
Tambahan fasilitas untuk 
hunian mewah: fitness 
center, lounge, wine room, 
dan kolam renang. Selain itu, 
pada beberapa lantai bawah 
digunakan sebagai kantor dan 
komersial yang menyediakan 
restoran dan toko baju

Tidak ada info Standar ruang: 
kamar tidur, dapur, 
toilet dan kamar 
mandi, ruang 
bersama dan ruan 
gluar

Pengaturan 
finansial

Pembebasan dan 
pengurangan pajak real estat

Amandemen 
RPGT untuk 
memberikan 
keringanan 
pajak kepada 
penjual properti

Insentif finansial, 
dukungan teknis 
dengan didukung 
publikasi dan 
promosi

Tahun 
dibangun

1913 - 1977 Belum ada 
kasus eksisting

Mulai dari 1967

Tahun 
Renovasi

1997 - 2012 Belum ada 
kasus eksisting

Mulai dari 1994

Rata-rata 
jumlah 
lantai yang 
dikonversi

High-rise (minimal 22 lantai - 
57 lantai)

Belum ada 
kasus eksisting

High-rise (minimal 17 
lantai - 67 lantai)
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Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis komparasi mekanisme di atas, ditemukan 
beberapa rekomendasi dalam mengonversi bangunan kantor menjadi 
hunian untuk perencanaan di Indonesia. Terkait dengan kebijakan, 
keberhasilan konversi kantor menjadi hunian didukung oleh regulasi 
tertulis dari pemerintah pusat (nasional) yang kemudian dituangkan dalam 
persyaratan teknis dalam skala regional (kota). Adapun di Indonesia sendiri 
belum ada kasus eksisting yang mengonversi kantor menjadi hunian. Akan 
tetapi, secara regulasi perubahan fungsi bangunan tersebut diperbolehkan 
selama mengikuti peraturan yang berlaku. Seperti dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam 
pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal perubahan fungsi / klasifikasi 
bangunan gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan (red: 
sebelumnya Ijin Mendirikan Bangunan/IMB). 

Kemudian, terkait lokasi dibagi menjadi dua lokasi, yaitu di lokasi yang 
strategis (pusat kota) serta di lokasi yang tidak strategis. Di lokasi yang 
strategis, potensi pengonversian bangunan cukup tinggi, karena umumnya 
di lokasi tersebut telah tersedia fasilitas dan akses yang dibutuhkan 
oleh penghuni. Akan tetapi, kenyamanan terkait batas kebisingan 
perlu dipertimbangkan, mengingat lokasi yang dekat dengan jalan 
raya cenderung memiliki tingkat kebisingan yang kurang sesuai untuk 
fungsi hunian. Adapun untuk pengonversian bangunan di lokasi yang 
tidak strategis, umumnya nilai jualnya lebih rendah sehingga biasanya 
pemilik gedung akan terus berupaya untuk meningkatkan nilai properti, 
salah satunya dengan mengonversi bangunan. Namun, pengonversian 
bangunan di lokasi tersebut perlu adanya penambahan fasilitas umum 
yang dibutuhkan penghuni, seperti toko swalayan, klinik, serta sarana 
transportasi. Adapun selain ketentuan di atas, hal lain yang perlu 
diperhatikan adalah terkait penghawaan dan pencahayaan alami, serta 
akses pemandangan di luar gedung kantor yang akan dikonversi.

Selain itu, dalam aspek finansial terdapat beberapa rekomendasi yang 
dapat diterapkan dalam mengonversi bangunan kantor menjadi hunian 
di Indonesia. Terkait pajak dan insentif untuk pengonversian bangunan 
sangat bergantung pada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
mengeluarkan kebijakan terkait konversi bangunan. Kemudian, pada 
tahap perencanaan, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal 
pemotongan biaya perencanaan atau kemudahan ijin dalam melakukan 
konversi bangunan. Lalu, pada tahap proses konversi, sebaiknya terdapat 
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bantuan teknis berupa konsultasi teknis sehingga dapat menghemat 
biaya jasa konsultan. Adapun pada tahap setelah konversi, pemerintah 
dapat merilis data bangunan yang telah dikonversi dalam rangka promosi 
bangunan tersebut, sehingga dapat menghemat biaya promosi dan 
pemasaran. Kemudian, sebaiknya terdapat skema pembiayaan dari pra-
konversi sampai paska-konversi yang bekerjasama dengan perbankan atau 
investor lainnya.
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Konversi kantor ke hunian 5  Sydenham 
Road, Croydon, Inggris.
 
Sumber: https://www.yourlocalguardian.
co.uk/resources/images/8961420.jpg?-
type=responsive-gallery-fullscreen
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PENDAHULUAN

1. Konteks Perencanaan Konversi Bangunan Kantor Menjadi Hunian 

Meningkatnya bangunan perkantoran yang tidak beroperasi menjadi 
sebuah fenomena pada saat ini. Peningkatan tersebut dipicu oleh 
penutupan sejumlah perusahaan, relokasi, dan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) selama beberapa waktu akibat pandemi Covid-19. Sebagai 
contoh, tingkat kekosongan (vacancy rate)  bangunan perkantoran di 
kawasan maupun di luar kawasan Central Business District (CBD) Jakarta 
mencapai 20% dengan total luas 209 hektar (Bahfein 2021). Kenaikan 
tersebut pun diikuti dengan penyewaan yang terus menurun, sementara 
pasar masih harus menghadapi tambahan pasokan yang besar dalam dua 
tahun ke depan (Salanto 2021).

Pada saat pelonggaran PSBB diberlakukan, beberapa kota menerapkan 
kebijakan semi-lockdown. Perkantoran pun dibuka kembali dengan 
menerapkan prosedur kesehatan yang ketat dengan waktu operasional yang 
dibatasi. Walaupun kegiatan mulai berjalan kembali, secara keseluruhan 
aktivitas adaptasi dan permintaan di masa transisi belum mengarah pada 
peningkatan properti. Pemulihan pergerakan pasar tetap berjalan lambat 
dan hati-hati, peluncuran proyek baru pun belum diimplementasikan. 
Terlebih, banyak pemain pasar properti menganggap bahwa pasar properti 
khususnya perkantoran perlu waktu 2 tahun pemulihan akibat terdampak 
Covid-19 (Angreni 2020).

Terdapat empat strategi kemungkinan yang dapat dilakukan pemilik 
properti dalam mengatasi kekosongan perkantoran, yaitu: konsolidasi, 
renovasi atau penambahan, pembongkaran dan bangun baru, serta 
mengonversi ke fungsi lain (Remøy dan Voordt 2014). Konsolidasi menjadi 
pilihan yang sering dilakukan oleh pemilik properti dengan mencari 
penyewa baru dan menunggu waktu hingga kondisi menjadi lebih baik, 
atau menjualnya namun merugi, dan atau membuat investasi baru namun 
sulit untuk menawarkannya kepada investor yang sudah kehilangan uang 
pada propertinya (Remøy dan Voordt 2014). Pengonversian ke fungsi lain 
dapat menjadi pilihan alternatif karena lebih efisien dibandingkan dengan 
pembongkaran dan pembangunan baru (Bullen 2007).  
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Mengonversi bangunan kantor ke fungsi hunian dapat menjadi solusi 
optimal terutama dalam menghadapi tuntutan akan hunian baru (Živković, 
et al. 2015). Di Indonesia sendiri, populasi terus bertambah setiap tahunnya 
(BPS, 2020) sehingga kebutuhan akan hunian akan bertambah pula. 
Upaya tersebut dapat menjadi salah satu cara yang berkelanjutan dalam 
memulihkan ruang kota dan menumbuhkan populasi serta industri di 
suatu kawasan (Kim dan Lee 2020).

Gambar 2. Ilustrasi Bangunan Tinggi yang Berpotensi Besar 
Dikonversi menjadi residensial.  

(Sumber: Instagram.com/pilot_tembak)

Adapun dengan pendekatan tersebut, banyak hasil positif yang didapatkan 
seperti memperpanjang usia bangunan, merevitalisasi area urban, hemat 
energi dan material, merevitalisasi lingkungan sekitar, mengurangi 
penggunaan lahan dan urban sprawl, serta memproteksi lingkungan 
(Živković, et al. 2015); (Bullen 2007). 

Gambar 2 mengilustrasikan lokasi yang dapat menjadi peluang dalam 
mengonversi bangunan. Perkantoran yang berada di area pusat kota 
lebih potensial untuk dikonversi menjadi hunian dibandingkan dengan 
yang berada di area khusus bisnis atau di area pinggiran kota propertinya 
(Remøy dan Voordt 2014). Seperti pada Gambar 2 di atas, menunjukkan 
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Lokasi yang potensial dapat menjadi peluang dalam 

mengonversi bangunan. Perkantoran yang berada di area 

pusat kota lebih potensial untuk dikonversi menjadi hunian 

dibandingkan dengan yang berada di area khusus bisnis 

atau di area pinggiran kota/periurban. 

(Remøy dan Voordt, 2014) 
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ilustrasi bangunan tinggi yang berpeluang besar dikonversi menjadi 
residensial atau hunian, daripada bangunan tersebut dibiarkan kosong dan 
terbengkalai. Hal ini dikarenakan bangunan tersebut berada di kawasan 
TOD (Transit Oriented Development) yang menyediakan aksesibilitas 
transportasi yang baik. Kenyamanan transportasi merupakan faktor 
penting yang menentukan ketertarikan penghuni untuk tinggal di lokasi 
tersebut (Nutt, et al. 1976).

Karakter bangunan pun menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam 
mengonversi bangunan. Hal yang dapat dilakukan dalam mempelajari 
pengonversian bangunan adalah dengan melakukan evaluasi awal terkait 
berbagai aspek (fisik bangunan, nilai estetika, teknologi yang digunakan, 
faktor sosio-ekonomi, serta genius loci) yang memberikan pemahaman 
terkait objek yang akan dikonversi, kemudian mengembangkan solusi 
alternatif secara arsitektural maupun struktural (Ilkovičová, Ilkovič dan 
Ivánková 2020). Pengonversian tersebut melibatkan multidisipliner  
yakni arsitektur dan teknik sipil, yang dapat memberikan kualitas baru pada 
konsep desain (Avsec dan Savec 2019). 

Selain pertimbangan lokasi dan karakter bangunan, pengoversian 
bangunan pun perlu mempertimbangkan aspek legal yang mengikat 
dimana bangunan tersebut berada, yang biasanya berkaitan dengan 
perencanaan kota. Perencanaan dapat menjadi cara yang paling 
penting, mengingat kebijakan pemerintah mampu memengaruhi pasar 
perumahan melalui berbagai instrumen kebijakan seperti peraturan 
intervensi (aturan hukum) dan intervensi fiskal (pajak dan subsidi) (Heath 
2001). Pada proyek pengonversian bangunan menjadi hunian, peraturan 
yang dipertimbangkan biasanya terkait zonasi, rasio plot, densitas, batas 
ketinggian bangunan dan jaringan transportasi ((Bullen 2007); (Ren, Shih 
dan McKercher 2014); (Teo dan Lin 2011)). Poin-poin tersebut akhirnya 
berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat 
yang dapat mendorong atau tidak melakukan pelonggaran aturan dalam 
upaya pengonversian bangunan. Seperti di Singapura, para pengembang 
tidak memiliki kendali terhadap perencanaan kota yang sudah ditetapkan 
oleh otoritas perencanaan kota. Oleh sebab itu, pengonversian bangunan 
hanya bergantung pada sikap penghuni bangunan, tingkat keusangan 
bangunan, dampak prospektif yang akan ditimbulkan, dan kinerja 
keberlanjutan bangunan (Teo dan Lin 2011). Sama halnya dengan Singapura, 
prioritas pertimbangan pengonversian bangunan di Australia tidak 
terkait dengan kebijakan, melainkan terkait keberlanjutan bangunan jika 
dibandingkan dengan pembangunan baru, keberlanjutan lingkungan, dan 
signifikansi budaya pada bangunan (Bullen 2007). 
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Sementara itu di Hongkong, pemerintah telah melakukan revisi dari waktu 
ke waktu terkait kebijakan pengonversian bangunan untuk menghindari 
hambatan yang mungkin akan dihadapi. Akan tetapi, kebijakan yang 
dihasilkan cukup ambigu, rumitnya dalam mendapatkan perizinan dari 
berbagai otoritas publik karena tidak saling terintegrasi, serta kurangnya 
insentif yang mendorong pengembang melakukan pengonversian 
bangunan (Ren, Shih dan McKercher 2014). Di Toronto, terjadi konstruksi 
perkantoran secara besar-besaran pada 1980, namun pada awal tahun 
1990-an kota tersebut mengalami permasalahan ekonomi sehingga 
mengakibatkan pasar perkantoran mengalami keruntuhan. Perencanaan 
percepatan pun dilakukan dengan memberikan otoritas kepada perencana 
untuk mengeliminasi birokrasi dan mempermudah proses perizinan 
pengonversian. Dewan kota pun mencoba menghilangkan hambatan 
utama bagi pengembang dengan mengubah peraturan bangunan dan 
mengurangi ruang terbuka yang biasanya disyaratkan pada bangunan 
residensial (Heath 2001). Kemudian, di London pun kelebihan pasokan ruang 
perkantoran menjadi sumber utama yang potensial untuk perumahan 
baru. Walaupun pengonversian tersebut berdampak pada meningkatnya 
densitas daripada yang diizinkan dalam kebijakan perencanaan lokal, 
hal tersebut masih dapat diterima. Tim perencanaan di London merasa 
bahwa pengonversian bangunan memiliki dampak yang baik terhadap 
kehidupan dan vitalitas pada suatu area, terlebih bukan hal yang praktis 
untuk mengurangi ukuran bangunan kantor agar mengurangi kepadatan 
(Heath 2001).

Berdasarkan studi kasus awal di atas, para pemangku kepentingan dalam 
program pengonversian bangunan memiliki respons yang berbeda-beda 
terhadap permasalahan kota yang mereka alami serta kaitannya dengan 
konteks di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mengambil 
keputusan dalam mengonversi bangunan sesuai dengan konteks yang 
ada terutama di Indonesia, perlu adanya komunikasi dari berbagai pihak 
yang akan terlibat dan memiliki kepentingan terhadap properti yang akan 
dikonversi. 

Gambar 3. Pemangku 
Kepentingan pada Proyek 
secara Umum
(Sumber: Aapaoja dan 
Haapasalo, 2014)
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Di tahun 2020, tingkat kekosongan (vacancy) gedung 

perkantoran di Jakarta mencapai 20 persen atau setara 

luas 209 hektar. Fenomena tersebut terjadi lantaran tingkat 

hunian perkantoran di kawasan CBD maupun luar CBD 

Jakarta mengalami penurunan yang dipicu oleh penutupan 

sejumlah perusahaan, relokasi, dan pembatasan operasional 

akibat Pandemi Covid-19 serta berlebihnya jumlah pasokan.
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Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek 
tercantum pada Gambar 3 di atas. Para pemangku kepentingan tersebut 
diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingannya di dalam proyek. 
Pengklasifikasian tersebut masih bisa berubah bergantung pada 
perlakuan yang akan diterapkan terhadap bangunan dan bagaimana 
proyek tersebut akan dibangun. Dalam hal pengonversian bangunan, 
pemilik properti dapat masuk ke dalam salah satu tim inti, yang berperan 
penting dalam mengambil keputusan terhadap properti yang dimilikinya. 
Adapun kontraktor, bukan lagi menjadi tim utama karena bangunan hanya 
dikonversi, bukan dibangun ulang. Oleh karena itu, ahli struktur berpotensi 
masuk ke dalam tim inti sebagai penanggung jawab terhadap pekerjaan 
rekayasa struktur yang diperlukan dalam pengonversian bangunan. 
Sementara, kontraktor hanya berperan sebagai pihak pendukung saja 
yang dibutuhkan saat bangunan perlu dikonstruksi lebih lanjut. Dalam 
hal pendanaan, sponsor dapat masuk sebagai pihak tambahan yang tidak 
mengotrol langsung atas sumber daya, namun memiliki kepentingan 
dalam proyek (Aapaoja dan Haapasalo 2014).

Berdasarkan penjabaran di atas, tim inti dalam proyek pengonversian 
bangunan adalah para relasi yang terjalin dengan properti, pengguna 
(penghuni bangunan dan pemegang saham), arsitek sebagai desainer 
utama, ahli struktur, dan pemilik properti (Gambar 4). 

Gambar 4. Pemangku Kepentingan pada Proyek Pengonversian Bangunan
(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Relasi dan pemegang saham perlu dilibatkan terkait pengubahan fungsi 
yang akan dilakukan, karena berhubungan dengan investasi yang telah 
mereka simpan pada properti. Pihak otoritas publik dan pemerintah 
setempat pun masih cukup penting sebagai pihak tersier, yang 
mengatur regulasi dan kebijakan yang dapat memengaruhi keputusan 



25

pengonversian bangunan. Pihak-pihak tersebut menjadi unsur penting 
untuk mendapatkan informasi terkait pemahaman dan pertimbangan 
yang diperlukan dalam mengonversi bangunan kantor menjadi hunian 
pada tahap awal, serta menjadi input untuk arsitek yang akan mendesain.

Setelah memahami pendorong, pertimbangan lokasi dan karakter 
bangunan, serta pemangku kebijakan utama dalam pengonversian 
bangunan, pada penelitian ini akan dijabarkan lebih lanjut terkait 
mekanisme pengonversian tersebut khususnya dalam lingkup pengaturan 
spasial.

2. Kajian Eksisting Kebutuhan Konversi Bangunan Kantor Menjadi 
Hunian Di Indonesia

Belum banyak data formal yang terpublikasi mengenai jumlah kekosongan 
kantor yang saat ini terjadi di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya di 
Indonesia. Beberapa data yang tersedia diperoleh dari surat kabar atau 
media online. Sebelum terjadi pandemi, Lembaga riset properti Colliers 
International Indonesia dalam laporannya menyebutkan ada 500.000 
ribu square meter lahan perkantoran baru yang siap disewakan di Jakarta 
hingga akhir 2018 (Ulfa, 2018). Di mana 64% di antaranya berada di kawasan 
sentral bisnis atau Central Business Dictrict (CBD). Tren penyewaan yang 
turun, mempengaruhi tingkat okupansi yang juga tertekan. Hingga akhir 
tahun, tingkat okupansi di kawasan CBD diprediksi 79% turun dari tahun 
lalu yang mencapai 85%. Akan tetapi, tahun depan tingkat okupansi diyakini 
bisa balik arah hingga 82%-82% didorong prediksi pertumbuhan ekonomi 
yang membaik dan pasokan kantor yang terbatas tahun itu. Sementara itu, 
harga sewa kantor hingga akhir tahun diperkirakan tumbuh hingga 10%-
11% untuk kawasan CBD. Untuk luar kawasan CBD harga sewa diprediksi 
tumbuh tips pada rentang 3%-4%.

Di tahun 2020, tingkat kekosongan gedung perkantoran di Jakarta mencapai 
20 persen atau setara luas 209 hektar (Suhaiela, 2021). Fenomena tersebut 
terjadi karena tingkat hunian perkantoran di kawasan CBD maupun luar 
CBD Jakarta mengalami penurunan yang dipicu oleh penutupan sejumlah 
perusahaan, relokasi, dan pembatasan operasional akibat Pandemi Covid-19 
serta berlebihnya jumlah pasokan. Hal itu berdampak terhadap harga sewa 
dan harga jual gedung perkantoran. Rata-rata tarif sewa kantor di CBD Rp 
257.532 per m2 atau turun 7% dibanding tahun lalu (Anisa, 2021). Begitu 
juga di luar CBD, harga sewa turun jadi Rp 190.047 per m2 atau turun 2,5% 
dibanding tahun lalu.
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Hal serupa dikutip dalam Media Indonesia (2020), pada kuartal I okupansi 
gedung perkantoran tercatat sebesar 82,8 persen di sektor CBD dan 84,2 
persen di luar CBD. Namun, pada kuartal III, okupansi perkantoran di 
wilayah CBD turun menjadi 81,9 persen, sedangkan di luar CBD meningkat 
menjadi 84,9 persen. Selisih okupansi pada kuartal III-2020 dan kuartal 
I-2020 di sektor CBD kurang lebih sekitar 62 ribu meter persegi. Di luar CBD 
sekitar 45 ribu meter persegi. Artinya, ada sekitar 107 ribu meter persegi 
ruang perkantoran yang keluar selama enam bulan terakhir. Pada 2017 
okupansi perkantoran antara 85% - 86%, saat 2020 mendekati 75%, artinya 
turun 5-10% dibanding 3 tahun sebelumnya. Jika dilihat dari kekosongan 
sebelum pandemi yaitu 25%, saat ini naik menjadi 26-27% (Ferry, 2020).

Gambar 5. Serapan Tahunan Pasar Kantor di CBD Jakarta 2015-2020
(Sumber: Knight Frank, 2020)
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Konversi kantor ke hunian 15 Broad Street, Kota New York
Sumber Gambar: https://corenyc.com/property/15-broad-st-2226-91817/
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BAGIAN A 
KEBIJAKAN DALAM KONVERSI BANGUNAN KANTOR 
MENJADI HUNIAN 

Gambar 6. Gedung Perkantoran yang Dikonversi Menjadi Apartemen 
di Belanda: Gedung Twentec (Atas) & Granida. 
Sumber: www.vesteda.com  

 
1. Konteks Perencanaan dan Kajian Eksisting Mengenai Konversi  
Bangunan Kantor Menjadi Hunian

Berdasarkan studi kasus beberapa negara terpilih, konteks perencanaan 
dalam konversi bangunan kantor menjadi hunian sebagian besar memiliki 
latar belakang yang sama yaitu maraknya ruang-ruang kantor kosong yang 
bersamaan dengan tren kebutuhan hunian. Seperti di New York, awal mula 
konversi terutama di Kawasan Financial District di Manhattan, disebabkan 
karena banyaknya gedung perkantoran tua mengalami kekosongan. 
Kekosongan gedung-gedung ini disebabkan oleh dampak resesi tahun 
1989-1993 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan 
mereka. Selain itu, gedung perkantoran yang semakin tua menjadi kalah 
bersaing dalam mengikuti perkembangan teknologi dengan bangunan 
baru yang dapat mendukung infrastruktur komputer dan telekomunikasi. 

Karena permasalahan kekosongan gedung tersebut, pemerintah setempat 
melakukan program revitalisasi di Area Manhattan Bawah (Kawasan 
Financial District) di tahun 1995. Tujuan revitalisasi ini adalah untuk 
meningkatkan Kembali perekonomian di Kawasan Manhattan Bawah. 
Salah satu program dari revitalisasi ini adalah dengan memberikan insentif 
berupa pembebasan pajak dengan melakukan konversi tempat tinggal. 
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Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong perubahan bangunan 
komersial menjadi area komunitas yang aktif selama 24 jam. Salah satu 
caranya adalah dengan mengonversi gedung perkantoran tua menjadi 
hunian. 

Selama 20 tahun, Sekitar 1,5juta m2 area perkantoran dikonversi menjadi 
14.000unit hunian di Kawasan Manhattan Bawah. Selain New York, kota-
kota lain juga melakukan konversi seperti pada Baltimore, Dallas, Seattle, 
dan lain-lainnya. Berikut adalah pemetaan kota di Amerika yang melakukan 
konversi berdasarkan jumlah terbanyak. 

Gambar 7. Peta Kota yang Melakukan Konversi Kantor ke Hunian 
Berdasarkan Jumlah Terbanyak 

(Sumber: Titelboim, 2020)

Begitu pula pada kasus konversi bangunan kantor ke hunian di Melbourne 
tahun 1992 (Postcode 3000), yang memiliki latar belakang sebagai berikut: 
a. Adanya tren penurunan populasi dan penurunan jumlah hunian 

yang tersedia di kota Melbourne (1992-1995). Penurunan populasi 
memberikan dampak buruk pada bisnis yang berfokus pada 
konsumen, pelayanan pribadi, dan lingkup kualitas kehidupan publik 
dan kepentingan umum.

b. Penurunan keberagaman penduduk di Kota Melbourne.
c. Tingginya tingkat kekosongan penggunaan plot komersial. 

Pada kasus TNT Towers, Sydney, terdapat 181 unit apartemen dari bangunan 
kantor. Selain itu pada kasus Greenland Center, Sydney, terdapat 470 unit 
tersebar pada 67 lantai bangunan dan untuk kasus Bridgehill, New South 
Wales, 125 unit apartemen pada gedung 18 lantai.



30

Gambar 8. Tren Konversi Kantor ke Hunian di Australia
(Sumber: John Lang Lasalle)

Lain hal di Inggris, konteks perencanaan konversi kantor ke hunian telah 
lama diatur ijinnya sejak tahun 1948 (RICS, 2018). Namun pada Mei 2013 
untuk mengubah bangunan dari kantor menjadi hunian tidak memerlukan 
izin perencanaan. Deregulasi ini merupakan keputusan kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah pusat, terutama untuk meningkatkan pasokan 
perumahan tetapi juga untuk membantu regenerasi melalui penggunaan 
kembali ruang kantor yang kosong.  Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 
Mei 2013 dengan ketentuan hanya berlaku selama tiga tahun dan ditinjau 
kembali saat tenggat waktu semakin dekat. Kebijakan baru ini merupakan 
kesempatan bagi pemilik kantor dan pengembang untuk menghidupkan 
kembali bangunan yang sudah usang dan kurang dimanfaatkan. Pada 
bulan Oktober 2015, diumumkan bahwa Izin Pengembangan Hak (Permit 
Development Right) untuk konversi kantor ke hunian akan dibuat 
permanen. 

Tabel 2 Penambahan Hunian Berdasarkan Hasil Konversi Tipologi di 
Inggris 2011-2016

Komponen dari 
penyediaan perumahan

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Total bersih penambahan 
permukiman

134.900 124.720 136.610 170.690 189.650

Total bersih alih guna

dibawah izin 
pengembangan

12.590 12.780 12.520 20.650 30.600

Pertanian ke hunian - - - - 226
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Komponen dari 
penyediaan perumahan

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

Kantor ke hunian - - - - 12.824

Gudang ke hunian - - - - 55

Fungsi lainnya ke hunian - - - - 645

Tanpa fungsi ke hunian - - - - 129

Total menjadi hunian - - - - 13.879

Tabel 2 menunjukkan jumlah unit hunian yang merupakan hasil konversi 
dari tipologi bangunan lain di Inggris. Untuk konversi dari kantor menjadi 
hunian pada tahun 2015-2016, terdapat 12,824 kantor. Adapun pada gambar 
8 membandingkan perubahan dan penambahan hunian dalam 10 tahun 
terakhir di Inggris. Dapat dilihat bahwa sejak amandemen konnversi kantor 
menjadi hunian diijinkan secara permanen, terdapat lonjakan penambahan 
hunian.

Gambar 9. Perbandingan Penambahan Hunian di Inggris tahun 2006-2016
(Sumber: RICS, 2018)
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Gambar 10. Peta Perubahan Konversi Kantor Menjadi Hunian yang Disetujui di Wilayah 
Otoritas Lokal Camden April 2013 – Maret 2017

(Sumber: RICS, 2018)

Berbeda dengan di Inggris, pada tahun 2007 bangunan kantor yang 
kosong di Belanda mencapai 14% atau seluas 5,9 juta m2 (Geraedts dan 
Voordt 2007). Sementara itu pada tahun 2013, bangunan kosong tersebut 
meningkat menjadi 7 juta m2 atau sekitar 15% dari total bangunan kantor 
yang ada (Remøy dan Voordt 2014). Setengah dari bangunan tersebut 
kosong selama lebih dari 3 tahun. Adapun hampir semua bangunan kantor 
di Belanda dibangun pada tahun 1980 dan 1995, yang tidak memiliki nilai 
arsitektur dan memiliki tampilan eksternal yang buruk (Remøy dan Voordt 
2014). Sehingga dalam kasus di Belanda, selain karena meningkatnya 
permintaan hunian setiap tahunnya, pendorong pengonversian pun terkait 
dengan potensi nilai lokasi di masa mendatang. Amsterdam menjadi kota 
yang terkenal dalam pengonversian bangunan tua, baik di pusat ataupun 
di pinggiran kota. Di kota tersebut, terdapat banyak bangunan kantor yang 
kosong karena kelebihan pasokan. Selain bangunan lama, bangunan kantor 
baru pun berpotensi untuk dikonversi menjadi hunian, karena nilai hunian 
cukup tinggi di Amsterdam dan dapat bersaing dengan kantor (Geraedts 
dan Voordt 2007). 

Pada awal November 2018 pun, Menteri Dalam Negeri Belanda mengajukan 
perencanaan untuk mengatasi pertumbuhan shortage pada perumahan 
dengan mengonversi bangunan yang sudah tidak digunakan ke fungsi 
hunian. Rencana tersebut untuk membantu mahasiswa dan anak muda 
yang akan mulai memasuki pasar properti dan berjuang untuk menemukan 
rumah yang terjangkau di pasar saat ini. Sebanyak 7.500 perumahan baru 
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akan dikonversi dari bangunan eksisting. Rencana tersebut pun didukung 
oleh Biro Statistik Belanda (CBS) karena pengonversian dari bangunan 
kosong lebih baik dibandingkan mengonversi dari lahan hijau atau 
pertanian yang dapat menciptakan lebih banyak urban sprawl. Adapun di 
tahun 2017, sebanyak 7.570 hunian baru dihasilkan dari pentransformasian 
1.900 bangunan kantor yang kosong. Semenjak krisis ekonomi di tahun 
2018, tingkat kekosongan bangunan kantor di Belanda meningkat terutama 
dikarenakan perampingan perusahaan dan meningkatnya metode kerja 
jarak jauh (Roberts, 2019), sementara Belanda pun diprediksi akan terus 
mengalami krisis perumahan hingga tahun 2030 (Lalor, 2021).

Gambar 11. Volume Investasi di Belanda
(Sumber: CBRE Research)

Di sisi lain, untuk studi kasus di Malaysia, National Property Information 
Centre menyatakan bahwa pasokan kantor yang dibangun khusus di 
Kuala Lumpur mencapai 81,6 juta kaki persegi sementara pasokan yang 
masuk mencapai 13,6 juta kaki persegi pada 3Q2013. Pasokan kantor yang 
dibangun khusus di Selangor mencapai 32,4 juta kaki persegi sementara 
pasokan masuk sebesar 4,2 juta kaki persegi. Tingkat hunian untuk kantor 
Kuala Lumpur adalah 78,8%, dibandingkan dengan Selangor yang 73,9%.

Menurut Roja Rani, kepala penelitian dan konsultasi Zerin Properties, 
kebutuhan untuk mengisi ruang komersial di Malaysia lebih besar karena 
ada kelebihan pasokan. “Namun, ini bisa jadi karena kelebihan pasokan 
gedung-gedung tua dan ini diubah hanya karena mereka kekurangan 
penyewa dan hasil mereka jauh lebih rendah dari yang seharusnya,” 
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katanya. Tingkat kekosongan Malaysia saat ini hampir dua kali lipat dari 
Inggris, yang berarti kebutuhan yang lebih besar untuk konversi kantor ke 
hotel, tambahnya. Selanjutnya, kedatangan wisatawan telah meningkat, 
mencapai angka 25 juta pada tahun 2012.

Sebagai perbandingan, 12% kantor di Inggris telah kosong selama bertahun-
tahun, menurut laporan Zerin Properties. Di beberapa daerah seperti 
Birmingham, 18% properti komersial dikatakan kosong. Pemerintah Inggris 
percaya ribuan situs dapat diubah menjadi rumah (daripada hotel), sambil 
tetap memenuhi permintaan untuk kantor ketika ekonomi meningkat.

Gambar 12. Persentase transaksi dari masing-masing properti 
di Malaysia pada tahun 2021

(Sumber: https://napic.jpph.gov.my/portal (Property Market Activity H1 2021))

 

Gambar 13. Jumlah unit residensial yang terjual di Malaysia 
pada tahun 2021

(Sumber: https://napic.jpph.gov.my/portal (Property Market Status H1 2021))
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Gedung perkantoran kosong di kota-kota dengan sarana liburan populer 
di dekatnya, sangat cocok untuk diubah menjadi hotel. Bahkan, tren 
ini mungkin sudah dimulai. Laporan tersebut mengutip Tan Sri Tony 
Fernandes, CEO grup dan direktur AirAsia Bhd dan pendiri Tune Group Sdn 
Bhd, yang dikutip mengatakan kepada Endemic Guides bahwa banyak 
pemilik properti ingin mengubah gedung perkantoran mereka menjadi 
hotel untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.

Gambar 14. Jumlah unit yang terbengkalai di Malaysia pada tahun 2021
(Sumber: https://napic.jpph.gov.my/portal (Property Market Status H1 2021))

Fernandes sendiri telah mengubah gedung perkantoran di area utama 
London, termasuk Kings Cross dan Paddington, menjadi hotel. Mak Hoong 
Weng, direktur Art Form Enterprise Sdn Bhd, memiliki gedung-gedung di 
Kuala Lumpur, Melaka dan Kuantan yang telah ia kumpulkan selama lebih 
dari 10 tahun. Dia berencana untuk mengubah 10 di antaranya menjadi 
hotel, menawarkan lebih dari 1.000 kamar.

Sementara itu, di Belanda tidak semua bangunan kantor dapat dikonversi 
menjadi hunian. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan di tahap 
awal, terutama yang berkaitan dengan lokasi dan karakteristik bangunan. 
Bangunan yang terletak di pusat kota, dekat dengan transportasi umum, 
terdapat fasilitas komersial dan sosial, serta berada di kawasan campuran 
menjadi kriteria yang paling berpengaruh bagi para pengembang dalam 
memutuskan pengonversian bangunan. Sementara itu, 70% bangunan 
kantor di Belanda terletak di zona khusus perkantoran (Remøy dan 
Voordt 2014). Pengonversian di lokasi tersebut dapat dilakukan hanya jika 
lingkungan di sekitarnya pun ditransformasi, selama lokasi tersebut mudah 
diakses oleh kendaraan dan transportasi publik, serta tidak terdapat 
aktivitas yang berbahaya (Remøy dan Voordt 2014). Akan tetapi, pemerintah 
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kota menetapkan bangunan yang berada di zona perkantoran agar tetap 
dikembangkan kembali menjadi bangunan kantor dengan memperbaiki 
kualitas dan atau mengubah harga pasar. Adapun pengonversian 
bangunan yang terletak di area industri sulit untuk dilakukan karena target 
pasar tidak mungkin tertarik untuk tinggal di daerah tersebut. Sementara 
di daerah bisnis masih memungkinkan terdapat target pasar spesifik yang 
tinggal di area tersebut. 

Berdasarkan berbagai kriteria lokasi di atas, terdapat kriteria memilih terkait 
lokasi untuk pengonversian bangunan residensial, yaitu sebaiknya di lokasi 
tersebut tidak terlalu bising dan tidak memiliki kualitas udara yang buruk. 
Akan tetapi, di lokasi yang lain karakteristik tersebut tidak terlalu menjadi 
prioritas, bergantung pada target pasar. Contohnya, jika target pasarnya 
adalah pelajar, standar insulasi akustik tidak menjadi prioritas karena 
pelajar dapat menolerir kebisingan, dan pemerintah kota pun memberikan 
kelonggaran. Sementara, jika target pasarnya adalah manula, maka insulasi 
akustik menjadi penting. 

Terkait karakteristik bangunan, karakter memilih-nya adalah bangunan 
harus memenuhi standar insulasi termal dan akustik pada plat lantai 
maupun fasad. Karakteristik fasad mempengaruhi potensi pengonversian 
kantor secara signifikan. Fasad perlu diadaptasi agar memenuhi standar 
insulasi termal dan akustik pada fungsi hunian, yang pada umumnya 
memiliki standar yang lebih tinggi daripada kantor. Adapun berdasarkan 
dekrit bangunan Belanda, bangunan kantor dapat dikonversi menjadi 
hunian jika jarak bebas antar lantai minimal 2,6 meter. Jika ketinggian 
lantainya rendah karena ukuran balok, maka ketentuan terkait ketinggian 
bebas lantai dapat diberikan pengecualian. Bangunan yang masuk ke 
dalam daftar bangunan monumen atau menjadi “Characteristic Urban 
Sceneries” dilarang melakukan pengubahan pada fasad bangunan (Remoy 
dan Wilkinson, 2012). Bangunan tersebut harus mempertahankan tampilan 
fasad dan struktur (tidak boleh ada penambahan struktur). Lebih lanjut, 
persyaratan pengonversian bangunan kantor dapat dilihat pada tabel 1 
berikut (Remoy dan Voordt, 2007). Semakin banyak aspek yang sesuai 
dengan kondisi bangunan dan sekitarnya, maka semakin tidak potensial 
bangunan kantor dikonversi menjadi hunian.

Adapun faktor kesuksesan dalam pengonversian bangunan di Belanda 
adalah menyediakan harga beli unit yang rendah, menyediakan denah 
lantai yang dapat disesuaikan, dan mendapatkan subsidi dari pemerintah, 
atau membeli dan mengonversi bangunan oleh asosiasi perumahan yang 
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pada umumnya bekerja dengan skenario investasi jangka panjang dan 
tidak memerlukan maksimalisasi keuntungan (Remøy dan Voordt 2014). 
Kemudian untuk memfasilitasi konversi di masa mendatang, pengembang 
dan arsitek sebaiknya mempertimbangkan pengadaptasian perubahan 
penggunaan sebagai isu penting dalam pengarahan dan desain gedung 
perkantoran. Perancangan denah lantai sebaiknya menyediakan alternatif 
yang sesuai dengan penggunaan kembali atau adaptif di masa depan 
(Remøy dan Voordt 2014).

2. Syarat Perencanaan dan Kontribusi Infrastruktur

Dari kajian literatur diperoleh beberapa pertimbangan syarat dalam konversi 
bangunan yang ditunjukkan dalan table 3. Selain itu, berdasarkan New 
York City Zoning Resolution, terdapat persyaratan yang perlu diperhatikan 
dalam melakukan konversi bangunan, yaitu:

1. Mengisi formulir PW1: Plan/Work Application. Formulir ini merupakan 
langkah awal yang dilakukan oleh pemilik atau developer yang akan 
melakukan pengerjaan infrastruktur seperti membangun, merenovasi, 
termasuk melakukan konversi. Dalam formulir terdapat beberapa hal 
yang perlu diperhatikan seperti: 

a. Data bangunan (alamat, jumlah lantai, dll)
b. Data pemilik dan/atau wali pemilik (nama, alamat, pekerjaan, dll)
c. Jenis pengerjaan (membangun, merenovasi, konversi, dll)
d. Apabila melakukan pengajuan konversi, maka harus dilampirkan 

tujuan pengubahannya fungsi dan luas bangunan yang diubah 
fungsinya.

Tabel 3 Syarat Pertimbangan Dalam Konversi Bangunan

Nama Faktor Variabel

Kondisi Fisik 
dan Ukuran

Tinggi (jumlah lantai)

Luas lantai kotor (Gross Floor Area [GF])

Kelas dari Dewan Properti Australia  
(Property Council of Australia Grade)

Area lantai tipikal

Akses tapak
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Faktor kesuksesan dalam pengonversian bangunan di 

Belanda adalah menyediakan harga beli unit yang rendah, 

menyediakan denah lantai yang dapat disesuaikan, dan 

mendapatkan subsidi dari pemerintah, atau membeli dan 

mengonversi bangunan oleh asosiasi perumahan yang 

pada umumnya bekerja dengan skenario investasi jangka 

panjang dan tidak memerlukan maksimalisasi keuntungan.

(Remøy dan Voordt 2014)
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Nama Faktor Variabel

Tanah Area depan jalan (street frontage)

Lokasi layanan vertikal (vertical service location)

Lokasi properti

Sosial Daftar bangunan bersejarah

Umur bangunan

Estetis

(Sumber: Wilkinson & Remøy, 2011)

2. Pada pengonversian fungsi kantor ke hunian, terdapat perubahan 
fungsi bangunan yang menyebabkan diperlukannya pengajuan 
sertifikat hunian (certificate of occupancy) yang baru. Maka dalam 
mengisi jenis pengerjaan yang dipilih adalah Alteration Type 1 (Gambar 
14). 

3. Memperhatikan rencana desain tata ruang atau zonasi dari lahan 
bangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan 
yang akan dikonversi memang memungkinkan untuk diubah menjadi 
fungsi hunian (Commercial(C) to Residential(R)). 

4. Diagram kavling (kondisi dan lokasi kavling), yaitu luas lahan, bangunan, 
halaman, jarak dengan persimpangan jalan, jumlah lantai, lokasi, jarak 
ke hidran terdekat, dll)

5. Memperhatikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. 
Peraturan pada masing-masing kawasan dapat berbeda-beda 
tergantung karakter kawasan, periode bangunan, fungsi, dan faktor 
lainnya. Peraturan dasar yang dapat digunakan adalah New York City 
Construction Codes, New York City Zoning Resolution, New York State 
Multiple Dwelling Law, New York City Fire Code, dan New York City 
Energy Conservation Code.

6. Memperhatikan Ketentuan Komite Wilayah, apabila tersedia.
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Terkait karakteristik bangunan, karakter memilihnya adalah 

bangunan harus memenuhi standar insulasi termal dan 

akustik pada plat lantai maupun fasad.
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Selain mengisi Formulir PW1, terdapat beberapa formulir yang juga 
harus dilampirkan ke Departemen Bangunan (DOB) yaitu:

 • PW1B (terkait pemipaan dan pemasangan sprinkler)
 • PD1 (terkait topografi tapak)
 • PW3 (surat pernyataan biaya)
 • PW4 (terkait persyaratan mekanik baru)
 • TR1 (terkait teknis berupa struktur, dinding atau 

eksterior, dan mekanikal)
 • ST1 (street trees – luas frontage, berapa banyak pohon 

yang ditebang dan dipertahankan, dll)

Gambar 15. Formulir PW1 Plan/Work Application

(Sumber: www1.nyc.gov)

Gambar 16. Pemilihan Jenis Pengerjaan pada Formulir PW1

(Sumber:www1.nyc.gov)

 
Catatan: Untuk formulir ini tetap dalam bahasa aslinya untuk menghindari 

kesalahan infromasi akibat alihbahasa
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Konversi di New York sering terjadi pada bangunan tua yang sudah berdiri 
sejak lama. Bisa dikatakan bahwa bangunan-bangunan ini memiliki nilai 
sejarah yang cukup penting dalam pembangunan di New York. Berdasarkan 
Bab 5 Resolusi Zonasi, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan khusus 
untuk bangunan yang dilestarikan, yaitu:

a. Bangunan yang akan dikonversi merupakan landmark atau terletak di 
Kawasan Bersejarah yang ditunjuk oleh Komisi Pelestarian Bangunan 
Bersejarah,

b. Setiap perubahan pada bangunan ke fungsi hunian harus sudah 
melalui persetujuan dan telah menerima Sertifikat Kesesuaian atau 
perizinan dari Komisi Pelestarian Bangunan Bersejarah,

c. Pengonversian yang terjadi tetap harus mengikuti program 
pemeliharaan berkelanjutan untuk menjaga dan melestarikan 
bangunan yang dapat dibuktikan melalui laporan ke Komisi Pelestarian 
Bangunan Bersejarah

d. Bangunan atau bagian bangunan yang dikonversi menjadi hunian 
harus memenuhi persyaratan kepadatan yang telah ditetapkan dalam 
ayat (a)(3) dari Bagian 74-711 dalam Pelestarian Bangunan Bersejarah 
di semua kawasan.

Di sisi lain, untuk kasus di negara Inggris, ada bukti langsung tentang 
profitabilitas konversi untuk pengembang dan pemilik tanah. Akan 
tetapi sedikit bukti kontribusi terhadap infrastruktur publik tambahan 
yang diperlukan untuk mendukung jumlah perumahan tambahan yang 
terlihat dalam studi kasus. Studi perbandingan Glasgow, di mana konversi 
kantor menjadi hunian memerlukan izin perencanaan penuh dari kota 
setempat dengan menunjukkan perencana kualitas hunian yang lebih 
baik dari sebelumnya. Studi komparatif Rotterdam menunjukkan potensi 
pendekatan pemerintahan daerah yang relatif lebih lunak, jumlah konversi 
kantor ke huniah telah banyak di lakukan untuk perkantoran yang kosong.

Hal-hal tambahan untuk persetujuan sebelumnya juga ditambahkan, 
terutama persyaratan untuk menilai dampak kebisingan. Dampak 
kebisingan ini terutama disebabkan oleh zonasi kantor yang tentunya 
berbeda dengan zonasi untuk hunian. Meskipun diantisipasi, amandemen 
2016 tidak memasukkan potensi dampak hilangnya akomodasi kantor 
yang penting secara strategis sebagai masalah tambahan untuk 
dipertimbangkan berdasarkan persetujuan sebelumnya. 
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Gambar 17. Green Dragon House pada Tahun 2012 (gambar kiri dan tengah) dan pada 
Kunjungan Lapangan di tahun 2017 (gambar kanan) 

(Sumber: RICS, 2018)

Proposal untuk mengizinkan pembongkaran dan rekonstruksi juga tidak 
diajukan. Selain itu tidak ada biaya pengajuan perubahan.

Beberapa pertimbangan tidak adanya biaya dalam pengajuan perencanaan 
konversi kantor menjadi hunian adalah:

 • Dampak eksternal dari pembangunan hunian kemungkinan 
sama atau kurang dari penggunaan kantor dan dengan 
demikian tidak mungkin memiliki biaya potensial dalam hal 
kebutuhan infrastruktur tambahan. Ini berarti konversi kantor 
menjadi hunian diharapkan tidak menambah infrastruktur lain

.
 • Akan ada manfaat bagi para pengembang dari pengurangan 

persyaratan perencanaan yang diperlukan dan penghematan 
biaya administrasi.

 • Sistem perencanaan merupakan alasan utama adanya gedung 
perkantoran kosong di daerah dengan permintaan perumahan 
yang tinggi.

 • Sulit untuk memprediksi jumlah unit rumah tambahan yang 
mungkin dihasilkan dari pengembangan, tetapi diharapkan 
akan ada 140 aplikasi per tahun di seluruh Inggris.

 • Tidak mungkin ijin pengembangan akan menghasilkan 
perumahan yang dibangun di lokasi yang tidak berkelanjutan, 
seperti lokasi industri, karena ini tidak akan terbukti menarik 
bagi pengembang perumahan.
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Kriteria memilih terkait lokasi untuk pengonversian 

bangunan residensial, yaitu sebaiknya di lokasi tersebut 

tidak terlalu bising dan tidak memiliki kualitas udara 

yang buruk.
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Adapun beberapa hal lain yang menjadi permasalahan untuk konversi 
kantor menjadi hunian dalam kontribusinya terhadap infrastruktur di 
Inggris diantaranya (RICS, 2018):

1. Perumahan yang terjangkau dan kewajiban perencanaan lainnya 
Adanya pengurangan pembangunan baru untuk perumahan terjangkau 
akibat pengenalan amandemen konversi kantor ke perumahan. 
Biaya pembangunan baru untuk infrastruktur publik lokal cukup sulit 
untuk digeneralisasikan. Misalnya, membangunan satu unit rumah 
baru dibanding dengan serratus rumah memiliki sedikit perbedaan 
untuk fasilitas masyarakat lokal. Sehingga lebih baik membangun 
ratusan rumah sekaligus. Selain itu untuk membangun perumahan 
baru membutuhkan waktu, lokasi dan biaya yang tentunya lebih 
besar dibandingkan merenovasi kantor kosong menjadi hunian. 

2. Kemudahan dan kualitas termasuk standar ruang
 Kekhawatiran para pengembangan dengan ijin konversi tersebut adalah 

hilangnya kendali atas kualitas tempat tinggal yang disediakan. Namun 
demikian, beberapa perencana juga mempertimbangkan bahwa kualitas 
rendah lebih baik daripada masyarakat tidak memiliki hunian sama 
sekali. Dalam skenario pasar perumahan dimana pasokan memenuhi 
permintaan, standar ruang bisa jadi tidak relevan. Dalam arti bahwa unit 
di bawah standar tidak akan terjual dalam skenario seperti itu. Tetapi 
mengingat kelangkaan tempat tinggal dalam krisis perumahan yang 
parah, orang terpaksa tinggal di mana saja, namun standar dasar tetap 
harus menjadi pertimbangan.

3. Hilangnya ruang lantai kantor 
Sebagian besar ruang yang dikonversi adalah kantor yang ditempati. 
Beberapa perusahaan yang bertempat di kantor tersebut diputus 
kontraknya oleh pemilik gedung dan mengakibatkan perusahaan harus 
pindah atau membayar sewa lebih mahal. Berkurangnya ruang kantor 
akan berakibat naiknya harga sewa pada ruang kantor yang tersisa. 
Selain itu hilangnya ruang kerja mengakibatkan hilangnya pekerjaan 
lokal dan vitalitas ekonomi dari daerah-daerah di mana ruang-ruang 
tersebut dikonversi. Berdasarkan studi kasus di seluruh London, 39% 
dari semua persetujuan, konversi kantor menjadi hunian adalah ruang 
yang terisi penuh. Bahkan jika ruang kantor lama diganti dengan stok 
baru, ruang baru ini kemungkinan akan membebankan biaya sewa yang 
lebih tinggi, sehingga bukan merupakan alternatif nyata bagi pengguna 
ruang kantor yang akan dikonversi. 
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4. Tren Pasar Properti: Nilai & Jangka Waktu 
Konsultan properti telah siap menanggapi perubahan dalam peraturan 
perencanaan dan siap memberikan saran kepada klien untuk meninjau 
stok kantor mereka dan menilai kemungkinan peluang pasar. London 
Borough of Camden mengungkapkan kasus ekonomi konversi kantor 
ke hunian dari sudut pandang pemilik tanah, kemungkinan akan 
mengalami peningkatan lebih dari 100%. Untuk pemilik gedung 
perkantoran, faktor kunci kemungkinan adalah perbandingan biaya dari 
berbagai opsi pengembangan, misalnya, renovasi kantor versus konversi 
tempat tinggal versus bangunan baru tempat tinggal.

Persyaratan ruang kantor alternatif yang paling dipengaruhi oleh konversi 
ini menimbulkan tantangan bagi bisnis kecil dan perusahaan untuk 
menemukan lokasi kantor yang sesuai jika sebagian besar ruang yang 
lebih tua, tetapi masih dapat ditinggali, menghilang dari pasar melalui 
perubahan penggunaan.

Kebijakan tersebut mendorong hilangnya ruang kantor, terutama untuk 
UKM dan industri kreatif. Isu-isu ini tidak hanya akan berperan dalam 
dinamika real estat lokal, tetapi berpotensi memiliki konsekuensi yang lebih 
luas terkait dengan relokasi dan perpindahan pekerjaan. Konversi jelas tidak 
dapat menyediakan penggantian suka sama suka. Oleh karena itu, struktur 
dan daya saing pasar kantor lokal secara inheren terpengaruh. Informasi 
tentang kepemilikan sangat terbatas, sebagian besar unit dijual, kecuali di 
Croydon di mana sebagian besar unit adalah sektor sewaan swasta (PRS).

Selanjutnya di Malaysia, hak komersial dapat diubah menjadi hak tempat 
tinggal tetapi pemiliknya harus dapat membuktikan bahwa properti 
tersebut sebagian besar atau seluruhnya digunakan untuk tempat tinggal.

 

Gambar 18. Perbandingan banyaknya range harga, transaksi, dengan volume unit pada 
bangunan residensial dan komersial di Malaysia pada tahun 2021 

(Sumber:https:/ napic.jpph.gov.my/portal (Property Market Activity H1 2021))
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Permasalahan untuk konversi kantor menjadi hunian dalam 

kontribusinya terhadap infrastruktur:

1. Adanya pengurangan pembangunan baru untuk 

perumahan terjangkau akibat pengenalan amandemen 

konversi kantor ke perumahan

2. Kekhawatiran para pengembangan dengan ijin konversi 

tersebut adalah hilangnya kendali atas kualitas tempat 

tinggal yang disediakan

3. Hilangnya ruang lantai  kantor : Sebagian besar ruang 

yang dikonversi adalah kantor yang ditempati

4. Tren Pasar Properti: Nilai & Jangka Waktu
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Area yang berbeda mungkin memiliki peraturan dan persyaratan yang 
berbeda untuk mengubah properti komersial menjadi properti residensial. 
Hal terbaik adalah berkonsultasi dengan otoritas lokal setempat jika 
berencana untuk konversi properti. Selain perencanaan keuangan, waktu, 
dokumen yang diperlukan, dan tantangan lainnya, itu juga tergantung 
pada aturan, peraturan, dan persetujuan otoritas setempat. Setelah 
disetujui, pemilik properti akan membayar tarif perumahan untuk pajak, 
tarif penilaian, dan biaya utilitas.

a. Perubahan kategori penggunaan lahan
 Pada Section 52 of the National Land Code 1965, semua tanah dibagi 

menjadi tiga kategori penggunaan lahan – Pertanian, Bangunan dan 
Industri. Penilaian perubahan hak atas tanah atau penggunaan biasanya 
dilakukan oleh Departemen Jasa Penilaian dan Properti (JPPH). 

 Jika pemilik tanah bermaksud menggunakan tanahnya untuk 
penggunaan lain selain kategori yang disebutkan dalam judul, pemilik 
harus mengajukan permohonan untuk mengubah kategori penggunaan 
tanah yang sesuai. Sections 124 and 124A of the National Land Code and 
the respective State Land Rules masing-masing memungkinkan pemilik 
tanah untuk mengajukan perubahan tersebut. Otoritas Negara akan 
membebankan premi tambahan untuk semua aplikasi yang disetujui 
untuk perubahan penggunaan.

b. Permohonan konversi hak atas tanah
 Pemilik tanah harus mengajukan permohonannya ke Kantor Pertanahan/ 

Kantor Pertanahan dan Pertambangan dan harus memenuhi semua 
persyaratan. Pemilik tanah harus dapat menyediakan:

1. Salinan judul;
2. Alamat properti ( jika ada);
3. Siteplan;
4. Rencana lokasi;
5. Usulan pembangunan;
6. Studi kelayakan (jika ada); dan
7. Laporan penilaian (jika ada)

 Jika pemohon memenuhi semua persyaratan, JPPH kemudian akan 
melaporkan penilaian tersebut ke Kantor Pertanahan/Kantor Pertanahan 
dan Pertambangan dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan 
diterima oleh kantor. 
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3. Keterlibatan Pemangku Kebijakan 

Dalam perencanaan konversi kantor menjadi hunian, di beberapa studi 
kasus terdapat pihak-pihak yang terlibat langsung dalam prosesnya. 
Sebagai contoh di Amerika, khususnya kota New York, pihak-pihak yang 
terlibat diantaranya:

a. Pemerintah Kota New York merupakan peran utama dalam proses 
perencanaan konversi perkantoran ke hunian. Peran awal pemerintah 
adalah melalui program revitalisasi gedung perkantoran tua di Kawasan 
Manhattan Bawah yang mengalami penurunan ekonomi karena 
kekosongan gedung. Peran lain Pemerintah Kota New York adalah: 

1. Menyediakan program instentif pajak, yaitu pengurangan pajak 
melalui konversi bangunan ke hunian.

2. Menyusun peraturan, kode, dan undang-undang yang 
bersangkutan dengan bangunan hunian dan konversi bangunan 
hunian.

3. Menyediakan sarana dan wadah yang legal sehingga 
memudahkan pemilik, penghuni, dan pengembang dalam 
melakukan konversi.

4. Mendorong pemilik bangunan non-hunian untuk 
mempertahankan struktur bangunan dengan mendaur ulang 
bangunan dan mengubah fungsinya.

b. New York City Department of Buildings (DOB)
 Departemen Bangunan Kota New York merupakan bagian dari 

pemerintah Kota New York yang mengurus dan memberlakukan kode 
bangunan kota dan peraturan zonasi, mengeluarkan izin bangunan, 
lisensi, register, dan disiplin perdagangan konstruksi tertentu, 
menanggapi berbagai keadaan darurat struktural dan memeriksa 
persyaratan bangunan baru.

c. City Planning Commission (Komisi Perencanaan Kota)
 Komisi bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan yang 

berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang teratur, 
termasuk sumber daya yang memadai dan tepat untuk berbagai sektor, 
seperti perumahan, bisnis, industri, transportasi, distribusi, rekreasi, 
dll. Komisi ini akan bertemu secara rutin untuk mengadakan rapat 
mengenai pengembangan dan peningkatan properti yang tunduk 
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terhadap aturan Kota dan Undang-Undang. Pada pengonversian 
kantor ke hunian, Komisi Perencanaan Kota akan mengecek konversi 
berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti:

1. Ketetapan luas lantai atau area, 
2. Ketetapan pemasangan utilitas, 
3. Ketetapan ketinggian lantai,
4. Modifikasi pada bagian tertentu,
5. Sertifikasi fungsi bangunan. 

Pada kasus pengonversian kantor ke hunian, Departemen Bangunan dan 
Komisi Perencanaan Kota akan bekerjasama. Departemen Bangunan 
yang akan memberikan izin dan lisensi (sertifikat) untuk fungsi bangunan 
dan pengonversiannya, sedangkan Komisi Perencanaan Kota yang 
akan memastikan bahwa konversi yang dilakukan sudah sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan pembangunan.
 
Untuk di Australia, kebijakan mengenai konversi kantor menjadi hunian, 
selain melibatkan pemerintah pusat juga peran pemerintah kota lebih 
dominan.

a. Pemerintah Kota adalah pemeran utama dalam proses perencanaan dan 
promosi konversi bangunan menjadi hunian. Sebagai contoh peranan 
Pemerintah Kota Melbourne diantaranya adalah:

1. memberikan stimulus pada pembangunan industri untuk 
memaksimalkan kesempatan untuk membangun hunian;

2. memfasilitasi pembangunan baru dan mendaur ulang bangunan 
non-hunian;

3. mengajari publik, industry finansial, industry pembangunan, 
mengenai desain dan isu-isu kualitas;

4. membantu mengembangkan pemilik,penghuni, dan investor pada 
daerah yang akan dikonversi;

5. Memonitor pasar dalam hal permintaan dan penyediaan; dan

6. memberikan saran pada target penghuni.

Program ini didukung pula oleh pemerintah Negara Bagian Victoria 
melalui Departemen Perencanaan dan Pengembangan
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Studi perbandingan Glasgow, di mana konversi kantor 

menjadi hunian memerlukan izin perencanaan penuh 

dari kota setempat dengan menunjukkan perencana 

kualitas hunian yang lebih baik dari sebelumnya. Studi 

komparatif Rotterdam menunjukkan potensi pendekatan 

pemerintahan daerah yang relatif lebih lunak, jumlah 

konversi kantor ke huniah telah banyak di lakukan untuk 

perkantoran yang kosong



52

b. Agen-agen pelayanan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Melbourne 
dalam menyempurnakan dan mengembangkan biaya layanan pada 
program konversi bangunan serta menyediakan informasi, memperbaiki 
koordinasi dan memberikan layanan konsumen. Agen pelayanan yang 
dimaksud diantaranya adalah perusahaan air dan Gas Melbourne. 

c. Tim Layanan Konsultasi Pembangunan Perumahan berperan dalam 
memberikan bantuan untuk menyukseskan penyelesaian pembangunan 
perumahan. Layanan yang diberikan diantaranya:

1. menyediakan proses penilaian yang fleksibel serta memudahkan 
persetujuan berdasarkan peraturan;

2. mengurus perizinan bangunan, perencanaan kota, layanan tapak, 
dan skema amandemen perencanaan;

3. memastikan konsistensi informasi, koordinasi dan layanan 
pelanggan lintas sektor;

4. membantu pelanggan dalam program konversi bangunan;

5. menyelesaikan permasalahan proses persetujuan dan pelayanan 
(misal parkir, pengumpulan sampah) 

d. Tim Teknis Lainnya: 
1. perencanaan
2. bangunan
3. desain
4. pemasaran
5. pelayanan publik
6. manajemen lalu lintas
7. pelayanan kesehatan 

e. Pengembang dan pemilik properti

Sementara di Malaysia, otoritas yang berperan, seperti ditampilkan dalam 
gambar 19.
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Gambar 19. Pemangku Kebijakan dalam Penegakan Aturan di Malaysia

(Sumber: MPC, 2015)

Sama halnya dengan beberapa studi kasus yang dijabarkan sebelumnya, 
di Inggris peran pemerintah daerah atau kota memegang kendali penuh 
dalam regulasi konversi kantor menjadi hunia. Seperti dijabarkan dalam 
poin-poin berikut: 

1. Pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah pusat dan jajarannya 
memberikan amandemen secara umum m engenai ijin konversi 
kantor menjadi hunian. Amandemen tersebut kemudian diturunkan 
ke tingkat pemerintah local yang menjabarkan secara tenis 
mengenai persyaratan konversi, lokasi dan sebagainya.

2. Pemerintah daerah/kota/lokal. Pemerintah kota merupakan 
pihak yang dominan menentukan kebijakan boleh atau tidaknya, 
memenuhi atau tidaknya perencanaan konversi kantor menjadi 
hunian. Persyaratan-persyarata teknis diturunkan dalam level ini 
yang menjadi acuan para pengembang.

3. Masyarakat setempat atau komunitas terkait. Masyarakat sebagai 
penghuni juga sebagai karyawan yang terkena dampak dalam 
konversi tersebut. 

4. Pengembang, pemilik gedung dan agen. Sebagai peran utama 
yang menjadi pihak pelaksana perencanaan dan teknis lapangan 
dalam pengkonversian.

Berdasarkan studi kasus di Inggris mengemukakan bahwa para 
pengembang dan agen yang diwawancarai umumnya berpendapat bahwa 
proyek tersebut telah menghasilkan lebih banyak perumahan, membantu 
regenerasi pusat kota dan kota, dan menghasilkan implementasi yang 
lebih cepat. Namun para perencana, politisi lokal, masyarakat sipil dan juga 
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kepentingan bisnis umumnya prihatin dengan kualitas perumahan yang 
dicapai dan dampaknya, dan bahkan agen mengakui beberapa masalah 
karena variabilitas pendekatan yang diambil antara pengembang.

Begitupun di Belanda, pengonversian bangunan kantor dilakukan oleh para 
pengembang ataupun asosiasi perumahan. Pengembang berperan untuk 
memutuskan apakah properti miliknya perlu dikonversi atau tidak setelah 
dilakukan studi kelayakan, atau pemilik menjual propertinya kepada asosiasi 
perumahan untuk dikonversi. Pengembang dan asosiasi perumahan 
pun berperan untuk mengurusi berbagai persyaratan pengajuan yang 
diperlukan dalam proyek pengonversian kepada pemerintah kota. Dalam 
beberapa kasus proyek, pemerintah kota di Belanda cukup kooperatif 
dengan para pengembang terkait kebijakan yang diperlukan dalam proyek 
pengonversian bangunan kantor menjadi hunian. Hal tersebut dikarenakan 
pengonversian ke bangunan yang lebih fungsional dapat meningkatkan 
citra lingkungan dan mengurangi risiko vandalisme serta menjaga 
keselamatan pengguna (Remoy, Voordt, 2014).

Selain pengembang, terdapat beberapa aktor lainnya yang terlibat, seperti 
arsitek dan kontraktor. Sebelum bangunan tersebut di konstruksi lebih 
lanjut, model apartemen sudah mulai diperlihatkan kepada pembeli 
potensial untuk menginformasikan apa saja yang akan mereka dapatkan 
setelah bangunan tersebut dikonversi, atau biasa disebut dengan prinsip 
WYSIWYG (What You See Is What You Get). Dalam hal tersebut, arsitek dan 
pengembang lah yang berperan. Kemudian, untuk memenuhi standar 
struktur, fungsi dan kenyamanan pada bangunan yang akan dikonversi, 
kontraktor yang berperan. 
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BAGIAN B 
IMPLIKASI KEBIJAKAN DALAM KONVERSI BANGUNAN 
KANTOR MENJADI HUNIAN

1. Pengaturan Spasial

1.1 Pola Perubahan Spasial
Studi kasus di New York, berdasarkan Pasal 1 Bab 5 dari Resolusi Zonasi, 
ketentuan rasio luas lantai yang diizinkan oleh setiap bangunan berbeda-
beda diatur berdasarkan tahun atau periode dan kawasan atau zonasi 
kawasan pembangunannya. Untuk bangunan perkantoran yang dibangun 
sebelum 15 Desember 1961 di Manhattan, Queens, dan Brooklyn dan 
bangunan yang dibangun sebelum 1 Januari 1977 di Manhattan Bawah 
dibebaskan untuk menentukan perbandingan luas fungsi hunian dengan 
fungsi lainnya. Namun, bangunan yang dibangun setelah tanggal tersebut 
masih harus mematuhi peraturan luas lantai sesuai dengan peraturan 
zonasi pada wilayah yang berlaku. 

 
Gambar 20. Gedung Perkantoran yang Dikonversi Menjadi Kondominium di New York: 

15 Broad Street (Kiri) dan One Wall Street (Kanan)
(Sumber: www.en.wikipedia.org & www.nytimes.com)
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Berdasarkan Peraturan Resolusi Zonasi No 15-211, untuk kawasan C6-2M 
dan C6-4M (Kawasan komersial bergedung tinggi) persentase fungsi 
perkantoran ditentukan berdasarkan luas area tanah atau kavling. 
Perbandingan tersebut dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.

Tabel 4 Rasio Luas Kavling dengan Luas Fungsi

Luas Kavling Persentasi luas area 
untuk fungsi kantor

Persentasi luas area untuk 
fungsi lain (mis: Hunian)

< 5.000sq ft (<464,5 m2) 33,3% 66,7%

5.000sq ft – 10.000sq ft  
(±464,5 m2 – 929 m2)

50% 50%

> 10.000sq ft (>929 m2) 66,6% 33,4%

(Sumber: Resolusi Zonasi Bab 5, 2021)

Sedangkan di Belanda disebabkan oleh kebutuhan hunian yang terus 
meningkat, memungkinkan adanya pengkonversian bangunan selain 
kantor menjadi fungsi hunian. Berdasarkan Dekrit Bangunan Belanda 
tahun 2012, terdapat beberapa istilah terkait residensial atau hunian. Yang 
disebut dengan bangunan residensial adalah bangunan atau bagian yang 
mempunyai fungsi utama atau penunjang sebagai tempat tinggal dan 
memuat lebih dari satu fungsi hunian. Fungsi hunian itu sendiri adalah 
unit fungsional sebagai tempat tinggal, seperti unit hunian. Unit hunian 
adalah bagian dari fungsi hunian yang menyewakan kamar. Selain fungsi 
hunian, terdapat fungsi aplikasi pada bangunan residensial sebagai fungsi 
tambahan seperti gudang bawah tanah atau garasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, apartemen merupakan bangunan 
residensial yang terdiri atas fungsi hunian yang terpisah. Suatu bangunan 
tidak dapat disebut sebagai bangunan residensial, jika bangunan tersebut 
hanya memiliki 1 fungsi hunian, seperti penamaan hunian khusus manula. 
Hunian khusus manula tersebut lebih tepat disebut sebagai “megahome”, 
dimana dalam satu fungsi hunian terdapat lebih dari satu rumah tangga. 
Hal tersebut dikarenakan sebuah bangunan residensial setidaknya harus 
memiliki dua fungsi hunian. Kemudian, jika fungsi hunian tersebut 
memiliki lebih dari 5 unit hunian atau kamar, maka fungsi tersebut dapat 
menyewakan per kamar tersebut dengan menyediakan area bersama 
seperti pintu masuk, jalur sirkulasi, dapur, dan sanitasi.
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Gedung  Woolworth, Manhattan, New York 
Sumber: Woolworth_bldg_nov2005.jpg (1704×2272) 
(wikimedia.org)
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Di Belanda kantor dikonversi menjadi tipe hunian berupa 

hunian mewah, campuran, hunian bagi pasangan baru 

(pemula), hunian untuk mahasiswa, dan hunian khusus 

manula. 

Dari segi lokasi, sebagian besar kasus konversi kantor 

menjadi hunian di Inggris terjadi di pusat kota.

Di Malaysia, hak komersial dapat diubah menjadi 

hak tempat tinggal tetapi pemiliknya harus dapat 

membuktikan bahwa properti tersebut sebagian besar 

atau seluruhnya. digunakan untuk tempat tinggal.
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Pada tahun 2018, Menteri Dalam Negeri Belanda merencanakan untuk 
mengkonversi dari bangunan bekas kantor, pabrik, dan fasilitas kesehatan 
menjadi hunian yang terjangkau bagi mahasiswa dan anak muda. Pada 
tahun 2017, lebih dari 40% perumahan baru dihasilkan dari mengonversi 
bangunan kantor, sementara 17% diantaranya dikonversi dari bangunan 
bekas fasilitas perawatan. Di tahun yang sama, lebih dari 500.000 m2 
bangunan kantor dikonversi, setengahnya menjadi hunian dan sisanya 
menjadi fungsi lain seperti hotel dan toko (Roberts, 2019). Pengkonversian 
tersebut banyak dilakukan di bagian selatan Belanda, yang merupakan 
daerah terpadat di Belanda bahkan di Eropa. 

Terdapat beberapa bangunan kantor yang telah dikonversi menjadi hunian 
di Belanda dengan jumlah unit dan tipe hunian yang berbeda-beda. 
Jumlah unit yang disediakan antara 18-210 unit yang disesuaikan dengan 
kelompok target. Adapun tipe hunian yang ditawarkan berupa hunian 
mewah, campuran, hunian bagi pasangan baru (pemula), hunian untuk 
mahasiswa, dan hunian khusus manula. Unit hunian tersebut ada yang 
dijual, disewakan atau kombinasi. Hunian campuran, mewah, serta hunian 
yang mengakomodasi banyak unit umumnya diberi fasilitas tambahan 
seperti toko, fasilitas kesehatan, dan ruang komersial. Lebih rinci, jumlah 
unit dan tipe hunian pada bangunan yang dikonversi dapat dilihat pada 
tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jumlah Unit dan Tipe Hunian pada Bangunan yang Dikonversi di 
Belanda 

Lokasi/Nama 
Bangunan

Tahun 
Dibangun

Tahun 
Konversi

Jumlah 
Unit

Tipe Hunian

Westerlaantoren 1950 – 1960 2011 40 Mewah, beli

Wilhelmina Estate 1969 2007 43* Campuran, beli

De Enk 1956 2006 69 Terjangkau, beli

Granida 1958 2005 30* Mewah, sewa

De Stadhouder 1974 2005 70 Terjangkau, beli

Billiton 1938 2004 28 Mewah, beli

Eendrachtskade 1980 2004 83 Pelajar, sewa

Schuttersveld 1915 – 1923 2003 104 Mewah, beli

Twentec Building 1960 – 1965 2002 87* Mewah, sewa

Lodewijk Estate 1954 1999 24 Orang tua, beli/sewa

Westplantsoen 1970 – 1980 1999 45 Pelajar, sewa
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Lokasi/Nama 
Bangunan

Tahun 
Dibangun

Tahun 
Konversi

Jumlah 
Unit

Tipe Hunian

De Deel 1959 1999 18 Orang tua, beli

The Churchill Towers 1970 1999 120 Campuran, sewa

Puntegale 1940 – 1946 1999 210* Pelajar, sewa

Hof ter Hage 1935 – 1967 1998 97* Campuran, beli

(Sumber: Remoy dan Voordt, 2014)

Sama halnya dengan Belanda, studi kasus di Inggris menunjukkan 
perubahan konversi kantor menjadi hunian yang pesat sejak aturan 
tersebut diamandemenkan. Dari lima studi kasus di kota-kota di Inggris, 
jumlah konversi paling tinggi untuk Croydon dan Camden tetapi dengan 
jumlah yang signifikan juga terlihat di wilayah lain. Berdasarkan RICS (2018), 
konversi paling tinggi di dua lokasi tersebut disebabkan oleh pemerintah 
kota yang memberikan ijin lebih lunak kepada para pengembang untuk 
mengkonversi kantor menjadi hunian.

Hal ini menunjukkan bahwa Permit Development untuk konversi kantor 
menjadi hunian telah mendorong perubahan pasar properti. Perbandingan 
jumlah konversi kantor menjadi hunian di beberapa kota di Inggris Mulai 
dari Pemberitahuan untuk Dikonversi sampai Aplikasi Perencanaan.

Tabel 6 . Persetujuan Aplikasi Perencanaan Lengkap untuk Konversi 
Kantor menjadi Perumahan per Studi Kasus di Inggris

 
Persetujuan Sebelumnya

Aplikasi 
Perencanaan 

Lengkap

Camden Croydon Leeds Leicester Reading Glasgow

Pemberitahuan 
2013-17

(Skema dan Unit)a

249 263 139 100 153 77

2354 5359 2170 1493b 1949 564

Ditolak 35 39 10 2 24 5

Penarikan 59 28 9 15 10 3

Lainnya 0 20 1 6 11 6

Diberikan 155 176 119 77 108 63

Duplikat (dari 
yang diberikan)

42 57 17 15 24 0
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Persetujuan Sebelumnya
Aplikasi 
Perencanaan 
Lengkap

Camden Croydon Leeds Leicester Reading Glasgow

Persetujuan 
bersih (Skema dan 
unit)

110 119 112 62 84 63

832 3330 1565 1035 1295 282

Angka yang 
disetujui untuk 
unit kurang dari 10

107 96 70 36 74 66

Rata-rata ukuran 
skema yang 
disetujui (units)

9 30 18 20 15 7

Rata-rata median 
ukuran skema 
yang disetujui 
(unit)

4 7.5 6 10 4 2

Yang 
Dilaksanakan 
(Skema dan unit)

76 89 22/39d 42 58 32/50d

605 2708 715/1198d 637 879 133/360d

Skema yang 
Dilaksanakan (% 
dari persetujuan 
bersih)

69% 75% 56%e 68% 69% 64%e

Skema yang 
Dilaksanakan 
(% dari 
pemberitahuan)

31% 34% - 42% 38% -

a. Jumlah dari penolakan, penarikan, lain-lain, dan diberikan kecuali yang 
diberi catatan.

b. Data yang diberikan oleh LPA (Law of Property Act) untuk unit tidak 
termasuk penolakan dan penarikan tetapi termasuk duplikat.

c. LPA yang berbeda mendaftarkan status aplikasi secara berbeda. Di Croydon, 
kategori selain ‘ditolak’ atau ‘ditarik’ termasuk misalnya ‘aplikasi tidak valid’, 
‘aplikasi tidak ditentukan’, dll. Di Camden itu termasuk ‘pemberitahuan 
sebelumnya tidak diperlukan’. Di Reading termasuk ‘yang tidak dapat 
ditentukan’. Di Leicester termasuk ‘tidak sah’.

d. Jumlah skema dan unit yang diimplementasikan dari sampel yang 
dikunjungi

e. Diimplementasikan pada sampel yang dikunjungi
 

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)
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Tabel 7. Aplikasi Perencanaan Lengkap untuk Konversi Kantor menjadi 
Perumahan per Studi Kasus di Inggris

 Aplikasi Perencanaan Lengkap

Camden Croydon Leeds Leicester Reading Glasgow

2009-13

(Skema dan 
Unit)

81 4 78 61 3 40

446 214 182 329 113 155

Ditolak 14 1 5 6 0 3

Penarikan - 0 9 7 1 1

Lainnya - 0 0 0 0 0

Disetujui 67 3 64 48 2 36

2013-17

(Skema dan 
Unit)

83 11 80 16 9 77

426 1379 3794 202 324 564

Ditolak - 1 - - 1 5

Penarikan -          0 - - 1 3

Lainnya - 4 - - 0 6

Disetujui - 6 - - 7 63

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)

Berdasarkan RICS (2018) jumlah persetujuan sebelumnya berkisar dari 
119 di Croydon hingga 62 di Leicester sedangkan jumlah yang selesai 
dan sedang dibangun adalah 89 skema di Croydon, 76 di Camden, 58 di 
Reading dan 42 di Leicester. Ini mewakili tingkat implementasi, dengan 
mempertimbangkan persetujuan akhir, mulai dari 75% di Croydon hingga 
68-69% di tiga lokasi lainnya (Tabel 6). 

Dalam hal jumlah unit, secara keseluruhan di lima studi kasus di Inggris, 
sebagian besar skema menghasilkan kurang dari 10 unit (Tabel 6). 
Camden memiliki sejumlah besar skema dengan di bawah empat unit: 
43 dari 76 skema total yang diterapkan. Perbedaan jumlah unit per skema 
menunjukkan perbedaan morfologi perkotaan dari setiap kota. 
Sedangkan dari segi lokasi, sebagian besar kasus di Inggris terjadi di pusat 
kota, dengan beberapa pengecualian, misalnya di Leeds di mana 14% skema 
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yang diterapkan berada di kawasan industri. Hal tersebut menjadi perhatian 
para perencana di Leeds untuk mengikuti skema Permit Development agar 
mendapat kemudahan.

Pada studi kasus di Australia, perubahan fungsi bangunan kantor menjadi 
hunian salah satu faktor pendorongnya adalah program kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah kota setempat. Di Kota Melbourne, pemerintah 
kota membuat program pengembangan hunian melalui perencanaan 
yang menyeluruh serta promosi yang dirancang khusus, program tersebut 
bernama Postcode 3000 (Baird, 1994). Program tersebut mencakup 
beragam skema finansial dan teknis lintas lembaga yang didukung oleh 
otoritas untuk mempromosikan hadirnya hunian baru di pusat kegiatan 
daerah (Central Activities District). Konversi bangunan merupakan salah 
satu cara yang digunakan dalam mengembangkan hunian tersebut. 

Sementara itu di Sydney, faktor ekonomi menjadi pendorong yang kuat 
dalam konversi bangunan kantor. Pada Oktober tahun 1992 nilai kapital 
bangunan di Sydney anjlok sekitar 50% dibanding pada tahun 1988. 
Penurunan nilai pada saat itu kontras dengan unit hunian sedang yang 
dapat terus mempertahankan nilainya. Hal tersebut mendorong investasi 
dan menciptakan peluang baru yang dapat diraih dengan mengkonversi 
bangunan kantor yang relatif murah menjadi hunian (Davids, Smith dan 
Barnes 1995). Contoh kasusnya dapat ditemukan pada konversi bangunan 
kantor 17 lantai yang bernama Highgate Tower. Faktor pendorong lainnya 
pada kasus Sydney adalah rendahnya bunga pinjaman, rendahnya jumlah 
hunian di area metropolitan. Sejak lama, tingginya kekosongan pasar 
kantor dan menurunnya rental efektif terutama pada bangunan kelas 2, 
dan tingginya minat baik dari developer dan investor (Spiteri dan Ganguli 
2014).

Selain itu pada studi kasus di Malaysia, hak komersial dapat diubah menjadi 
hak tempat tinggal tetapi pemiliknya harus dapat membuktikan bahwa 
properti tersebut sebagian besar atau seluruhnya digunakan untuk tempat 
tinggal. Area yang berbeda mungkin memiliki peraturan dan persyaratan 
yang berbeda untuk mengubah properti komersial menjadi properti 
residensial. Hal terbaik adalah berkonsultasi dengan otoritas lokal setempat 
jika berencana untuk konversi properti. Selain perencanaan keuangan, 
waktu, dokumen yang diperlukan, dan tantangan lainnya, itu juga 
tergantung pada aturan, peraturan, dan persetujuan otoritas setempat. 
Setelah disetujui, pemilik properti akan membayar tarif perumahan untuk 
pajak, tarif penilaian, dan biaya utilitas.



64

Proses pengkonversian bangunan di Malaysia salah satunya harus 
memenuhi persyaratan:

1. Perubahan kategori penggunaan lahan
 Pada Section 52 of the National Land Code 1965, semua tanah dibagi 

menjadi tiga kategori penggunaan lahan – Pertanian, Bangunan 
dan Industri. Penilaian perubahan hak atas tanah atau penggunaan 
biasanya dilakukan oleh Departemen Jasa Penilaian dan Properti 
(JPPH). Jika pemilik tanah bermaksud menggunakan tanahnya 
untuk penggunaan lain selain kategori yang disebutkan dalam judul, 
pemilik harus mengajukan permohonan untuk mengubah kategori 
penggunaan tanah yang sesuai. Sections 124 and 124A of the National 
Land Code and the respective State Land Rules masing-masing 
memungkinkan pemilik tanah untuk mengajukan perubahan 
tersebut. Otoritas Negara akan membebankan premi tambahan 
untuk semua aplikasi yang disetujui untuk perubahan penggunaan.

2. Permohonan konversi hak atas tanah
 Pemilik tanah harus mengajukan permohonannya ke Kantor 

Pertanahan/ Kantor Pertanahan dan Pertambangan dan harus 
memenuhi semua persyaratan. Jika pemohon memenuhi semua 
persyaratan, JPPH kemudian akan melaporkan penilaian tersebut 
ke Kantor Pertanahan/Kantor Pertanahan dan Pertambangan dalam 
waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterima oleh kantor

Gambar 21. Proses Pengkonversian 
Bangunan di Malaysia
(Sumber: https://www.jpph.gov.my/
v3/en/jpph-business/valuation-and-
property-services-activity/change-in-
category-of-land-use/)
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Tabel 8 menjelaskan perbedaan kategori bangunan hunian dan komersial 
di Malaysia.

Tabel 8. Jenis Lokasi Konversi Kantor menjadi Hunian Studi Kasus Inggris

Tipe Lokasi Camden Croydon

Pusat Kota

Fungsi Campuran

Skema 39 (51%) 33 (37%)

Unit 385 (64%) 1254 (46%)

Pusat lokal atau 
jalan raya

Skema 19 (25%) 35 (39%)

Unit 134 (22%) 1118 (41%)

Kebanyakan 
Perumahan

Skema 16 (21%) 15 (17%)

Unit 82 (14%) 152 (6%)

Industrial
Skema - 5 (6%)

Unit - 125 (5%)

Lainnya
Skema 2 (3%) 1 (1%)

Unit 4 (1%) 59 (2%)

Total
Skema 76 (100%) 89 (100%)

Unit 605 (100%) 2708 (100%)

Tipe Lokasi Leeds Leicester Reading Glasgow

Industrial
Skema 3 (14%) - - -

Unit 126 (18%) - - -

Lainnya
Skema 2 (9%) 7 (17%) 1 (2%) 2 (6%)

Unit 90 (13%) 107 (18%) 2 (0%) 2 (2%)

Total
Skema 22 (100%) 42 (100%) 58 (100%) 32 (100%)

Unit 715 (100%) 637 (100%) 879 (100%) 133 (100%)
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Tabel 9. Perbedaan Kategori Bangunan Hunian dan Komersial di Malaysia

Tipe

Hunian Komersial

Kondominium Apartemen SoHo, SoVo, SoFo, SoLo

Fungsi 
Bangunan

 

Untuk hunian 
saja

Untuk hunian 
saja tetapi 
pengembangan 
dapat berupa 
unit komersial 
seperti unit retail, 
perkantoran, dan 
hotel.

SoHos (Small Office, Home 
Office) dapat digunakan 
untuk keperluan hunian 
atau bisnis.

 SoVos (Small Office, 
Versatile Office), SoLos 
(Small Office, Lifestyle 
Office) dan SoFos (Small 
Office, Flexible Office) 
ditujukan untuk tujuan 
bisnis saja dan bukan 
untuk tempat tinggal.

Pengembangan dapat 
berupa unit komersial 
seperti unit ritel, 
perkantoran dan hotel.

Tarif 
penilaian, 
pajak, dan 
biaya utilitas

Tarif domestik 
diterapkan 
untuk tarif 
penilaian dan 
biaya utilitas.

Berhak atas 
pembebasan 
RPGT* sekali 
seumur hidup.

Tarif komersial 
(lebih tinggi dari 
tarif domestik/ 
residensial) 
diterapkan untuk 
tarif penilaian dan 
biaya utilitas.

Berhak atas 
pembebasan RPGT* 
sekali seumur hidup.

Tarif komersial (lebih 
tinggi dari tarif domestik/ 
residensial) diterapkan 
untuk tarif penilaian dan 
biaya utilitas.

Tidak berhak atas 
pembebasan RPGT sekali 
seumur hidup.

Perlindungan 
hukum dan 
SPA (Sale and 
Purchase 
Agreement)

Jika berada di bawah  HDA’s 
jurisdiction, dan menggunakan SPA 
standar yang diatur di bawah HDA 
(Housing Development Act). Seorang 
pembeli rumah dapat membawa 
kasus tersebut ke Pengadilan untuk 
Klaim Pembeli Rumah.

Perkembangan ini tidak 
termasuk dalam HDA’s 
jurisdiction kecuali 
SoHos. Oleh karena itu 
perselisihan antara dua 
pihak akan diselesaikan di 
pengadilan berdasarkan 
SPA yang ditandatangani 
oleh para pihak.

Untuk SoHos, pemilik 
unit dapat membawa 
perselisihan ke Pengadilan 
untuk Klaim Pembelian 
Rumah.
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Tipe

Hunian Komersial

Kondominium Apartemen SoHo, SoVo, SoFo, SoLo

Kepadatan 
Bangunan

Kepadatan 
lebih rendah

Kepadatan lebih tinggi 

Yang boleh 
dilakukan

Jenis bangunan 
ini hanya untuk 
keperluan 
tempat tinggal.

Pemilik 
rumah dapat 
membawa 
perselisihan 
ke Pengadilan 
untuk Klaim 
Pembelian 
Rumah.

Pemilik 
rumah atau 
pembeli dapat 
mengklaim 
pengerjaan 
yang 
mengalami 
kecacatan dari 
pengembang 
selama periode 
kewajiban cacat 
24 bulan.

Jenis bangunan ini 
hanya untuk tujuan 
perumahan.

Pemilik rumah 
atau pembeli 
dapat membawa 
perselisihan ke 
Pengadilan untuk 
Klaim Pembelian 
Rumah.

Pemilik rumah 
dapat mengklaim 
pengerjaan yang 
mengalami 
kecacatan dari 
pengembang 
selama periode 
kewajiban cacat 24 
bulan.

Perubahan tarif 
listrik dari komersial 
ke residensial 
harus mendapat 
persetujuan.

SoHo

SoHos adalah untuk tujuan 
perumahan atau bisnis.

Pemilik atau pembeli 
dapat membawa 
perselisihan ke Pengadilan 
untuk Klaim Pembelian 
Rumah.

Pemilik atau pembeli 
dapat mengklaim 
pengerjaan yang 
mengalami kecacatan 
dari pengembang selama 
periode kewajiban cacat 
24 bulan. 

Untuk SoHos, konversi 
tarif listrik dari komersial 
ke residensial harus 
mendapat persetujuan.

SoVos, SoLos, and SoFos

SoVos, SoLos, dan SoFos 
hanya untuk tujuan bisnis.

Yang tidak 
boleh 
dilakukan

Pemilik tidak boleh melakukan 
kegiatan usaha/mendirikan kantor 
kecuali dengan izin khusus.

Menggunakan unit untuk 
tujuan tempat tinggal 
membawa perselisihan ke 
the Strata Management 
Tribunal (SMT).

 
*Real Property Gain Tax (RPGT)
(Sumber:https://www.jpph.gov.my/v3/en/jpph-business/valuation-and-property-
services-activity/change-in-category-of-land-use/)
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1.2 Tipologi Hunian Yang Bisa Dikembangkan

Pada kasus konversi gedung perkantoran di New York, sebagian besar 
konversi yang dilakukan adalah menjadi hunian menengah hingga 
menengah keatas, seperti kondominium dan hunian untuk para seniman. 
Akan tetapi, mengikuti perubahan situasi yang disebabkan oleh pandemik 
Covid-19, Mantan Gubernur Andrew Cuomo melakukan amandemen 
Undang-Undang Perumahan (Multiple Dwelling Law) dan menandatangani 
Undang-Undang baru pada tanggal 13 Agustus 2021 yaitu “Housing Our 
Neighbors with Dignity Act” atau yang disebut dengan HONDA. Undang-
undang ini bertujuan agar semakin banyak perkantoran kelas B dan C yang 
bermasalah dan mengalami kekosongan karena pandemik dapat diubah 
menjadi hunian, namun dengan ketentuan menyisihkan 25% dari luas 
bangunan sebagai hunian yang terjangkau. 

Sementara pada kasus di Belanda, bangunan perkantoran pada umumnya 
akan dikonversi menjadi blok rumah susun yang terdiri dari unit-unit hunian 
individu, yang terletak di lingkungan perumahan. Hal tersebut dikarenakan 
hampir seperempat orang yang mencari perumahan, berumur di bawah 
25 tahun (termasuk pelajar), sehingga transformasi untuk mengakomodasi 
unit hunian berharga rendah dapat menjadi pilihan yang tepat (Geraedts 
dan Voordt, 2007). 

Adapun lokasi yang berbeda akan menghasilkan tipe perumahan dan 
kelompok sasaran yang berbeda (Remoy dan Voordt, 2007). Sebagai contoh, 
pada proyek Wilhelminastaete, lokasi tidak lagi cocok untuk kantor, namun 
permintaan perumahan bagi manula semakin meningkat. Kemudian, 
bangunan Plaats Royal dan Sloterstyn yang berlokasi di Sloterkade, 
berpotensi untuk dikonversi menjadi apartemen mewah, karena di sekitar 
bangunan tersebut terdapat banyak fitur menarik. Sementara, Duijntjer 
yang terletak di pusat kota, dibeli untuk dikonversi oleh kelompok yang 
terdiri dari perusahaan komersial dan sosial untuk menyediakan tempat 
tinggal pada sektor yang disewakan. Lalu, bangunan GAK yang terletak di 
pusat kota yang ramai, di mana atribut-atribut disekitarnya menghasilkan 
kebisingan, mengakibatkan bangunan tersebut tidak cocok untuk 
dikonversi menjadi apartemen mewah. Akan tetapi, lokasi tersebut cocok 
untuk perumahan mahasiswa, karena terhubung baik dengan transportasi 
umum dan dekat dengan universitas atau sekolah.
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Gambar 22. Tampilan 
dari 5-8 Anglers Lane
(Sumber: RICS, 2018)

Gambar 23. Tampilan dari
 410 Brighton Road

(Sumber: RICS, 2018) 

Pengkonversian bangunan kantor menjadi hunian pun banyak dilakukan 
di Zeist, di selatan Amsterdam, yang berhasil menghasilkan 94 apartemen 
sewa terjangkau dengan luas total 4.600 m2 (Property Funds World, 
2020). Terdapat permintaan pasar yang kuat di wilayah tersebut seperti 
permintaan menyediakan hunian untuk pasangan baru, pasangan paruh 
baya dan manula. Lahan tersebut memiliki 170 tempat parkir dan ruang 
untuk lebih dari 100 sepeda. Adapun pengkonversian bangunan di Zeist 
didukung oleh lokasinya yang berada di area yang sangat hijau (dipenuhi 
oleh elemen natural) yang dekat dengan Utrecht dan dekat dengan 
fasilitas-fasilitas yang disediakan kota seperti toko, area parkir yang dekat 
dengan properti, fasilitas kesehatan, toko swalayan, dan sekolah, sehingga 
sangat menarik bagi berbagai kelompok sosial, dari pemula hingga manula. 
Terlebih, Utrecth merupakan kota yang memiliki pertumbuhan universitas 
tercepat di Belanda (Property Funds World, 2020).

Studi kasus unit hunian di Belanda umumnya berupa hunian menengah 
ke atas dengan ukuran unit yang cukup besar. Akan tetapi, hal tersebut 
mengakibatkan banyak orang yang kesulitan untuk membeli rumah 
terutama anak muda yang baru memasuki pasar properti. Sementara, 
jumlah warga yang belum menikah di Belanda cukup mendominasi 
yaitu sebanyak 60% (Roberts, 2019), sehingga ukuran unit yang lebih kecil 
dengan harga terjangkau lebih diminati dibandingkan dengan unit hunian 
untuk keluarga (Roberts, 2019; Geraedts dan Voordt, 2007). Oleh karena 
itu, sebagian besar perumahan yang dikonversi berukuran kecil, dengan 
perkiraan luas sebesar 50 m2 untuk mengakomodasi individu (Roberts, 
2019).
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Sedangkan kasus di Inggris, dalam hal pasar sasaran, skema diklasifikasikan 
ke dalam tiga kategori berbeda—pasar kelas atas, pasar menengah, 
dan pasar kelas bawah. Kriteria klasifikasi termasuk bukti visual di lokasi 
dan, dalam beberapa kasus, Misalnya, Gambar 22 akan diklasifikasikan 
sebagai low-end dan Gambar 21 sebagai high-end. Kasus-kasus yang 
informasinya tidak cukup (misalnya, proses pemugaran masih dalam 
tahap awal) diklasifikasikan sebagai tidak jelas. RICS (2018) menjelaskan 
bahwa pengamatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata 
kelima studi kasus, skema didominasi pasar menengah, diikuti oleh kelas 
bawah, kecuali dari Camden di mana konversi kelas atas adalah kategori 
paling umum kedua. Hal ini menunjukkan bahwa konversi kantor ke 
perumahan melalui PD mencerminkan dinamika pasar properti lokal. Perlu 
dicatat bahwa untuk studi kasus Glasgow, studi kasus komparatif di mana 
metodologi yang sama diterapkan dalam hal kunjungan lokasi dan penilaian 
kualitas skema, hasil dalam hal target pasar konversi menunjukkan bahwa 
sebagian besar skema menargetkan pasar kelas atas dan menengah. Ini 
merupakan indikasi potensial dari rata-rata kualitas skema yang lebih 
tinggi yang mengikuti rute aplikasi perencanaan penuh jika dibandingkan 
dengan skema rute PD.

Pada kasus Australia ada beberapa tipologi yang bisa dikembangkan. 
Tipologi tersebut sangat bergantung pada program dan pemilik proyek 
tersebut. Di Kota Melbourne, program Postcode 3000 mengarahkan 
keseluruhan konversi bangunan kantor untuk menjadi hunian rumah 
tinggal (Baird, 1994). Di Canberra, klien pemilik properti bekerjasama 
dengan perusahaan privat yang mengelola industri perawatan manula 
mengubah kantor menjadi panti jompo bernama Greenway Views Senior 
Living (Turner 2021). Tiap konversi tersebut biasanya dilengkapi dengan 
fungsi-fungsi pendukung hunian, misalnya gym, kolam renang, dan area 
retail.
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Di Belanda, Inggris dan USA, kantor yang dikonversi 

menjadi hunian Sebagian besar merupakan bangunan tua 

namun masih layak huni dan juga memiliki fasad kantor 

sangat kuat. 
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1.3 Kriteria Kantor yang Dikonversi

Pada umumnya, bangunan kantor di Belanda dibangun pada tahun 1970-an, 
yang memiliki tampilan kuno sehingga tidak selalu mendapatkan respon 
positif dari calon pengguna. Walaupun bangunan tersebut merupakan 
bangunan bersejarah seperti monumen yang dapat menjadi identitas 
pada lingkungan di sekitarnya, namun hampir semua bangunan kantor 
memiliki tampilan yang biasa dan memiliki kesan kantor yang sangat kuat. 
Dalam kasus ini, biasanya fasad tersebut diubah, meskipun secara teknis 
fasad tersebut terawat baik dan sudah memenuhi ketentuan untuk hunian. 
Terlebih, permintaan pasar saat ini menginginkan suasana yang lebih 
modern, berteknologi, efisiensi, dan berkelanjutan, sehingga terkadang 
banguan tua sulit untuk memenuhi permintaan tersebut (CBRE, 2020).

Terkait struktur, bangunan kantor di Belanda umumnya memiliki struktur 
rangka yang terdiri dari balok dan kolom, jenis konstruksi yang memiliki 
tingkat fleksibilitas yang tinggi. Berbeda dengan dimensi struktur bangunan 
baru, bangunan kantor yang sudah tua biasanya memiliki dimensi struktur 
yang tidak sama dengan standar pengukuran yang ada saat ini di Belanda 
(Remoy dan Voordt, 2014). Bangunan kantor yang dibangun pada tahun 
1980-an, memiliki jarak antar kolom dalam kelipatan 1,8 m, contohnya 7.2 m, 
yang mana ukuran tersebut masih cukup memadai untuk mengakomodasi 
hunian. Akan tetapi, terdapat beberapa risiko jika menggunakan bangunan 
tua, seperti denah lantai yang berbeda di setiap lantainya dan buruknya 
perawatan bangunan serta menurunnya ketahanan struktur bangunan 
(seperti tulangan baja yang sudah berkarat dalam beton).

Kesulitan lainnya dalam mengonversi bangunan kantor tua adalah saat 
akan melakukan rekayasa terhadap plat lantai. Umumnya, bangunan 
kantor tua memiliki tipikal plat lantai yang terbuat dari beton pratekan 
yang memungkinkan struktur bentang lebar. Jika tulangan baja pada 
beton tersebut dipotong, kekuatan lantainya akan hilang. Sementara 
apartemen memerlukan lebih banyak shaft vertikal dibandingkan dengan 
kantor untuk listrik, air, dan pipa. Selain itu, plat lantai bangunan kantor pun 
biasanya dibangun untuk menahan beban yang lebih besar dibandingkan 
hunian. 
Bangunan kantor umumnya memiliki kedalaman yang sama seperti pada 
apartemen. Akan tetapi, untuk bangunan kantor yang sudah tua, biasanya 
memiliki kedalaman bangunan yang lebih dalam sehingga area terdalam 
hanya mendapatkan sedikit sinar matahari, dimana hal tersebut tidak 
memenuhi standar pencahayaan untuk fungsi hunian. Kemudian, jendela 
pada bangunan kantor biasanya tidak dapat dibuka dan tidak memiliki 
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balkon, sehingga perlu dilakukan pengubahan fasad agar terdapat 
jendela yang dapat dibuka di setiap unit dan diberi penambahan balkon 
jika memungkinkan. Adapun jenis bangunan kantor yang dikoversi dari 
beberapa kasus merupakan bekas bangunan kantor bank ataupun kantor 
dinas. Sebagai contoh, gedung GAK sebelumnya menampung kantor 
Dinas Sosial. Adapun gedung Duijntjer, sebelumnya adalah kantor Bank 
ABN Amro. Kemudian Gedung Plaats Royaal dan Sloterstyn, keduanya 
merupakan bekas kantor bank pos pemerintah sementara Gedung 
Wilhelminastaete, bekas kantor Rabo Bank.
Untuk studi kasus di Inggris, dari segi peruntukan awal bangunan yang 
dikonversi, hasil penelitian RICS (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar 
bangunan pada awalnya dirancang sebagai gedung perkantoran tetapi ada 
juga beberapa yang semula dirancang sebagai bangunan tempat tinggal, 
kemudian diubah menjadi gedung perkantoran dan sekarang sedang 
dikonversi kembali. Karena skala gedung perkantoran yang lebih besar 
dibandingkan dengan bangunan tempat tinggal, perubahan penggunaan 
gedung perkantoran yang dirancang semula biasanya menghasilkan 
jumlah unit yang lebih besar.

Tabel 10. Tipologi Asli Bangunan Konversi Kantor menjadi Hunian Studi 
Kasus di Inggris

Tipologi Asli 
Bangunan Camden Croydon Leeds Leicester Reading Glasgow

Kantor

Skema 21 (28%) 37 (42%) 15 
(68%) 10 (24%) 20 (34%) 4 (13%)

Unit 307 (51%) 2304 
(85%)

605 
(85%) 327 (51%) 742 (84%) 58 (44%)

Hunian

Skema 17 (22%) 34 (38%) 5 (23%) 20 (48%) 30 (52%) 28 (88%)

Unit 70 (12%) 202 (7%) 44 (6%) 261 (41%) 99 (11%) 75 (56%)

Industrial

Skema 12 (17%) 2 (2%) 2 (9%) 7 (17%) 2 (3%) -

Unit 150 (25%) 49 (2%) 66 (9%) 40 (6%) 4 (0%) -

Mew

(Deretan 
kendang 
kuda)

Skema 9 (12%) - - - - -

Unit 11 (2%) - - - - -
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Tipologi Asli 
Bangunan Camden Croydon Leeds Leicester Reading Glasgow

Lainnya
Skema 16 (21%) 16 (18%) - 5 (12%) 6 (11%) -

Unit 67 (11%) 153 (6%) - 9 (1%) 34 (4%) -

Total

Skema 76 
(100%) 89 (100%) 22 

(100%) 42 (100%) 58 (100%) 32 (100%)

Unit 605 
(100%)

2708 
(100%)

715 
(100%) 637 (100%) 879 

(100%)
133 
(100%)

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)

Sedangkan dalam hal penggunaan, sebagian besar unit yang diterapkan 
digunakan untuk hunian. Namun, beberapa skema dengan Permit 
Development (PD) konversi kantor menjadi hunian yang disetujui digunakan 
sebagai apartemen/akomodasi mahasiswa. Hal ini terutama terlihat di Leeds, 
di mana sekitar 29% unit yang dikunjungi dengan persetujuan sebelumnya 
digunakan sebagai apartemen /akomodasi mahasiswa, karena lebih mudah 
menyediakan fasilitas-fasilitas hidup mandiri daripada bersama sehingga 
bukan rumah keluarga yang dimaksudkan oleh kebijakan tersebut.

Penelitian RICS (2018) juga melihat berbagai skema konversi kantor 
menjadi hunian yang memerlukan izin perencanaan. Sebagai contoh di 
Camden, untuk 75 unit yang dibuat melalui konversi yang diatur melalui izin 
perencanaan penuh, 100% memenuhi standar ruang nasional dan mayoritas 
memiliki akses ke ruang amenitas. 44% unit adalah studio atau apartemen 
dengan satu kamar tidur. Selain itu, data keuangan menunjukkan tingkat 
kewajiban perencanaan yang dapat diperoleh Camden pada konversi 
tersebut melalui izin perencanaan.
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Beberapa risiko jika menggunakan bangunan tua: denah 

lantai yang berbeda di setiap lantainya;  buruknya perawatan 

bangunan; menurunnya ketahanan struktur bangunan; 

kesulitan rekayasa terhadap plat lantai; kurangnya 

pencahayaan alami
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Tabel 11. Analisis Skema Konversi Kantor menjadi Hunian Studi Kasus di 
Camden (Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)

Lokasi/
Nama 
Bangunan

Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe Unit Standard Ruang 
Nasional

Fasilitas 
Tambahan

116 
Boundary 
Road
St Johns 
Wood

1
Lantai dasar 
di teras

1 (1 bed)
Unit memenuhi 
standar

Tidak 
tersedia 
(privat atau 
komunal)

2 & 4 Kings 
Terrace
Mornington 
Crescent

0

Rumah Mew 
(deretan 
kendang 
kuda)

perpanjangan  
2 flat yang 
berdampin-
gan di atas

2 unit yang 
diperpanjang 
akan memenuhi 
standar

Tersedia 
halaman 
belakang 
privat

68A 
Delancey 
Street
Camden 
Town

1

Halaman 
belakang 
teras 
perumahan

1 rumah lima 
kamar

Memenuhi. 
Rumah berukuran 
850 m2

Tersedia 
halaman 
belakang 
privat

48-56 
Bayham 
Place
Mornington 
Crescent

13
Industri 
ringan akhir 
abad ke-19

13 studio

11 dari 13 unit 
memenuhi 
standar. Studio 
terkecil berukuran 
29m2-51m2

Tidak 
tersedia 
(privat atau 
komunal)

5-8 Anglers 
Lane
Primrose 
Hill

27
Industri 
ringan akhir 
abad ke-19

9 studio
3 (1 bed)
13 (2 bed)
2 (3 bed)

26 dari 27 unit 
memenuhi 
standar. Satu 
studio berukuran 
34m2 tapi 
memiliki ukuran 
yang sesuai.

Tidak 
tersedia 
(privat atau 
komunal)

Merlin 
House
Kilburn

12

Tempat 
komersial 
di atas ritel, 
jalan raya

12 (1 bed)

Tidak ada yang 
memenuhi 
standar. Unit 
terkecil berukuran 
33m2, dan terbesar 
48m2

Tidak 
tersedia 
(privat atau 
komunal)
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Lokasi/
Nama 
Bangunan

Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
unit

Tipologi 
Bangunan Tipe Unit Standard Ruang 

Nasional
Fasilitas 

Tambahan

Asher House
West 
Hampstead

29
Komersial 
akhir abad 
ke-20

15 studio
13 (1 bed)
1 (2 bed)

21 dari 29 unit 
memenuhi 
standar. Studio 
terkecil berukuran 
34m2 dan terbesar 
berukuran 41 m2. 
Unit 1 kamar dan 
2 kamar sudah 
memiliki ukuran 
yang sesuai

Tidak ada 
ruang privat. 
Mungkin 
tersedia area 
halaman 
kecil di 
belakang

Parker 
Tower
Parker 
Street 
Holborn

53
Kantor tahun 
1960-an

6 studio
12 (1 bed)
21 (2 bed)
11 (3 bed)
3  (4 bed)

Semua unit 
memenuhi 
standar

Hampir 
semua unit 
memiliki 
teras

22 Tower 
Street
Covent 
Garden

22

Komersial 
abad ke-19 
/ Hunian 
di atas ritel 
pada lantai 
dasar

3 studio
12 (1 bed)
5 (2 bed)
2 (3 bed)

Semua unit 
memenuhi 
standar.
Tipe studio 
berukuran 45m2, 
tipe satu kamar 
berukuran 64-93 
m2, tipe dua 
kamar berukuran 
78-114 m2

2 unit 
memiliki 
teras dan 
halaman 
belakang 
komunal

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018
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Tabel 12. Analisis Dampak Finansial Izin Perencanaan Konversi Kantor 
menjadi Hunian Studi Kasus di Camden

Contoh 
Kasus

Dampak Finansial

Infrastruktur/layanan lokal (satu 
kali)

Pajak (per tahun)

Potensi 
kerugian

(£4,600 per 
unit)

Potensi keuntungan

Potensi 
kerugian

(Tarif bisnis 
2010)

Potensi 
keuntungan 

(Pajak Dewan 
sekarang)

Parker 
Tower

Parker 
Street 
Holborn

-£243,800 S106 = £844,885

(Untuk fasilitas 
komunitas, edukasi, 
pekerjaan, pusat 
kesehatan, jalan 
raya, ruang terbuka, 
jalur pejalan 
kaki/pesepeda/
lingkungan, 
rencana perjalanan, 
magang, hukum dan 
pemantauan)

CIL (Walikota) = 
sekitar £250,000 + 
13 di tempat Unit 
terjangkau (7 sewa 
sosial, 6 menengah)

Tidak 
langsung 
karena 
skema yang 
diusulkan 
adalah 
penggunaan 
campuran

Tidak tersedia 
(masih dalam 
konstruksi)

Net: £851,085 + Hunian Terjangkau Net: Tidak Ada

22 Tower 
Street

Covent 
Garden

-£101,200 S106 = £626,297

(Untuk fasilitas 
komunitas, edukasi, 
pekerjaan, jalan 
raya, ruang terbuka, 
perumahan 
terjangkau di luar 
lokasi)

CIL (Walikota) = 
£91,615

Tidak tersedia Tidak tersedia

Net: £616,712 Net: Tidak Ada

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)
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Tabel 13. Analisis Skema Konversi Kantor menjadi Hunian 
Studi Kasus di Croydon

Skema Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
Unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe Unit Standar Ruang 
Nasional

Fasilitas 
Tambahan

Concord 
House

London Road, 
Inner City, 
North of Town 
Centre

126

Kantor 
tahun 1960-
an atau 
70-an

93 studio

33 (1 bed)

33 dari 126 unit 
memenuhi 
standar.

Semua studio 
berukuran 
± 26m2, tipe 
satu kamar 
berukuran 
52m2

Tidak tersedia

(privat atau 
komunal)

Green Dragon 
House

High Street, 
Town Centre

111
Kantor 
tahun 1970-
an

75(1 bed)

36 (2 bed)

 

Tidak ada yang 
memenuhi 
standar.

Tipe 1 kamar 
berukuran 
26-35 m2, 
tipe 2 kamar 
berukuran 37-
47 m2

Ruang santai 
(lounge) 
komunal dan 
teras atap

5 Sydenham 
Road

Town Centre

54
Kantor 
akhir abad 
ke-20

54 studio

14 dar 54 unit 
memenuhi 
standar.

Studio 
berukuran 23-
42 m2

Tidak tersedia

(privat atau 
komunal)

3 Church 
Road

Town Centre

32
Kantor 
akhir abad 
ke-20

32 studio

Tidak ada yang 
memenuhi 
standar,

Studio 
berukuran 16-22 
m2

Tidak tersedia

(privat atau 
komunal)

St Annes 
House

Wellesley 
Road, Town 
Centre 197

Kantor 
tahun 1960-
an

151 studio

10 (1 bed)

36 (2 bed)

46 dari 197 unit 
memenuhi 
standar. Studio 
berukuran 
18-27 m2, 
tipe 1 kamar 
berukuran 
±58m2, tipe 
2 kamar 
berukuran 66-
79 m2

22 unit 
memiliki balkon 
(ditambahkan 
melalui izin). 
Tidak terdapat 
ruang komunal
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Skema Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
Unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe Unit Standar Ruang 
Nasional

Fasilitas 
Tambahan

Delta Point

Wellesley 
Road, Town 
Centtre

404 Kantor 
akhir abad 
ke-20an

5 studio

261 (1 bed)

138 (2 bed)

Sebanyak 
100/404 unit 
memenuhi 
standar

Kamar 1 tempat 
tidur umumnya 
42-45m².

Kamar 2 tempat 
tidur 54-58m² 
tetapi bisa  
hingga 72m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

Beach House

Brighton 
Road, Purley

24 Kantor 
akhir abad 
ke-20an

13 (1 bed)

11 (2 bed)

Sebanyak 24/42 
unit memenuhi 
standar

Kamar 1 tempat 
tidur 52m².

Kamar 2 tempat 
tidur 64m².

Teras pribadi 
untuk 3 unit 
serta ruang 
tunggu 
komunal

Emerald 
House

Lansdowne 
Road, Town 
Centre

121 Kantor 
tahun 
1970an

70 (1 bed)

51 (2 bed)

Sebanyak 
121/121 kamar 
memenuhi 
standar ini.

Kamar 1 tempat 
tidur

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)
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Tabel 14. Analisis Skema Konversi Kantor menjadi Hunian 
Studi Kasus di Leeds

Skema

Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
Unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe 
Unit

Standar Ruang 
Nasional

Fasilitas 
Tambahan

60 Upper 
Basinghall 
Street

City Centre

5
Bangunan 
komersial 
abad ke-19

2 (1 bed)

3 (2 bed)

Sebanyak 2/5 unit 
memenuhi standar ini.

Semua kamar 
berukuran sekitar 
55m² untuk 1-2 bed.

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

Meridian 
House

Armloy

29
Bangunan 
komersial 
abad ke-19

4 studio

12 (1 bed)

13 (2 bed)

Sebanyak 12/27 unit 
memenuhi standar ini.

Studio terkecil seluas 
31m², 1 bed 40m², dan 
2 bed 55m².

Balkon kecil 
untuk 3 
unit. Tidak 
disediakan 
untuk unit lain 
(privat dan 
komunal)

117 The 
Headrow

City Centre

27
Kantor 
akhir abad 
ke-20an

10 studio

8 (1 bed)

9 (2 bed)

Sebanyak 12/29 unit 
memenuhi standar ini.

Studio terkecil seluas 
27m², 1 bed 39m², dan 
2 bed 62m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

25 Queen 
Street

City Centre

71
Kantor 
akhir abad 
ke-20an

39 studio

10 (1 bed)

22 (2 
bed)

Sebanyak 24/71 
kamar memenuhi 
standar ini. Studio 
terkecil seluas 18,5m², 
rata-rata seluas 23m².
Untuk 1 bed dan 2 bed 
umumnya memenuhi.

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

Sunshine 
House

Whingate 
Mill, Armloy

39

Bekas 
pabrik 
abad ke-19, 
kawasan 
industri

39 studio

Sebanyak 0/10 unit 
memenuhi standar ini.

Kamar studio 
berukuran 16-22m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

Green Flag 
House

Pudsey

139

Kantor 
pinggiran 
kota 
mandiri 
akhir abad 
ke-20an

21 studio

72 (1 
bed)

46 (2 
bed)

 

Sebanyak 46/100 
unit memenuhi 
standar ini, tidak 
dapat disimpulkan 
sebanyak39 unit.

Studio terkecil seluas 
34m² dan 1 bed 40m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)
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Tabel 15. Analisis Skema Konversi Kantor menjadi Hunian 
Studi Kasus di Leeds

Skema

Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
Unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe 
Unit

Standar Ruang 
Nasional

Fasilitas 
Tambahan

MPK House

233 Belgrave 
Gate Inner 
city, ke arah 
Utara dari 
pusat

20
Kantor 
tahun 
1970an

20 studio

Sebanyak 2/5 unit 
memenuhi standar 
ini.

Semua kamar 
berukuran sekitar 
55m² untuk 1-2 
bed.

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

Lionel 
House

35 Millstone 
Lane City 
Centre

15

Bangunan 
bekas 
industri 
atau 
gudang 
abad ke-
19an

12 studio

3 (1 bed)

 

Sebanyak 12/27 unit 
memenuhi standar 
ini.

Studio terkecil 
seluas 31m², 1 bed 
40m², dan 2 bed 
55m².

Balkon kecil 
untuk 3 
unit. Tidak 
disediakan 
untuk unit lain 
(privat dan 
komunal)

535A 
London 
Road

Inner city, ke 
arah Utara 
dari pusat

4

Bangunan 
komersial/
perumahan 
awal abad 
ke-20an 
di atas 
penarikan 
kembali 
lantai dasar

3 studio

1 (1 bed)

 

Sebanyak 12/29 unit 
memenuhi standar 
ini.

Studio terkecil 
seluas 27m², 1 bed 
39m², dan 2 bed 
62m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

75 London 
Road

Inner city, ke 
arah Utara 
dari pusat

2
Residensial 
abad ke-
20an

1 studio

1 (6 bed)

Sebanyak 24/71 
kamar memenuhi 
standar ini. Studio 
terkecil seluas 
18,5m², rata-rata 
seluas 23m².
Untuk 1 bed dan 
2 bed umumnya 
memenuhi.

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)
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Skema

Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
Unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe 
Unit

Standar Ruang 
Nasional

Fasilitas 
Tambahan

Allied Place

44 Abbey 
Street
City Centre

31
Kantor 
tahun 1960 
atau 1970an

14 studio

11 (1 bed)

6 (2 bed)

Sebanyak 0/10 unit 
memenuhi standar 
ini.

Kamar studio 
berukuran 16-22m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

Kimberley 
House

47 Vaughan 
Way
Edge of City 
Centre

33*
Kantor 
tahun 
1960an

18 (1 bed)

15 (2 bed)

 

Sebanyak 46/100 
unit memenuhi 
standar ini, tidak 
dapat disimpulkan 
sebanyak 39 unit.

Studio terkecil 
seluas 34m² dan 1 
bed 40m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)
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Tabel 16. Analisis Skema Konversi Kantor menjadi Hunian 
Studi Kasus di Reading

Skema

Detail dan Kualitas Bangunan

Jumlah 
Unit

Tipologi 
Bangunan

Tipe Unit
Standar Ruang 

Nasional
Fasilitas 

Tambahan

Gerrard 
House

Town centre

83
Kantor akhir 
abad ke-
20an

72 (1 bed)

9 (2 bed)

Sebanyak 0/83 unit 
memenuhi standar ini.

Untuk kamar 1 bed 
berukuran 30-39m². 
Untuk kamar 2 bed 
berukuran 44-51m².

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

King’s Reach

Town centre
72

Kantor akhir 
abad ke-
20an

8 studio

57 (1 bed)

7 (2 bed)

Tidak ada informasi. 
Tidak ada rencana yang 
diajukan (perkiraan 
dari rencana akan 
menjadi 60-70 unit 
pada pemberitahuan 
sebelumnya, tetapi 
menurut pengembang 
adalah 72 unit.

Tidak 
disediakan 
(privat dan 
komunal)

St Gile’s 
House

Town centre

89
Kantor akhir 
abad ke-
20an

89 studio

 

Sebanyak 0/89 unit 
memenuhi standar ini.

Kamar terkecil seluas 
19m², umumnya 22-
25m².

Taman 
komunal, gym, 
dan ruang 
pertemuan

81-83 School 
Road

Tilehurst

6
Residensial 
akhir abad 
ke-19an

1 studio

3 (1 bed)

2 (2 bed)

Sebanyak 0/6 kamar 
memenuhi standar ini. 
Studio terkecil seluas 
16m², untuk 1 bed 24m², 
dan untuk 2 bed 40m².

Taman 
komunal ke 
belakang, di 
sebelah area 
untuk parkir 
mobil

(Sumber: DCLG, 2017 dalam RICS, 2018)
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Tidak jauh berbeda dengan Belanda, jenis gedung kantor di New York 
yang dikonversi menjadi hunian merupakan kantor tua yang sebelumnya 
berfungsi sebagai kantor bank, asuransi dan kantor dinas. Kantor-kantor 
tua tersebut juga merupakan landmark karena telah berdiri lama, sehingga 
tidak jarang fasad bangunan tetap dipertahankan untuk menjaga karakter 
bangunan. Contohnya seperti pada The Downtown di 15 Broad Street yang 
merupakan kantor bank yang dibangun pada 1914. Pada tahun 2014, The 
Downtown kemudian mengalami pengkonversian oleh Arsitek Philippe 
Starck menjadi gedung hunian dengan 382 unit hunian (apartemen dan 
kondominium) serta 18 unit retail (Propertyshark.com, 2021). 

Secara keseluruhan, gedung kantor tua dengan jumlah lantai yang 
cukup banyak dan tinggi menggunakan struktur bentang lebar. Hal ini 
menyebabkan penggunaan plat lantai yang dalam dan besar. Plat lantai 
ini dirasa kurang sesuai dari bangunan hunian konvensional dikarenakan 
dapat menyebabkan adanya area ruangan yang kurang mendapatkan 
sinar matahari langsung (Titelboim, 2020).

Sistem utilitas pada gedung kantor juga cukup berbeda dengan hunian. 
Hal ini dikarenakan pada gedung kantor, sistem AC, listrik, dan air bersifat 
sentral dan dibagi per lantai. Sedangkan, pada hunian, sistem-sistem 
tersebut harus dapat dibagi lagi per unit hunian yang dimana dalam 
satu lantai bisa saja terdapat lebih dari satu unit hunian. Selain itu, pada 
pengkonversian gedung kantor ke hunian, perlu juga dipertimbangkan 
modifikasi pada sistem pengumpulan sampah dan parkir (Titelboim, 2020), 
seperti pengumpulan pada satu titik di setiap lantai dan/atau menggunakan 
sistem chute, serta perlu tersedianya lantai parkir yang aman.

Melihat dari kondisi-kondisi tersebut, sebagian besar gedung kantor tua 
di New York yang dikonversi menjadi hunian merupakan hunian kelas 
menengah hingga menengah keatas dengan hanya terdapat 1 hingga 3 
unit hunian setiap lantainya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan 
struktur yang ada dan mencegah resiko dari rekonstruksi bangunan. Selain 
itu, hal ini juga mempermudah sistem utilitas bangunan dan juga sistem 
pembuangan sampahnya. 

Kondisi yang relatif sama terjadi pula di Australia, konversi yang dilakukan 
pada bangunan kantor salah satunya bergantung pada kelas bangunan. 
Kebanyakan bangunan yang dikonversi adalah bangunan kelas B dan C 
(Remøy dan Wilkinson, 2015) (Wilkinson, 2014). Pertimbangan kelas atau 
kondisi bangunan dikeluarkan oleh Property Council of Australia dengan 
nilai tertinggi adalah A dan yang terendah adalah D (Wilkinson 2016). 
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Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, diantaranya adalah 
frekuensi lift, ketersediaan energi cadangan, manajemen bangunan, 
komunikasi, teknologi, keamanan, parkir, ventilasi, dan ukuran luas lantai 
(Rehm, 2014). 

Bangunan dengan kelas B memiliki usia yang sedikit tua, tapi masih 
memiliki manajemen kualitas dan penyewa yang baik. Kelas ini biasanya 
memiliki lokasi yang strategis dengan kondisi bangunan yang terawat. 
Sedangkan kelas C memiliki usia bangunan yang lebih tua, terletak di lokasi 
yang kurang strategis, dan membutuhkan renovasi menyeluruh. Secara 
arsitektural bangunan dengan kelas ini kurang diinginkan serta teknologi 
bangunan yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu kelas ini 
memiliki harga sewa yang murah, lama untuk mendapatkan penyewa, dan 
sangat cocok untuk pembangunan kembali atau konversi (Golden, 2013).

1.4 Kemudahan dan Kualitas Bangunan
1.4.1 Standar Pencahayaan dan Penghawaan

Beberapa kriteria yang diminati oleh calon penghuni di Belanda. Tipe dan 
ukuran hunian, lingkungan yang menarik dan aman, serta terjangkau 
menjadi poin penting bagi seluruh kelompok target. Sementara, harga 
dan kualitas, serta tersedianya fasilitas yang memadai, juga menjadi faktor 
penting lainnya. Adapun banyak orang yang lebih mementingkan faktor 
kemudahan dalam mencapai toko yang menyediakan kebutuhan sehari 
hari, dekat dengan ruang hijau, dan dekat dengan fasilitas parkir. Banyak 
warga yang lebih mempertimbangkan terkait jarak ke transportasi publik 
seperti ke halte dan stasiun, dibandingkan terkait frekuensi dan waktu 
ketersediaan angkutan umum. Lebih lanjut, beberapa kriteria dan standar 
ruang dari berbagai kelompok target dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 18.
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Sebagian besar kantor tua di New York dikonversi menjadi 

hunian untuk kalangan menengah ke atas dengan hanya 

terdapat 1 hingga 3 unit hunian setiap lantainya. Hal ini 

bertujuan untuk mempertahankan struktur yang ada dan 

mencegah resiko dari rekonstruksi bangunan.

Di Australia, konversi yang dilakukan pada bangunan 

kantor salah satunya bergantung pada kelas bangunan
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Tabel 17. Kriteria dan Standar Ruang Hunian di Belanda

Tipe Ruang Apakah bisa 
internal?

Luas lantai 
minimum Luas bukaan minimum

Dapur Ya 7,65 m²

Sebaiknya jendela dengan 
pemandangan. Sebuah 
kewajiban untuk menyediakan 
ventilasi ekstra dengan 
mekanisme buatan.

Kamar mandi Ya

Harus ada 1m² 
untuk area 

sirkulasi pada 
kamar mandi

Sebaiknya jendela dengan 
pemandangan. Sebuah 
kewajiban untuk menyediakan 
ventilasi ekstra dengan 
mekanisme buatan.

Kamar tidur 
utama Tidak 10,22 m²

10% dari luas lantai. Luas 
bukaan setidaknya 5% dari luas 
lantai.

Kamar tamu Tidak 6,5 m ²
10% dari luas lantai. Luas 
bukaan setidaknya 5% dari luas 
lantai.

Kamar tidur 
anak untuk 

usia dibawah 10 
tahun

Tidak 4,7 m²
10% dari luas lantai. Luas 
bukaan setidaknya 5% dari luas 
lantai.

Ruang keluarga Tidak 13 m²
10% dari luas lantai. Luas 
bukaan setidaknya 5% dari luas 
lantai.

Ruang keluarga 
dengan dapur 

kecil
Tidak 15 m²

Mementingkan ruang tamu 
dan dapur untuk kebutuhan 
ventilasi

Lain-lain (ruang 
belajar, ruang 
makan, toko)

Ya N/A

Sebaiknya dengan jendela, 
tetapi pencahayaan buatan 
dan ventilasi ekstra dengan 
mekanisme dapat diterima

Catatan : lantai harus diukur pada bidang 2 meter di atas lantai atau 1,5 meter di 
mana ada langit-langit miring atau bagian struktur yang mengganggu.

(Sumber: Remoy dan Voordt, 2014)

Kondisi yang ada di Belanda berkebalikan dengan apa yang ditemukan 
pula di Australia. Kemudahan bagi penghuni sama nilainya dengan 
tingkatan kelas bangunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin 
tinggi kelasnya berarti semakin lengkap fasilitas yang juga nantinya 
akan memudahkan penghuni. Namun mayoritas kelas bangunan yang 
dikonversi dari kelas B dan C yang berarti memiliki tingkat kemudahan 
yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan kelas yang lebih tinggi cenderung 
dipertahankan dan lebih sering direnovasi tanpa harus dikonversi.
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Tabel 18. Target Grup Penyediaan Hunian di Belanda

Target grup 1: 

Pemuda pemula

Target grup 2: 

Pemuda pemula

Target grup 3: 

Muda, dengan dua 

penghasilan

Muda, berpenghasilan rendah, lajang Muda, berpenghasilan 

rendah, lajang

Pasangan muda 

dengan dua 

penghasilan

Akomodasi bersama Akomodasi semi-

independen

 

Lokasi 
(lingkungan 
tempat 
tinggal)

1. Lingkungan urban

2. Banyak fasilitas

1. Lingkungan urban

2. Banyak fasilitas

1. Lingkungan 

perkotaan

2. Banyak fasilitas

3. Suburban (banyak 

ruang dan ruang 

hijau)

4. Mudah diakses oleh 

mobil

5. Fasilitas parkir yang 

nyaman

Bangunan 
(fitur 
hunian)

3. Unit dalam kelompok 3-7 penghuni

4. Tempat tidur rata-rata 22m²

5. Fasilitas sanitasi bersama (1 shower/

toilet per 4 unit)

6. Dapur bersama dengan meja 

makan

7. Ruang komunal (taman, dll) 

dengan luas 1,5m²/unit

8. Parkir sepeda bersama

9. Ruang cuci bersama

10. Total  50m², dengan area terpakai 

35m².

3. Unit semi-independen 

dengan fasilitas 

bersama

4. Tempat tidur rata-rata 

22m²

5. Fasilitas sanitasi untuk 

2 orang

6. Dapur untuk 2 orang

7. Ruang komunal (taman, 

dll) dengan luas 1,5m²/

unit

8. Parkir sepeda bersama

9. Ruang cuci bersama

10. Total  50m², dengan 

area terpakai 35m².

 

6. Unit mewah dan 

besar

7. Ruang luar milik 

pribadi (taman, dll)

Biaya 11. Maksimal biaya sewa 160-220 Euro 11.   Maksimal biaya sewa 

220-320 Euro

8. Maksimal biaya sewa 

550-750 Euro

9. Biaya unit terbaik 

750-1000 Euro

10. Biaya membeli 

100.000-200.000 

Euro
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Target grup 4: Warga negara dengan 
umur diatas 55 tahun

Target grup 2: Warga negara dengan 
umur diatas 55 tahun

Pendapatan rendah untuk modal Pendapatan tinggi untuk modal

Lokasi 
(lingkungan 
tempat 
tinggal)

1. Hunian yang aman (keamanan sosial)

2. Kebutuhan sehari-hari, berbelanjan, 

transportasi umum dapat dijangkau 

dengan berjalan sejauh kurang dari 

500 m.

3. Lingkungan perkotaan

4. Suburban (banyak ruang dan ruang 

hijau)

1. Hunian yang aman (keamanan sosial)

2. Kebutuhan sehari-hari, berbelanjan, 

transportasi umum dapat dijangkau 

dengan berjalan sejauh kurang dari 

500 m.

3. Mudah diakses oleh mobil

4. Fasilitas parkir yang nyaman

5. Ada yang suka perkotaan ada yang 

suka pinggiran kota

Bangunan 
(fitur 
hunian)

5. Sebaiknya tidak pada lantai dasar

6. Ada fasilitas lift di dalam bangunan

7. Sebaiknya tidak dengan tangga di 

dalam bangunan

8. Setidaknya 3 ruangan

9. Ruang keluarga 25-30m², kamar tidur 

>11,5m²

10. Keterhubungan ruang keluarga, kamar 

tidur, kamar mandi

11. Ukuran kamar mandi yang cukup luas

12. Perhatian lebih untuk insulasi akustik

13. Mudah beradaptasi untuk penghuni 

disabilitas

6. Sebaiknya tidak pada lantai dasar

7. Ada fasilitas lift di dalam bangunan

8. Sebaiknya tidak dengan tangga di 

dalam bangunan

9. Akses melalui hall pintu masuk, tidak 

melalui galeri

10. 4-5 ruangan

11. Ruang keluarga 30-40m², dapur yang 

besar

12. Keterhubungan ruang keluarga, kamar 

tidur, kamar mandi

13. Ukuran kamar mandi yang cukup luas

14. Balkon atau roof garden 10-15m²

15. Perhatian lebih untuk insulasi akustik

16. Mudah beradaptasi untuk penghuni 

disabilitas

Biaya 14. Maksimal biaya sewa 400 Euro

15. Biaya membeli 75.000-110.000 Euro

17. Biaya sewa 550-1100 Euro

18. Biaya unit terbaik >1000 Euro

19. Biaya membeli 110.000-500.000 Euro

(Sumber: Remoy dan Voordt, 2014)
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Sementara, berdasarkan Pasal 7B No 277 New York State Multiple Dwelling 
Law, terdapat ketentuan mengenai standar pencahayaan dan penghawaan 
sebagai berikut:

a. Setiap unit rumah harus tersedia pencahayaan dan penghawaan alami 
dan buatan

b. Tersedia minimal 1 buah jendela dengan bukaan yang mengarah 
langsung ke jalan, lapangan atau ruang terbuka lainnya yang 
memungkinkan cahaya dan sirkulasi udara masuk ke ruangan.

c. Rasio bukaan jendela adalah sebagai berikut:
 • 10% jika luas lantai ruang tamu tersebut kurang dari 500 kaki 

persegi (46,5 m2); atau
 • Pengurangan sebesar 1% untuk setiap penambahan 100 kaki 

persegi (9,2 m2) dari lima ratus kaki persegi (46,5 m2) luas lantai 
ruang tamu tersebut, hingga minimal 5%; dan

 • Dalam hal apa pun jarak antara area jendela dan garis batas 
kavling belakang tidak boleh < 5 kaki (1,5 m); dan

 • Setidaknya 50% dari luas jendela yang diperlukan harus dapat 
dibuka.

d. Untuk luas unit dengan ukuran minimal 415 kaki persegi (38,5 m2), 
ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

 • ¼ dari luas bangunan tersedia minimal 1 jendela yang terbuka 
langsung ke jalan atau ke halaman selebar 8 kaki,

 • Ukuran jendela yang disyaratkan tidak boleh kurang dari 8% 
luas lantai unit,

 • Lebar dinding interior ruangan tempat jendela disyaratkan 
tidak boleh kurang dari 12 kaki (> 3,6 m2)

Di Borough, Inggris, permohonan izin perencanaan harus, jika 
memungkinkan, sesuai dengan standar berikut dalam hal ukuran ruangan. 
Ini adalah standar yang biasanya diharapkan oleh Dewan meskipun 
diterima bahwa dalam keadaan tertentu, perubahan dapat diterima. Perlu 
dicatat bahwa jendela biasanya memerlukan ventilasi untuk memenuhi 
standar Peraturan Bangunan.
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1.4.2 Layout dan Standar Ruang

Tata letak kantor mungkin cukup menyulitkan untuk dikonversi menjadi 
hunian. Lift dan tangga yang berada di area sentral dapat menimbulkan 
ketidaknyamanan dalam fungsi hunian, sementara core lift dan tangga 
tersebut tidak mungkin dipindahkan karena merupakan bagian dari 
struktur utama bangunan (Remoy dan Voordt, 2014). Menambahkan lift 
tambahan hanya bisa dilakukan di luar bangunan, sehingga tidak perlu ada 
penambahan shaft di dalam bangunan. Akan tetapi, umumnya bangunan 
kantor didesain untuk banyak orang per meter persegi dan lebih ramai 
dibandingkan apartemen, yang mengakibatkan kebutuhan jumlah lift pada 
bangunan kantor lebih banyak dibandingkan pada bangunan residensial. 
Oleh karena itu, akan terdapat shaft lift yang dapat digunakan sebagai 
shaft HVAC, listrik, air, atau pipa buangan. Namun, membuat lubang pada 
shaft tersebut bisa jadi sulit dilakukan, mengingat dinding shaft tersebut 
merupakan bagian dari struktur utama. 

Kemudian, ketentuan jalur eksit pada bangunan kantor lebih ketat 
daripada hunian. Penambahan tangga dapat menjadi hal yang penting 
untuk dilakukan agar memenuhi standar keselamatan. Terkait pintu masuk 
utama, umumnya terletak di tengah, dengan akses eksit yang ada di setiap 
ujung bangunan. Untuk keselamatan penghuni, sebisa mungkin tata letak 
hunian tidak menyulitkan para penghuni untuk melarikan diri saat terjadi 
kebakaran. Selain itu, tata letak elemen pun sebaiknya memudahkan 
penyandang disabilitas untuk bergerak atau mengakses secara mandiri, 
contohnya saat bermanuver. 

Berdasarkan Dekrit Bangunan Belanda tahun 2012, fungsi hunian harus 
memiliki area hunian non-publik (kamar pribadi) dengan luas lantai minimal 
10 m2. Adapun area atau ruang yang dihuni harus memiliki ketinggian 
minimal 2,1 meter di atas lantai dan terdapat sebuah ruang huni dengan 
luas area minimal 7,5 m2 dengan lebar minimal 2,4 meter. Kemudian, 
struktur partisi eksternal, area toilet, dan area mandi pada bangunan 
residensial harus tahan air.
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Umumnya bangunan kantor didesain untuk banyak 

orang per meter persegi dan lebih ramai dibandingkan 

apartemen, yang mengakibatkan kebutuhan jumlah lift 

pada bangunan kantor lebih banyak dibandingkan pada 

bangunan residensial. Oleh karena itu, akan terdapat shaft 

lift yang dapat digunakan sebagai shaft HVAC, listrik, air, 

atau pipa buangan.
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Berdasarkan Pasal 7B No 277 New York State Multiple Dwelling Law, standar 
ukuran ruangan untuk konversi bangunan gedung yang dibangun setelah 
18 April 1929 adalah sebagai berikut:

a. Ruang Tamu, Ruang Makan, dan Kamar Tidur:
 • Untuk setiap apartemen kelas A harus memiliki setidaknya satu 

ruang tamu yang berukuran minimal 132 kaki persegi (12 m2) 
dengan lebar minimal 8 kaki (2,4 m).

 • Tinggi lantai ruangan adalah minimal 8 kaki (2,4 m) dihitung 
dari lantai hingga langit-langit ruangan.

 • Untuk apartemen 1 kamar kelas B (tipe unit terjangkau) 
memiliki ukuran minimal 60 kaki persegi (5,57 m2) dengan 
dimensi minimal 6 kaki (1,8 m).

 • Ruang makan harus memiliki ukuran minimal 55 kaki persegi 
(5,1 m2) dan memiliki minimal 1 jendela yang mengarah 
langsung ke jalan atau halaman dengan luas minimal 1/8 dari 
luas ruang makan.

 • Kamar tidur memiliki luas minimal 75 kaki persegi (6,9 m2), jika 
kurang dari 75 kaki persegi, maka tidak boleh ditempati oleh 
lebih dari 1 orang dewasa.

b. Ruang Dapur:
 • Ukuran maksimal dapur kecil (kitchenette) adalah 80 kaki 

persegi (7,4 m2), sedangkan dapur besar (kitchen) berukuran 
minimal 80 kaki persegi.

 • Plafon, dinding, pintu dari dapur harus bersifat tahan api atau 
menggunakan minimal 1 sprinkler dengan sekering pada suhu 
tidak lebih dari 212ºF. Sprinkler ini harus terhubung dengan 
saluran air melalui pipa berdiameter minimal ½ inci.

 • Setiap dapur harus dilengkapi dengan gas dan/atau listrik, serta 
tersedia lampu.

 • menggunakan jendela yang memiliki lebar minimal 12 inci, luas 
3 kaki persegi atau 10% dari luas ruangan.

c. Luas kamar mandi adalah minimal 5% dari luas lantai.
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Di setiap studi kasus, disarankan minimal standar ruang 

yang ada yaitu kamar tidur, dapur, toilet dan kamar mandi, 

ruang bersama dan ruang luar.

Ruangan yang serupa terletak di atas dan di bawah satu 

sama lain dalam tata letak “bertumpuk”, yaitu dapur di 

atas dan di bawah dapur, kamar tidur di atas dan di bawah 

kamar tidur.
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Pada Pasal 7B No 277 New York State Multiple Dwelling Law penambahan 
luas ruangan dalam bentuk mezzanine  memiliki ketentuan sebagai 
berikut:
1. Tinggi minimum ruang utama adalah 7 kaki (2,2m),
2. Luas mezzanine tidak lebih dari 1/3 luas ruangan.

Selain mezzanine, terdapat juga ketentuan untuk ruang dapur dan kamar 
mandi, yaitu:
1. Luas dapur sebesar 80 kaki persegi (7,5 m2) atau lebih dengan 

menggunakan jendela yang memiliki lebar minimal 12 inch, luas 3 kaki 
persegi atau 10% dari luas ruangan.

2. Luas kamar mandi adalah minimal 5% dari luas lantai.

Dengan lebih rinci, studi kasus di Belanda mensyaratkan pengkonversial 
dalam hal standar ruang dalam poin-poin berikut: 

1. Dapur
 • Tempat tinggal dengan lokasi pemasangan alat memasak 

atau dengan lokasi pemasangan pemanas cerobong terbuka 
untuk air hangat, harus memiliki ventilasi dengan kapasitas 
setidaknya 21 dm3/s. 

 • Lokasi pemasangan untuk peralatan memasak atau pemanas 
air dengan daya nominal melebihi 15 kW, atau untuk pemanas 
air yang bukan merupakan pemanas cerobong terbuka, tidak 
boleh diperhitungkan.

 • Paling sedikit 21 dm3/s kapasitas saluran pembuangan udara 
dalam ruangan dari ruang tinggal dengan lokasi pemasangan 
alat memasak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.38(3) 
harus langsung di luar ruangan.

 • Fungsi perumahan harus memiliki lokasi pemasangan 
untuk unit wastafel dapur dan lokasi pemasangan untuk alat 
memasak yang terletak di ruang tertutup.

 • Lokasi pemasangan kitchen sink sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4.42(1) harus memiliki luas lantai paling sedikit 
0,7m x 0,4m.

 • Lokasi pemasangan alat masak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4.42(1) harus memiliki luas lantai paling sedikit 0,4mx0,4m.

 • Ruang untuk wastafel dan ruang untuk kompor harus ada di 
setidaknya satu area lantai yang dapat digunakan
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2. Toilet dan Kamar Mandi
 • Ventilasi pada toilet atau kamar mandi harus memiliki kapasitas 

setidaknya 7 dm3/s untuk toilet, atau 14 dm3/s untuk kamar 
mandi.

 • Drainase udara dalam ruangan dari ruang toilet atau kamar 
mandi harus dilakukan langsung di luar ruangan.

 • Residensial setidaknya harus memiliki 1 toilet.
 • Luas ruang toilet minimal 0.64 m2 dengan lebar minimal 0.6 m, 

dan tinggi minimal 2 m di atas lantai.

3. Kamar
Semua living areas harus memiliki lebar minimal 1.8 m sehingga cukup 
ruang untuk pintu di samping tempat tidur single. Di setiap area lantai 
yang dapat digunakan yang terletak di area aksesibilitas, setidaknya 
satu ruang tamu harus ditempatkan dengan dimensi sedemikian 
rupa sehingga cukup dapat digunakan sebagai kamar tidur untuk 
pengguna kursi roda. Harus terdapat jendela yang bisa memasukkan 
udara ke dalam ruangan di pagi hari.

4. Ruang Bersama
 • Udara segar yang masuk ke dalam ruang bersama pada area 

yang dihuni kecepatan angin yang masuk tidak boleh lebih 
dari 0.2 m/s (kenyamanan termal).

 • Ruang yang ditinggali harus memiliki fasilitas ventilasi dengan 
kapasitas setidaknya 0.7 dm3/s per m2 per lantai dengan 
minimum 7 dm3/s.

 • Ruang tinggal harus memiliki fasilitas drainase udara dengan 
kapasitas paling sedikit 3 dm3/s per m2 dari luas lantai ruang 
tersebut, namun tidak berlaku untuk tempat tinggal bersama.

 • Setiap fungsi hunian harus memiliki setidaknya satu area 
lantai yang dapat digunakan dengan ruang tamu dengan luas 
lantai tidak kurang dari 11 m2 dan lebar minimal 3 m. Di area 
seperti itu, meja makan dan empat kursi dapat ditempatkan.

5. Ruang Luar: loggia, balkon 
Area luar pada hunian menyediakan kebutuhan dasar manusia untuk 
memiliki kontak dengan lingkungan. Area outdoor adalah ruang di 
mana cahaya dan udara segar dapat dengan bebas mengalir masuk 
dan keluar. Oleh karena itu, ruang seperti itu harus berada di luar 
selubung termal. Contoh ruang luar adalah taman, balkon, loggia, atau 
teras atap.
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Setiap rumah harus memiliki area luar non-publik yang dapat diakses 
secara langsung dari rumah, dengan luas tidak kurang dari 4 m2 dan 
lebar minimal 1.5 m, kecuali untuk rumah yang hanya memiliki luas 
lantai kurang dari 40 m2. Jika terdapat area public di area luar, hanya 
diperbolehkan menyediakan seluas 1 m2 per rumah. Area luar ruangan 
bersama, bagaimanapun, harus setidaknya 4 m2 dengan lebar 
setidaknya 1,3 m, bahkan jika kurang dari empat rumah bergantung 
pada area luar ruangan.

Rumah kecil seperti rumah susun mahasiswa, misalnya, dapat 
dibangun dengan balkon yang berdekatan dengan dapur umum 
atau ruang tamu. Perlu dicatat bahwa balkon harus selalu dapat 
dijangkau tanpa perbedaan ketinggian yang lebih besar dari 0,02 m 
serta dilengkapi dengan pagar atau partisi, dan bahwa akses ke balkon 
harus memiliki tinggi dan lebar yang jelas, sehingga aksesibilitas 
dari area luar ruangan dari dan ke rumah harus memudahkan untuk 
pengguna kursi roda.

Sementara Borough Council mengeluarkan pedoman untuk konversi 
bangunan menjadi hunian apartemen, untuk layout ketentuan tersebut 
adalah sebagai berikut:

1. Pedoman tata letak flat diperlukan untuk memastikan tingkat 
kenyamanan yang wajar bagi penghuni dan penghuni lain di flat atau 
rumah yang berdekatan.

2. Ruangan yang serupa terletak di atas dan di bawah satu sama lain 
dalam tata letak “bertumpuk”, yaitu dapur di atas dan di bawah dapur, 
kamar tidur di atas dan di bawah kamar tidur.

3. Tata letak harus dirancang untuk menghindari pemandangan kebun/
ruang pribadi tetangga.

4. Jika pipa tidak dapat diakomodasi secara internal, tata letak harus 
dirancang sedemikian rupa sehingga kamar mandi terletak di bagian 
belakang properti untuk menghindari pipa limbah baru dan saluran 
pembuangan mengalir di bagian depan.

Dengan lebih rinci, studi kasus di Inggris mensyaratkan pengkonversian 
dalam hal standar ruang dalam poin-poin berikut: 
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1. Dapur
 • Lebih baik memiliki dapur terpisah, tetapi dalam beberapa 

keadaan, diperbolehkan dapur kecil sebagai bagian dari ruang 
tamu. Jika hal ini terjadi maka diharapkan joint space. Namun, 
tidak disarankan untuk memiliki dapur di dalam area kamar 
tidur 

 • Ukuran minimum normal untuk sebuah dapur adalah 7.65m2. 
Dalam beberapa kasus standar yang lebih rendah dapat 
diterima asalkan ruangan memiliki tata letak yang aman dan 
dapat diterapkan untuk persiapan dan memasak makanan.

 • Dapur harus memiliki ventilasi dan penerangan alami, dengan 
jendela yang menghadap ke luar. Namun, dapur internal 
dengan ventilasi dan pencahayaan ekstrak mekanis buatan 
juga diperbolehkan.

2. Kamar Mandi dan Toilet
 • Harus ada setidaknya satu toilet di setiap unit dan setidaknya 

satu bak mandi atau pancuran.
 • Kamar mandi en-suite dengan WC diperbolehkan untuk flat 

dengan satu kamar tidur. Jika ada lebih dari satu kamar tidur 
di flat, kamar mandi/WC harus disediakan yang tersedia untuk 
semua penghuni (yaitu jika ada satu en-suite, maka harus ada 
kamar mandi lain untuk penghuni flat lainnya).

 • Idealnya, kamar mandi harus menyala dan berventilasi alami. 
Kamar mandi internal tanpa pencahayaan dan ventilasi 
alami diperbolehkan asalkan ventilasi ekstrak mekanis dan 
pencahayaan disediakan. Jika kamar mandi dan WC memiliki 
jendela, mereka harus dilapisi kaca buram.

 • Kamar mandi/toilet harus dapat diakses dari ruang sirkulasi 
umum di flat (yaitu koridor atau lorong). Izin perencanaan 
tidak akan diberikan untuk setiap flat di mana kamar 
mandi atau WC terletak di luar dapur atau ruang tamu. 

3. Kamar Tidur
 • Kamar tidur harus mandiri dan dapat diakses dari ruang 

sirkulasi utama. 
 • Semua kamar tidur harus memiliki pencahayaan dan ventilasi 

alami yang memadai. Ini berarti bahwa area kaca di setiap kamar 
tidur harus setidaknya 10% dari keseluruhan luas lantai, dan 
bagian bukaan jendela harus setidaknya 5% dari keseluruhan 
luas lantai.
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 • Luas lantai minimum untuk kamar double dewasa adalah 10,22 
m2 Luas lantai minimum untuk kamar tidur single dewasa 
adalah 6,5 m2 dan 4,7 m2 untuk kamar anak (di bawah 10 tahun). 
Tetapi idealnya, proposal harus bertujuan untuk mencapai 
minimal 8,4 m2.

 • Tidak boleh lebih dari satu kamar per flat dengan ukuran terkecil 
(4.7 m2) dan setidaknya satu kamar dengan ukuran terbesar 
(10.22 m2). Jika flatnya adalah flat satu kamar tidur, maka itu 
harus dengan standar ukuran ganda ini.

4. Ruang Bersama
 • Aturan yang sama berlaku untuk ruang tamu dalam hal area 

jendela – yaitu harus ada area kaca yang setara dengan 10% dari 
luas lantai, dan harus ada bagian bukaan jendela yang 5% dari 
keseluruhan lantai ruang. Ukuran minimum untuk ruang tamu 
adalah 13m2.

 • Semua kamar yang dapat dihuni (kamar tidur dan ruang 
keluarga) harus memiliki pencahayaan dan ventilasi alami, dan 
dapat diakses dari koridor utama

5. Ruang-ruang lain
Diperbolehkan untuk memiliki ruang belajar/ruang makan/toko 
sebagai kamar internal, asalkan ada cara langsung untuk melarikan 
diri dari kamar dalam itu. Namun, lebih baik untuk memiliki kamar 
dengan cahaya langsung dan ventilasi alami.

6. Fasilitas Ruang Luar
Disarankan untuk memiliki beberapa ruang di luar ruangan untuk 
penghuni flat. Misalnya, area untuk mencuci kendaraan, dan tempat 
bermain anak-anak. Di mana ruang ini ada, itu harus disediakan untuk 
penggunaan penghuni dan semua penghuni harus memiliki akses 
yang mudah ke sana. 

Pada kasus Australia, persyaratan agar suatu ruangan layak dihuni diatur 
dalam kode bangunan Australia atau Building Code Australia (BCA). 
Penjelasan beberapa poin syarat yang perlu dipenuhi adalah sebagai 
berikut (Jarrahdale, 2021): 

1. Syarat tinggi  plafon
Sebuah ruangan atau gedung harus memiliki tinggi yang cukup untuk 
fungsi yang diinginkan pada ruangan. Menurut BCA Vol. 2 bagian 3.8.2, 
tinggi yang diwajibkan tidak kurang dari:
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a. Ruang yang dihuni kecuali dapur setinggi 2,4 m
b. Area dapur dan laundry setinggi 2,1 m
c. Koridor setinggi 2,1 m

2. Kamar mandi, area shower, pantry, dan ruang penyimpanan setinggi 
2,1 m

3. Penyediaan pencahayaan alami dan ventilasi
4. Menyesuaikan penggunaan energi dalam ruangan
5. Menyediakan alarm asap

1.5 Pencegahan Kebakaran dan Insulasi Suara

Berdasarkan Pasal 7B No 277 New York State Multiple Dwelling Law, 
terdapat ketentuan mengenai pencegahan terhadap kebakaran yaitu:

1. Dinding terluar dari bangunan menggunakan material yang tidak 
mudah terbakar, dan memiliki ketahanan api selama minimal 3 jam.

2. Bukaan jendela pada dinding exterior mengikuti aturan minimum 
berdasarkan Bab 26 Kode Administratif, atau minimal jendela harus 
tahan api dan tersedia sprinkler per jendela.

3. Konstruksi tahan api (konstruksi kelas 2 sesuai dengan persyaratan dari 
kode bangunan).

4. Jika konstruksi tidak tahan api (non-fireproof), bangunan yang 
dibangun tidak melebihi 6 lantai, dan setinggi 85 kaki (25 meter) 
dihitung ke plafond lantai teratas, atau tidak melebihi 7 lantai dengan 
ketinggian 85 kaki dihitung ke plafond lantai dan menggunakan 
sprinkler, dan luas lantai:

 • 3000 kaki persegi,
 • 5000 kaki persegi jika bangunan 6 lantai atau kurang dan 

menggunakan sprinkler,
 • 5000 kaki persegi jika 7 lantai dan menggunakan sprinkler dan 

system standpipe,
 • 10000 kaki persegi jika bangunan sepenuhnya menggunakan 

sprinkler dan plafond tahan api selama 1 jam.
 •

5. Bangunan diperbolehkan memiliki fungsi lain (komersial dan 
manufaktur) selama sesuai dengan perizinan Namun, hanya pada lantai 
1 dan 2 bangunan yang bisa menggunakan tipe proteksi kebakaran 
menengah sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, jika tidak 
maka harus menggunakan wet sprinkler sepenuhnya.
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Di Belanda, terkait keselamatan kebakaran pada bangunan, 

jika fungsi hunian memiliki unit hunian tidak lebih dari 4 

unit, maka tidak perlu menerapkan aturan terkait risiko 

keselamatan kebakaran. 

Partisi eksterior pada area yang dihuni minimal memiliki 

proteksi bising sebesar 20 dB. Adapun partisi yang ada di 

dalam hunian harus memiliki proteksi kebisingan paling 

rendah 2 dB

Plat lantai sebaiknya memiliki insulasi akustik, sehingga 

tidak disarankan konstruksinya terlalu tipis. Solusi untuk 

memenuhi standar insulasi akustik pada plat lantai 

eksisting yang tipis, namun tidak banyak membebani 

struktur, adalah dengan menggunakan metode box-in-box
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6. Setiap koridor atau lorong penghuni dan tangga harus menggunakan 
sprinkler otomatis.

7. Setiap bangunan harus tersedia core untuk sistem kebakaran vertikal 
yang tahan terhadap api minimal 1 jam.

8. Pemasangan smoke detector pada setiap unit rumah.

9. Tersedia jalur evakuasi yang tahan terhadap 

Di Belanda, terkait keselamatan kebakaran pada bangunan, jika fungsi 
hunian memiliki unit hunian tidak lebih dari 4 unit, maka tidak perlu 
menerapkan aturan terkait risiko keselamatan kebakaran. Sementara, 
jika terdapat minimal 5 unit hunian, maka aturan tersebut berlaku. 
Peraturan tersebut dapat merujuk pada Dekrit Bangunan Belanda tahun 
2012, dimana dalam kasus pengkonversian ini menggunakan struktur 
eksisting, bukan struktur yang baru. Berikut beberapa peraturan terkait 
persyaratan ketahanan struktur saat terjadi kebakaran, pada bangunan 
yang menggunakan struktur eksisting.

Lantai, tangga atau ramp yang berada di atas atau di bawah jalur eksit 
tidak boleh roboh selama 30 menit saat terjadi kebakaran di kompartemen 
kebakaran, dimana jalur eksit tersebut berada. Struktur penahan beban 
pada lantai unit hunian yang memiliki ketinggian tidak lebih dari 7 m di 
atas atau di bawah ketinggian medan, tidak boleh runtuh selama paling 
sedikit 60 menit. Jika ketinggian struktur tersebut lebih dari 7 m namun 
masih di bawah 13 m, tidak boleh runtuh selama paling sedikit 90 menit. 
Sementara, jika lebih dari 13 m tidak boleh runtuh selama paling sedikit 120 
menit. Akan tetapi, jika kepadatan beban api permanen dari kompartemen 
menunjukkan tidak lebih dari 500 MJ/m2 (sesuai dengan NEN 6090), 
maka durasi waktu dikurangi 30 menit. Adapun luas permukaan tangga 
kebakaran paling sedikit 0,7 m x 0,7 m, dengan dimensi lebar 0,7 meter, 
memiliki ketinggian ruang kepala di atas tangga minimal 1,9 meter, 
memiliki ketinggian anak tangga maksimal 0,22 meter, dan jarak antar 
tangga minimal 0,2 meter. Terkait handrail pada tangga kebakaran, 
pegangan tangan tersebut setidaknya ada di satu sisi jika menjembatani 
celah ketinggian melebihi 1,5m. Tepi atas pegangan tangan harus pada 
ketinggian minimal 0,6 m dan paling tinggi 1 m, diukur di atas bagian 
depan anak tangga. 

Untuk mengurangi penyebaran api dan asap, ruang tertutup harus 
ditempatkan di dalam kompartemen kebakaran. Kompartemen tersebut 
harus memuat paling banyak 4 karavan dan fungsi tambahannya, dengan 
luas total yang dapat digunakan tidak melebihi 1.000 m2. Ketahanan api 
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dari kompartemen dan sub kompartemen harus sekurang-kurangnya 
bertahan selama 20 menit. Adapun ruang tertutup yang dilalui oleh jalur 
penyelamatan yang dilindungi harus memiliki instalasi penerangan yang 
dapat menghasilkan intensitas penerangan paling sedikit 2 lux yang diukur 
pada lantai dan permukaan anak tangga. Penerangan darurat tersebut 
harus menyala dalam waktu 15 detik untuk jangka waktu sekurang-
kurangnya 60 menit. Adapun pintu yang terletak di rute pelarian umum 
yang memberikan akses ke tangga tidak boleh melawan arah pelarian 
saat dibuka. Pada sisi pintu luar atau pintu keluar darurat yang berdekatan 
dengan udara luar, harus dipasang tanda dengan tulisan “escape door, keep 
clear” atau “emergency exit”. Jika terdapat bangunan baru yang memiliki 
lantai hunian lebih dari 20 meter di atas ketinggian medan, harus memiliki 
fire-fighting lift. 

Setiap titik di lantai yang dihuni ataupun dilewati oleh pengguna adalah 
awal dari rute pelarian yang mengarah ke halaman yang berdekatan atau 
ke jalan raya umum. Jarak berjalan kaki antara suatu titik di area fungsional 
dan eksit sub kompartemen kebakaran di mana area fungsional tersebut 
berada tidak boleh melebihi 45 m. Rute pelarian tersebut harus terlindungi 
dari pintu keluar sub kompartemen kebakaran dimana rute penyelamatan 
dimulai, kecuali jika pintu keluar tersebut berbatasan langsung dengan 
halaman luar. Rute pelarian yang melewati ruang sirkulasi umum pada 
fungsi hunian dengan total area yang digunakan melebihi 500 m2, harus 
menjadi rute pelarian  tambahan yang dilindungi. Jika luas total yang dapat 
digunakan melebihi 1.500 m2, harus menjadi rute pelarian yang aman. 
Sebuah rute pelarian harus memiliki jalan bebas dengan lebar setidaknya 
0,5 m dan tinggi 1,7 m. Ruang tidak tertutup yang dilalui oleh rute pelarian 
harus memiliki kapasitas mengalirkan panas dan asap, serta memasukkan 
udara segar sehingga dalam kasus kebakaran, ruang tersebut dapat 
digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama untuk melarikan diri, 
penyelamatan, dan kebutuhan pemadam kebakaran.

Berdasarkan Dekrit Bangunan Belanda tahun 2012, partisi eksterior pada 
area yang dihuni minimal memiliki proteksi bising sebesar 20 dB. Adapun 
partisi yang ada di dalam hunian harus memiliki proteksi kebisingan paling 
rendah 2 dB atau dB(A) dari kebisingan tempat dimana hunian tersebut 
berada. Kemudian, area tidur harus memiliki karakteristik kebisingan 
yang tidak lebih dari 30 dB. Secara umum, tingkat kebisingan di sekitar 
bangunan sebaiknya tidak melebihi 60 dB untuk kantor dan 50 dB untuk 
hunian. Solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi standar kebisingan 
adalah dengan membuat screen barrier atau meletakkan ruang yang tidak 
mempertimbangkan kebisingan di dekat sumber bising.
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Selain fasad, plat lantai pun sebaiknya memiliki insulasi akustik, sehingga 
tidak disarankan konstruksinya terlalu tipis. Solusi untuk memenuhi 
standar insulasi akustik pada plat lantai eksisting yang tipis, namun tidak 
banyak membebani struktur, adalah dengan menggunakan metode box-
in-box. Metode tersebut menggunakan struktur lantai yang diangkat dan 
membuat langit langit yang digantung, sehingga dapat menyediakan 
ruang insulasi untuk memproteksi kebisingan antar lantai. Oleh karena 
itu, sebaiknya jarak antar lantai setidaknya 3 meter, agar memungkinkan 
adanya ventilasi mekanis di atas plafon gantung dan mengangkat struktur 
lantai tambahan minimal 10 cm, sehingga ketentuan jarak bebas antar 
lantai (2,6 meter) pun dapat terpenuhi (Remoy dan Voordt, 2014).
Sementara di Inggris, peraturan kebakaran telah diperbarui selama 
bertahun-tahun dan persyaratan untuk mematuhi peraturan saat ini 
dapat menimbulkan potensi masalah yang tidak terkait langsung dengan 
perubahan penggunaan. Masalah-masalah ini meliputi: (Morris, et.al, 2011)

1. Konversi mungkin melibatkan pengenalan pintu darurat baru karena 
jarak penyelamatan yang diperlukan ke inti api yang dilindungi 
bervariasi di gedung perkantoran hingga hunian.

2. Bangunan di atas tiga lantai tanpa jalur keluar sekunder yang ada 
permu menambahkan pintu darurat kebakaran eksternal, yang berarti 
pengenalan rute pelarian sekunder internal dapat menghabiskan area 
lantai yang besar.

3. Banyak bangunan yang ada lebih dari 30 m tidak akan memiliki sistem 
sprinkler. Setelah ambang batas 30 m dilintasi, semua lantai bangunan 
harus memiliki sistem sprinkler yang terpasang. Dengan biaya rata-
rata sekitar £ 4000 per flat, ini adalah biaya yang signifikan. Namun 
perlu dicatat bahwa tata letak internal bisa lebih fleksibel jika sistem 
sprinkler diterapkan sehingga menghilangkan kebutuhan akan lobi.

Lebih jauh panduan dari Borough Council (2005), memaparkan:

1. Konversi harus dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa 
semua penghuni memiliki sarana yang aman untuk melarikan diri dari 
kebakaran, dengan cara menyediakan tangga yang dilindungi (tangga 
tertutup yang terlindung dari api dan asap), pintu tahan api, dinding, 
lantai dan tangga, dan dengan memastikan ada rute pelarian yang 
memuaskan.

2. Tidak mungkin dalam panduan umum seperti ini, untuk menjelaskan 
setiap persyaratan untuk insulasi api dan kebisingan, karena ada 
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banyak cara untuk mencapai standar yang disyaratkan, dan standar 
bervariasi tergantung pada proposal. Namun, semua konversi akan 
diminta untuk memenuhi ketentuan Dokumen B yang Disetujui dari 
Peraturan Bangunan 1991 (edisi 2000 atau amandemen berikutnya). 
Daftar berikut menyajikan panduan umum tentang persyaratan utama 
untuk konversi flat:

3. Semua flat biasanya akan diminta untuk memiliki area lobi dan pintu 
depan sendiri. Izin perencanaan dan persetujuan Peraturan Bangunan 
umumnya tidak akan diberikan untuk rumah susun yang memiliki 
kamar layak huni yang diakses langsung dari tangga utama.

4. Setiap pintu masuk flat harus:

 • memiliki pintu standar tahan api selama tiga puluh menit (tipe 
FD30S) yang dilengkapi dengan segel panas dan asap dan 
dipasang menggunakan tiga engsel pintu.

 • dilengkapi dengan gembok yang dapat dibuka dari dalam 
tanpa anak kunci, tetapi hanya dapat dikunci dari luar dengan 
anak kunci. (Sehingga menghindari seseorang terjebak di luar 
atau di dalam flat mereka tanpa kunci.)

5. Elemen struktural termasuk dinding, lantai dan tangga harus mencapai 
tingkat ketahanan api yang relevan (30 menit). Panduan tentang 
berbagai cara untuk mencapai hal ini dapat diperoleh dari Surveyor 
Kontrol Gedung di Dewan.

6. Kamar bagian dalam di flat tidak akan diterima kecuali kamar bagian 
dalam memiliki pintu darurat sendiri. Ruangan dalam adalah ruangan 
yang hanya dapat diakses melalui ruangan lain.

7. Alarm asap/panas, sistem peringatan kebakaran dan penerangan jalan 
keluar mungkin juga diperlukan, tergantung pada skala pembangunan.

8. Peraturan kebakaran akan berbeda jika konversi yang diusulkan lebih 
dari empat lantai, atau jika salah satu unitnya adalah pondok.

9. Di mana sebuah bangunan terdaftar, perhatian harus diberikan untuk 
memastikan bahwa tindakan pencegahan kebakaran dirancang agar 
sesuai dengan bangunan tersebut dengan tetap memastikan bahwa 
standar keselamatan kebakaran terpenuhi.

Untuk insulasi suara, panduan dari Borough Council, memaparkan:

1. Insulasi suara adalah salah satu faktor yang paling signifikan dan mahal 
dalam mengubah bangunan kantor menjadi hunian. Sangat penting 
bahwa semua lantai ditingkatkan untuk memenuhi standar insulasi 
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Konversi mungkin melibatkan pengenalan pintu darurat 

baru karena jarak penyelamatan yang diperlukan ke inti api 

yang dilindungi bervariasi di gedung perkantoran hingga 

hunian.

Insulasi suara adalah salah satu faktor yang paling 

signifikan dan mahal dalam mengubah bangunan kantor 

menjadi hunian.
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suara. Ada berbagai cara untuk mencapai standar ini, dan saran tentang 
metode yang berbeda terdapat dalam The Building Regulations 1991, 
Approved Document E – ‘Resistance to the pass of sound’.

2. Untuk meminimalkan gangguan kebisingan, adalah praktik yang baik 
untuk memastikan  kamar-kamar serupa terletak di atas dan di bawah 
satu sama lain dalam tata letak “bertumpuk”, yaitu dapur di atas dan di 
bawah dapur, kamar tidur di atas dan di bawah kamar tidur.

3. Akustik pada bangunan adalah ilmu yang sangat kompleks, dan 
bergantung pada banyak faktor. Dalam semua kasus adalah penting 
bahwa desain menggabungkan bahan yang benar, dan bahwa 
instalasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang sangat spesifik. 
Beberapa metode mungkin tidak cocok untuk bangunan yang 
terdaftar, dan penting untuk mencari saran yang tepat dalam semua 
kasus.

4. Secara umum, beberapa dinding (Gambar 6) dan semua lantai di antara 
flat harus ditingkatkan untuk mencapai ketahanan api 1 jam dan insulasi 
suara yang memadai. Ini akan melibatkan pembangunan langit-langit 
isolasi suara independen di bawah lantai, atau meningkatkan langit-
langit yang ada, atau pemasangan bahan penyerap suara antara balok 
dengan lantai.

Gambar 5. Denah Lantai Menunjukkan Beberapa Persyaratan 
Isolasi Api dan Suara

(Sumber: Borough Council, 2005)
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Kebanyakan bangunan kantor menggunakan plat lantai 

beton pratekan. Plat lantai yang menggunakan konstruksi 

tersebut akan kehilangan kekuatan strukturnya jika 

dilubangi, contohnya saat akan membuat shaft. Sementara 

apartemen memerlukan lebih banyak shaft vertikal 

dibandingkan dengan kantor untuk listrik, air, dan pipa.
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1.6 Struktur dan Layanan Bangunan

Struktur bangunan kantor hampir semuanya memiliki kualitas yang cukup 
baik. Untuk menemukan permasalahan teknis pada bangunan, dilakukan 
penilaian pada tahap awal. Karakteristik struktur dan lantai menjadi hal yang 
paling krusial dalam pengkonversian. Struktur bangunan sebaiknya dapat 
dilakukan pemisahan ruang menjadi ruang-ruang yang dapat digunakan. 
Sementara, bangunan kantor yang sudah tua biasanya tidak sesuai dengan 
standar pengukuran yang ada saat ini, seperti pada bangunan kantor di 
tahun 1980 an menggunakan kelipatan 1,8 m, contohnya 7.2 m, dan hal 
tersebut pas untuk mengakomodasi hunian. Akan tetapi, ada beberapa 
risiko jika menggunakan bangunan tua seperti rencana lantai yang berbeda 
di setiap lantainya dan buruknya perawatan bangunan serta menurunnya 
ketahanan struktur bangunan (seperti tulangan baja yang berkarat dalam 
beton).

1. Rangka struktural memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat 
diperpanjang, secara horizontal atau vertikal

2. Pondasi pada bangunan kantor cukup kuat sehingga penambahan 
secara vertikal memungkinkan untuk dilakukan.

3. Struktur yang diusulkan harus memiliki fasilitas untuk mencegah 
lantai, tangga, dan ramp agar tidak jatuh ke bawah. 

Adapun peraturan untuk struktur eksisting yang diperlukan dalam 
pengkonversian kantor menjadi hunian di Belanda adalah:

1. Lantai, tangga dan ram: Lantai yang diperuntukkan bagi orang, tangga 
dan ram harus memiliki sekat tidak bergerak di setiap tepi yang lebih 
dari 1.5 m di atas lantai, dasar atau air yang berdekatan.

2. Ketinggian partisi

 • Partisi lantai harus memiliki ketinggian minimal 0.9 m dari 
lantai.

 • Partisi pada lantai yang diperuntukkan bagi orang harus 
mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 0.6 m yang diukur 
dari lantai pada lokasi jendela bergerak atau tidak bergerak. 

 • Sekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.23(2) dan (3) harus 
mempunyai tinggi paling sedikit 0,6 m yang diukur dari depan 
anak tangga atau dari lantai ramp.

 • Sekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.23 tidak boleh 
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mempunyai bukaan yang cukup besar untuk lintasan bola 
dengan penampang yang lebih besar dari diameter yang 
diberikan dalam Tabel 2.22 sampai dengan ketinggian 0,6 m di 
atas lantai, bagian depan tangga atau lantai ramp.

 • Jarak mendatar antara lantai, tangga atau ramp dan sekat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.23 tidak boleh lebih dari 
0,1 m.

3. Struktur utama pada bangunan kantor standarnya memiliki bentang 
sepanjang 7.2 meter meskipun struktur grid 5.4 meter juga banyak 
ditemui. Di belanda, 5.4 meter menjadi ukuran standar untuk lebar 
apartemen, sementara pada apartemen yang baru 7.2 meter juga 
sering digunakan.

4. Jendela: 

 • Double glazing pada fasad lebih disukai karena memiliki 
insulasi termal. Masuk siang hari. Jendela geser horizontal yang 
panjang dengan fasad beton terkesan kurang menarik. Cahaya 
alami tidak disarankan  <10% dari luas area.

 • Daylight limit in residential function tidak kurang dari 0.5 m2
 • Bukaan pada partisi eksterior di siang hari yang terletak pada 

jarak kurang dari 2 m dari batas plot, tidak perlu diperhitungkan; 
Selain itu, jika kavling di mana unit fungsional terletak 
berdekatan dengan jalan raya umum, air umum atau area hijau 
umum, maka jarak tersebut harus diperhatikan terhadap pusat 
jalan, air atau area hijau tersebut

 • sudut obstruksi yang diasumsikan untuk setiap segmen 
individu tidak boleh kurang dari 25°.

5. Floor Plat

Lantai pada bangunan kantor biasanya dibangun untuk menahan 
bebas yang lebih besar dibandingkan hunian (kantor : 2,94 kN/m2 
atau 300 kg/m2; hunian: 1.72 kN/m2 atau 175 kg/m2). Kebanyakan 
bangunan kantor menggunakan plat lantai beton pratekan. Plat 
lantai yang menggunakan konstruksi tersebut akan kehilangan 
kekuatan strukturnya jika dilubangi, contohnya saat akan membuat 
shaft. Sementara apartemen memerlukan lebih banyak shaft vertikal 
dibandingkan dengan kantor untuk listrik, air, dan pipa. Akan tetapi hal 
tersebut dapat dihindari dengan tidak memotong tulangan baja pada 
beton, untuk mendeteksi tulangan baja tersebut dapat menggunakan 
pendeteksi logam.
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Kantor juga biasanya menggunakan plat lantai pracetak, sehingga 
cukup sulit untuk membuat shaft. Walaupun demikian, hal tersebut 
bukanlah menjadi penghalang dan menjadi sesuatu yang tidak 
mungkin dilakukan. Solusinya dapat berupa penggunaan kembali 
pusat shaf eksisting.

Di Inggris, sebuah survei struktural akan diperlukan untuk 
menunjukkan bangunan tersebut layak untuk konversi (Morris, et.al, 
2011). Peraturan tentang keruntuhan yang tidak proporsional juga 
berlaku, persyaratan lebih tinggi untuk bangunan tempat tinggal dan 
peraturan telah diperketat selama beberapa dekade terakhir, oleh 
karena itu struktur bangunan tua mungkin perlu diperkuat. Struktur 
beton, bagaimanapun, biasanya dalam urutan struktural yang baik.

1.7 Fasilitas Tambahan

Pengaturan di Belanda mensyaratkan fasilitas tambahan untuk konversi ke 
hunian yaitu:

1. Ruang Penyimpanan
 • Ruang penyimpanan limbah rumah tangga dengan luas lantai 

melebihi 1,5 m2 harus memiliki fasilitas ventilasi yang tidak 
dapat dikunci dengan kapasitas paling sedikit 10 dm3/s per m2 
luas lantai ruang tersebut, dengan maksimum 10 dm3/s.

 • Harus ada permisahan sampah.

2. Keamanan dan Pencegahan Kejahatan
 • Bangunan residensial harus memiliki fasilitas untuk mencegah 

tindakan kriminal. Setiap akses menuju bangunan harus 
disediakan pintu yang dapat mengunci dengan sendirinya. 
Pintu tersebut harus hanya bisa dibuka oleh penghuni dengan 
atau tanpa kunci. Terlebih, akses masuk unit penghuni dapat 
ditambahkan dengan adanya bel. Serambi tanpa akses yang 
dapat dikunci diperbolehkan dalam konstruksi eksisting. 

 • Pintu masuk pada bangunan harus memiliki pintu yang dapat 
menutup sendiri dan tidak bisa dibuka dari luar tanpa kunci.

 • Jika fungsi tempat tinggal pada bangunan tempat tinggal yang 
ada hanya dapat dicapai melalui ruang sirkulasi umum yang 
dapat dikunci, maka paling tidak pada pintu masuk bangunan 
tempat tinggal harus ada fasilitas di bagian luar yang dapat 
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Fasilitas tambahan yang diperlukan dalam pengkonversi 

kantor menjadi hunian diantaranya: ruang penyimpanan 

(Gudang), keamanan dan pencegahan kejahatan, fasilitas 

parkir, area bermain dan ruang terbuka, serta akses 

penyandang cacat.
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digunakan untuk memancarkan sinyal yang dapat diamati di 
tempat tinggal non-umum dari fungsi perumahan itu.

 • Lorong antara bilik, kios, rak, podium, dan elemen perabotan 
lainnya di ruang yang dapat diakses oleh umum harus memiliki 
lebar minimal 1,1 m.

 • Untuk memitigasi risiko Kesehatan dan keselamatan, fungsi 
residensial tidak boleh didiami lebih dari 1 orang per 12 m2 
dari usable area, sementara untuk caravan 1 orang per 6 m2. 

3. Fasilitas Parkir
 • Penyimpanan di luar sangat penting untuk menyimpan sepeda 

dengan mudah dan aman dan dengan demikian merangsang 
penggunaan sepeda. Untuk ruang luar, luas permukaan 
minimal 4 m2 berlaku untuk setiap hunian.

 • Standar parkir diatur oleh otoritas kota yang bergantung pada 
tipe hunian, harga hunian, dan lokasi. Standar parkir tersebut 
beragam antara 1.2-2.0 ruang parkir per unit hunian. Akan 
tetapi, rata-rata bangunan yang dibangun pada tahun 1970an 
dimana merepresentasikan separuh stok hunian di Belanda, 
memiliki rata-rata standar parkir sebesar 1.5 per unit hunian 
yang diharapkan besaran tersebut juga dapat menjadi patokan 
oleh bangunan tahun 2000. 

 • Berbagai otoritas kota mempertahankan tempat berikut: 
garasi dengan jalan masuk dihitung sebagai 1 tempat parkir, 
garasi tanpa jalan masuk dihitung sebagai 0,5 tempat, carport 
dihitung sebagai 0,7 tempat dan tempat parkir taman dihitung 
sebagai 0,5 tempat parkir. Adapun biaya parkir untuk penghuni 
local pada fungsi public biasanya lebih murah dibandingkan 
untuk fungsi bisnis local. 

 • Ruang parkir untuk kendaraan bermotor harus memiliki 
fasilitas ventilasi dengan kapasitas, sesuai dengan NEN 8087, 
paling sedikit 3 dm3/s per m2 dari luas lantai ruang tersebut.

 • Batas ketinggian 4,2 m, terkait dengan situasi di mana struktur 
berbatasan langsung dengan jalan di mana mobil memiliki 
akses termasuk jalur parkir, tempat parkir, bahu keras, dan 
sejenisnya.

 • Batas ketinggian 2,2 m, terkait dengan situasi di mana hanya 
pengendara sepeda atau pejalan kaki yang dapat melewati 
bangunan tersebut.
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 • Komponen struktur bergerak yang bila dibuka dapat menjorok 
ke jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor atau 
batas 0,6 m yang berdekatan dengan jalan tersebut, harus 
terletak lebih dari 4,2 m di atas jalan atau batas tersebut, yang 
diukur dari bagian bawah komponen.

 • Tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan luas layak 
pakai paling banyak 50 m2.

4. Area Bermain
Aman dari orang asing yang bisa bebas keluar masuk ke area tersebut. 

Sementara di Inggris, panduan mengenai fasilitas tambahan berdasarkan 
Borough Council, yaitu:

1. Ruang Penyimpanan
 • Fasilitas penyimpanan sampah harus mudah diakses oleh 

semua rumah susun dalam pembangunan. Idealnya fasilitas 
tersebut harus berada di bagian belakang properti dan 
memiliki akses rata dari jalur akses belakang atau akses lainnya. 
Jika akses ke halaman belakang dibatasi, fasilitas penyimpanan 
harus, jika memungkinkan, berada dalam jarak 20 meter dari 
pintu masuk yang melayani setiap flat. Namun, dalam keadaan 
luar biasa, jarak 30 meter dapat diterima. Jika ada ruang yang 
cukup dan akses yang memadai, setiap flat harus dilengkapi 
dengan tempat sampah beroda. Jika tidak ada ruang yang 
cukup untuk tempat sampah individu, maka tempat sampah 
umum yang besar dapat disediakan dengan syarat tersedianya 
akses yang memadai untuk mengosongkan.

 • Jika tidak memungkinkan untuk menyediakan tempat 
penyimpanan sampah di bagian belakang, maka tempat 
penyimpanan sampah yang tertutup sepenuhnya harus 
disediakan di bagian depan properti. Tempat penyimpanan 
sampah harus berukuran cukup untuk menampung tempat 
sampah beroda untuk setiap flat atau tempat sampah umum 
yang besar. Jika tempat penyimpanan sampah di depan 
diusulkan, lokasi dan detail konstruksi harus didiskusikan 
dengan Petugas Perencanaan pada tahap awal. Perhatian 
khusus harus diberikan pada kualitas desain dan bahan dari 
toko di mana bangunan tersebut terdaftar, atau di kawasan 
konservasi.
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 • Tempat penyimpanan sampah harus ditempatkan sedemikian 
rupa sehingga tidak mengganggu kenyamanan penghuni, 
misalnya tempat penyimpanan sampah tidak boleh berada 
tepat di bawah jendela, dan tidak boleh ditempatkan 
sedemikian rupa sehingga menimbulkan gangguan kebisingan 
bagi penghuni.

2. Keamanan dan Pencegahan Kejahatan
Pertimbangan harus diberikan pada keamanan bagi penghuni flat. 
Hal yang harus diperhatikan adalah dokumen “Diamankan dengan 
Desain”, yang salinannya dapat diberikan oleh Petugas Penghubung 
Arsitektur kepolisian setempat. Untuk memenuhi standar relevan yang 
terkandung dalam dokumen itu, berikut ini akan diperlukan dalam 
aplikasi apa pun:

 • Semua proposal diharapkan memiliki sistem panggilan masuk 
di pintu masuk utama

 • Jika memungkinkan, lorong-lorong dan pintu masuk harus 
diberi gerbang

 • Harus ada penerangan yang sesuai di setiap lorong atau pintu 
masuk umum

 • setiap area komunal harus dijaga keamanannya agar tidak 
digunakan oleh non-penduduk

 • lantai dasar/jendela Prancis harus dilengkapi dengan kunci 
yang aman

3. Akses Penyandang Cacat
Pertimbangan harus diberikan untuk akses bagi penyandang cacat di 
semua proposal. Jelas bahwa dalam beberapa kasus, akses penyandang 
disabilitas akan sulit diamankan, karena sifat bangunan yang akan 
dikonversi. Namun, contoh di mana akses penyandang cacat dapat 
disediakan adalah di mana ada akses tingkat yang ada di tingkat lantai 
dasar. Rumah susun yang tidak memiliki akses tingkat yang ada ini 
dapat diakses dengan penyediaan jalan eksternal. Dimana flat lantai 
dasar telah dibuat dapat diakses, itu harus diubah untuk memenuhi 
akses untuk standar penyandang cacat.

4. Fasilitas Parkir dan Sepeda
Saran perencanaan nasional yang ditetapkan dalam PPG3 “Perumahan” 
merekomendasikan pendekatan yang fleksibel terhadap penyediaan 
parkir. Ini berarti bahwa parkir seringkali tidak diperlukan di area 
yang dilayani dengan baik oleh fasilitas yang ada atau dekat dengan 
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transportasi umum. Daerah yang tidak dapat diakses oleh transportasi 
umum mungkin tidak sesuai untuk pembangunan sejak awal.

Tidak dapat diterima untuk memasukkan ruang parkir di taman depan, 
terutama jika ini melibatkan pemindahan dinding pembatas atau 
vegetasi atau menimbulkan masalah keselamatan jalan. Hilangnya 
ruang taman untuk parkir mobil dapat merusak karakter kawasan, 
dan karenanya tidak dapat diterima. Penyediaan untuk penyimpanan 
siklus diinginkan dan jika memungkinkan harus disertakan dalam 
setiap konversi, baik secara eksternal di area penyimpanan tertutup 
yang rapi, atau secara internal jika ada ruang. Satu ruang siklus harus 
disediakan per rumah tangga.
Sedangkan pada New York, fasilitas tambahan dapat berupa ruang 
terbuka. Berdasarkan New York State Multiple Dwelling Law ketentuan 
kebutuhan ruang terbuka adalah sebagai berikut:

1. Untuk bangunan yang terdiri atas 15 unit hunian, minimal 30% 
area atap diperuntukkan sebagai fungsi rekreasi, 

2. Setiap penambahan 1 unit hunian, dilakukan penambahan 100 
kaki persegi (9,2 m2) untuk fungsi rekreasi,

3. Ruang rekreasi ini harus dapat diakses oleh penghuni dan tamu 
tanpa dipungut biaya.
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2. Pengaturan Finansial

2.1 Biaya Perencanaan

Perubahan fasad menyumbang biaya konstruksi paling signifikan 
dalam konversi dan ekstensif dalam kasus Sloterstyn, Plaats Royal dan 
Wilhelminastaete, di mana fasad diganti sepenuhnya. Semua risiko yang 
berkaitan dengan teknis, peraturan dan fungsional mengurangi kelayakan 
finansial projek. Mengintervensi fasad merepresentasikan biaya yang paling 
substansial dan menjadi faktor kritis dalam kelayakan finansial pada proyek 
pengkonversian. Mengubah fasad eksisting secara keseluruhan berakibat 
besarnya biaya pengkonversian bangunan. Untuk hunian pelajar, target 
finansial proyek dapat terpenuhi karena dapat mempertahankan tampilan 
fasad. Biaya yang paling banyak dikeluarkan dalam pengkonversian 
bangunan adalah pengubahan fasad (27% dari total biaya bangunan), 
dinding interior (17%) dan biaya kontraktor.

Kelayakan finansial ditingkatkan dengan menjual apartemen sebelum 
konstruksi dimulai, mangarah pada biaya dan risiko pembiayaan yang lebih 
rendah. Namun, biaya konversi lebih rendah dibandingkan pembongkaran 
dan membangun baru. Biaya konversi beragam mulai dari €550-€1300 per 
m2. Biaya konversi yang tinggi biasanya dikarenakan permintaan kualitas 
yang tinggi untuk finishing eksternal dan internal, serta permintaan terkait 
kenyaman bagi grup target (insulasi termal dan akustik). Biaya konversi 
rendah dapat dicapai dengan melakukan beberapa perubahan pada fasad 
(hunian pelajar) dan rencana lantai yang mudah diadaptasi.

Akan tetapi, pada kenyataannya, terdapat keluhan terkait konstruksi yang 
melebihi anggaran dan terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk 
mengembangkan solusi spesifik terhadap permasalahan yang muncul 
selama proses pembangunan (Remoy dan Voordt, 2014). Ekstensi vertikal 
ini merupakan faktor penentu keberhasilan, menghasilkan hasil ekstra 
dengan biaya tambahan yang relatif rendah.

2.2 Pajak

Di Belanda, pajak lahan dan bangunan dikurangi dari 19% menjadi 6% 
sehingga kelayakan finansial pada proyek pengonversian meningkat. Jika 
apartemen tersebut berhasil terjual dalam 6 bulan, maka pajak nya hanya 
dibayarkan untuk pembeli pada penjualan kedua, sementara VAT (19%) 
hanya dibayarkan untuk aktivitas bangunan.
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Perubahan fasad menyumbang biaya konstruksi 

paling signifikan dalam proses konversi dengan rincian 

pengubahan fasad (27% dari total biaya bangunan), dinding 

interior (17%) dan biaya kontraktor. 

Biaya konversi lebih rendah dibandingkan pembongkaran 

dan membangun baru. 

Namun terdapat keluhan terkait konstruksi yang melebihi 

anggaran dan terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk 

mengembangkan solusi spesifik terhadap permasalahan 

yang muncul selama proses pembangunan.
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Di Malaysia pajak proeprti diatur dalam Undang-Undang Pajak Keuntungan 
Real Properti (RPGT) 1976. RPGT adalah bentuk Pajak Keuntungan Modal 
di Malaysia yang dipungut oleh Pendapatan Dalam Negeri (LHDN). Ini 
dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan tanah atau 
properti nyata, di mana harga jual kembali lebih tinggi dari harga pembelian. 
RPGT umumnya diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan:

1. Perorangan (Warga Negara & Penduduk Tetap)
2. Perorangan (WNA)
3. Perusahaan

Peraturan ini pertama kali diterapkan di Malaysia pada tahun 1995 dan telah 
melihat beberapa perubahan selama bertahun-tahun. Amandemen RPGT 
terbaru yang diumumkan selama Anggaran 2019 dan diterapkan pada 
Januari 2019 adalah yang ketujuh sejauh ini – di mana orang Malaysia yang 
menjual properti mereka pada tahun keenam (dan selanjutnya) kepemilikan 
sekarang harus membayar RPGT 5%. Warga asing dan perusahaan juga 
akan melihat peningkatan tarif RPGT, dari 5% menjadi 10%. Sebelumnya, 
pemilik rumah Malaysia yang menjual properti mereka setelah 5 tahun 
kepemilikan tidak diharuskan membayar RPGT atas keuntungan yang 
diperoleh dari penjualan. Sementara itu, perusahaan dan pemilik rumah 
asing diharuskan membayar 5% untuk RPGT.

Tabel 19. Tarif RPGT Baru dari Januari 2019

Tarif RPGT Perorangan
(Warga Negara & 

Humas)

Perorangan
(Non-Warga Negara & 

Orang Asing)

Perusahaan

Pengeluaran di 
tahun pertama 30% 30% 30%

Pengeluaran di 
tahun kedua 30% 30% 30%

Pengeluaran di 
tahun ketiga 30% 30% 30%

Pengeluaran di 
tahun keempat 20% 30% 20%

Pengeluaran di 
tahun kelima 15% 30% 15%

Pengeluaran di 
tahun keenam 5% 10% 10%

 
(Sumber:https://www.iproperty.com.my/guides/convert-commercial-title-to-

residential-title/)
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Seperti yang dapat dilihat di atas, tarif RPGT dari tahun ke-6 dan seterusnya 
telah meningkat menjadi dua kali lipat dari tarif yang ada untuk semua 3 
tingkatan klasifikasi.

RPGT tidak berlaku jika harga pelepasan suatu properti dianggap sama 
atau lebih rendah dari harga perolehan. Ini hanya dikenakan biaya jika ada 
keuntungan dari pelepasan real properti.

1. Perorangan 
 • Warga Negara, Humas, Bukan Warga Negara & Orang Asing
 • Jika salah satu pihak di atas menjual properti mereka untuk 

mendapatkan keuntungan, mereka harus membayar RPGT 
berdasarkan keuntungan yang dapat ditagihkan.

2. Perusahaan
Biasanya penjualan saham oleh perusahaan tidak dikenakan RPGT 
kecuali Real Property Companies (RPCs) yang bisnis intinya di real 
property. Perusahaan RPC hanya terbentuk jika memiliki properti 
nyata[1] atau saham RPC sebesar tidak kurang dari 75% dari total aset 
berwujud perusahaannya. Namun, jika perusahaan melepaskan saham 
atau propertinya hingga persentase saham RPC-nya turun di bawah 
75% dan tidak lagi menjadi RPC, maka saham yang dilepaskan tidak 
akan mempertahankan karakteristik RPC-nya dan akan bertanggung 
jawab atas ketentuan RPGT.
Selain itu, jika perusahaan mereklasifikasi properti sebenarnya dari aset 
tetap menjadi aset lancar (misalnya, memperdagangkan saham) maka 
itu juga dianggap sebagai pelepasan aset yang dapat dikenakan biaya 
dan tunduk pada RPGT. Harga pelepasan aset tersebut akan sebesar 
nilai pasarnya pada tanggal reklasifikasi.

Setiap biaya tak terduga yang timbul dalam pelepasan properti (sebagai 
berikut) dapat dikurangkan dari keuntungan yang dapat dikenakan untuk 
menghitung RPGT:

 • Biaya hukum, biaya akuntansi, biaya surveyor, dll.
 • Biaya real estat (komisi penjualan)
 • Biaya administrasi
 • Perbaikan atau renovasi untuk memelihara atau 

meningkatkan properti seperti desain interior seperti furnitur 
IKEA untuk mendekorasi ulang rumah

 • Biaya untuk mempertahankan atau mempertahankan hak 
seseorang atas, atau hak atas aset tersebut

 • Biaya iklan untuk membuangnya
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Jika ada lebih dari satu transaksi properti nyata pada tahun penilaian, setiap 
kerugian yang timbul dari satu transaksi dapat dikompensasikan dengan 
transaksi lain, yang menghasilkan keuntungan yang dapat dikenakan 
biaya, selama kedua transaksi tersebut berada di bawah tahun yang sama.
Berikut cara menentukan tahun RPGT yang berlaku:

1. Tanggal perolehan dan pelepasan properti didasarkan pada tanggal 
penandatanganan Perjanjian Jual Beli (SPA) baik untuk properti yang 
sudah selesai maupun yang sedang dibangun.

2. Jika pemilik diwarisi properti dari kerabat atau teman yang telah 
meninggal, saat menjualnya (pemilik akan dikenal sebagai pelaksana), 
sesuai dengan UU RPGT untuk harta warisan:

3. Tanggal kematian almarhum = Tanggal Perolehan oleh pelaksana

4. Pelaksana mengawasi penjualan atau pelepasan harta warisan sebelum 
membagikannya kepada penerima manfaat. RPGT yang dibebankan 
pada harta orang yang meninggal didasarkan pada tanggal akuisisi ini 
oleh pelaksana.

Perusahaan pengembangan properti akan dianggap sebagai RPC 
(Real Property Companies) karena properti nyata mencakup tanah 
pengembangan yang terletak di Malaysia. Padahal tanah pembangunan 
itu sendiri dikenakan pajak penghasilan dan bukan RPGT.

Adapun pengecualian RPGT Tahun 2020 untuk Perorangan & Perusahaan:

1. Untuk Perorangan (Warga negara Malaysia & Penduduk Permanen)
a. Pembebasan 10% dari keuntungan atau RM10,000 per transaksi 

(mana yang lebih tinggi) untuk empat skenario berikut:
i. Jika suatu aset dialihkan sebagai hadiah oleh donor yang 

merupakan warga negara Malaysia dan pihak pengakuisisi 
adalah suami dan istri, orang tua dan anak-anak atau kakek-
nenek dan cucu. Pengecualian ini tidak berlaku untuk transfer 
antar saudara kandung.

ii. Pembebasan sekali seumur hidup atas keuntungan yang dapat 
dikenakan atas pelepasan 1 tempat tinggal pribadi oleh warga 
negara Malaysia atau Bukan Warga Negara & Orang Asing

iii. Jika suatu harta berpindah antar suami istri, maka harta yang 
akan dilepaskan itu harus dimiliki oleh suami atau istri yang 
berkewarganegaraan Malaysia.
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Para pengembang mengatakan bahwa penghasilan 

dari proyek pengonversian sangat rendah dibandingkan 

konstruksi baru.

Konversi yang dilakukan di pusat kota menjadikan biaya 

konstruksi menjadi cukup tinggi. 

Setiap penghuni harus memastikan bahwa hunian yang 

akan ditinggali sudah memiliki sertifikat hunian (Certificate 

of Occupancy) dengan tujuan untuk memastikan kelegalan 

dan kesesuaian bangunan dengan fungsinya.
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iv. Jika aset dialihkan ke perusahaan, maka pemilik aset atau 
pasangan pemilik harus warga negara Malaysia. Jika aset dimiliki 
bersama oleh 2 orang, keduanya harus warga negara Malaysia 
untuk melakukan transfer.

b. Pemilik rumah yang memiliki rumah murah menengah dengan 
harga di bawah RM200,000 dibebaskan dari RPGT saat melepaskan 
properti mereka.

2. Untuk Perusahaan
 • 10% dari keuntungan atau RM10,000 per transaksi (mana yang 

lebih tinggi) dibebaskan
 • Pengalihan saham antar perusahaan dikecualikan dari RPGT 

sebagai berikut:

Tabel 20. Skema Pengalihan saham antar perusahaan dikecualikan dari 
RPGT

Untuk mencapai efisiensi yang lebih besar 
dalam operasi kelompok

Sesuai dengan kebijakan 
partisipasi pemerintah

Skema 
reorganisasi, 
rekonstruksi dan 
amalgamasi

Likuidasi

Transfer aset Transfer antar 
perusahaan

Transfer antara 
2 perusahaan 
mana pun

Distribusi 
likuidasi

Konsiderasi 75% - 100% dalam saham Pertimbangan 
dalam bentuk 
apapun

Tanpa 
pertimbangan

Penerima transfer Perusahaan residen Perusahaan 
residen

Perusahaan 
residen

Tanggal Akuisisi 
Penerima Transfer

Tanggal transfer 
sebenarnya

Tanggal akuisisi 
pengalih

Tanggal 
transfer 
sebenarnya

Kondisi untuk 
penerima transfer

Harus tetap berada 
dalam kelompok yang 
sama dengan pemberi 
transfer selama 3 tahun 
setelah persetujuan

Harus tetap 
tinggal di 
Malaysia selama 
3 tahun setelah 
persetujuan

Harus tetap 
tinggal di 
Malaysia selama 
3 tahun setelah 
persetujuan

Aset diambil sebagai 
saham perdagangan 
oleh penerima 
transfer 

Pada tanggal penerimaan, aset dianggap dilepaskan dan 
setiap kelebihannya adalah keuntungan yang dapat ditagih 
dari penerima transfer yang tunduk pada ketentuan RPGT.

(Sumber: https://www.iproperty.com.my/guides/convert-commercial-title-to-
residential-title/)
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Di Belanda, pajak lahan dan bangunan dikurangi dari 19% 

menjadi 6% sehingga kelayakan finansial pada proyek 

pengonversian meningkat . 

Di Malaysia, pada tahun 2020, dilakukan amandemen RPGT 

untuk memberikan keringanan kepada penjual properti .
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Pada tabel Anggaran 2020 tahun lalu, dilakukan amandemen RPGT untuk 
memberikan sedikit keringanan kepada penjual properti – diumumkan 
bahwa untuk penghitungan pajak perolehan properti atas unit yang dibeli 
sebelum tahun 2013, Pemerintah akan menggunakan harga pasar pada 
tanggal 1 Januari 2013 sebagai titik penilaian awal. Sebelumnya, tahun 
dasar ditetapkan pada 1 Januari 2000. Karena RPGT dibebankan pada laba 
yang diperoleh dari penjualan, tarif dasar selanjutnya akan berarti laba yang 
dihitung lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak penjual properti.

2.3 Tren Pasar Properti dalam Hal Nilai dan Kepemilikan

Dalam beberapa kasus, apartemen mewah yang tidak memiliki ruang luar 
privat dan kebetulan memiliki plafon yang rendah terjual hanya setelah 
merendahkan harganya secara signifikan. Di kasus yang lain, apartemen 
yang memiliki pencahayaan hanya dari utara, tidak terjual untuk harga 
pada permintaan awal. Oleh karena itu, banyak pengembang yang menjual 
unitnya dengan harga yang lebih rendah karena lebih diminati. Adapun 
terdapat prapenjualan untuk mengurangi besar pembiayaan dalam proyek.  
Pengembang mengatakan bahwa penghasilan dari proyek pengonversian 
sangat rendah dibandingkan konstruksi baru. Namun di lapangan banyak 
pengembang mengaku tidak merasa kehilangan finansial walaupun 
faktanya proyek tersebut melebihi anggaran.

Hunian terjangkau di Belanda termasuk tipologi yang jarang ada, sehingga 
pengembang meningkatkan investasinya pada properti tersebut akibat 
kuatnya permintaan sementara ketersediaannya terbatas.

Saat ini, setengah dari apartemen adalah sewa; setengah lainnya dimiliki 
oleh perusahaan investasi Bouwinvest. Karena kehijauan yang kaya dan 
lingkungan pastoral Westerpark, bekas gedung tinggi ING Bank telah 
diubah namanya menjadi “De Voortuinen” atau ‘taman depan’. Dalam 
brosur, De Voortuinen diiklankan untuk apartemen-apartemennya yang 
menghadap ke Westerpark dan distrik tetangga Amsterdam, ‘Bois en 
Lombre’ yang digentrifikasi.

Fungsi hunian yang menyewakan kamarnya tidak memiliki batasan 
mengenai ukuran dan jumlah unit hunian yang perlu disediakan. Aspek 
khas dari sewa per kamar adalah diasumsikan bahwa tempat tinggal utama 
para penghuni berada pada unit hunian yang sama. Contohnya dalam 
sebuah unit hunian terdapat 5 ruang kamar yang masing masing dapat 
dihuni oleh 1 orang, serta memiliki fasilitas bersama seperti pintu depan, 
ruang sirkulasi, dapur, dan sanitasi.
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Sedangkan, tren konversi gedung kantor ke hunian di Financial District 
Manhattan, New York lebih banyak diminati oleh kalangan masyarakat 
menengah ke atas. Pasalnya, hampir semua gedung kantor yang telah 
dikonversi ke hunian merupakan hunian menengah ke atas, seperti 
kondominium dan apartemen 2 hingga 3 kamar. Hal ini sebenarnya 
berkaitan dengan lokasi Financial District yang merupakan pusat kota 
sehingga biaya konstruksi menjadi cukup tinggi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mantan Gubernur New 
York telah melakukan amandemen untuk konversi hunian yang lebih 
terjangkau. Hal ini telah disampaikan pada pengajuan undang-undang 
“Housing Our Neighbors with Dignity Act” (HONDA). Tujuan dari pengajuan 
undang-undang ini adalah agar bangunan kantor dan hotel kelas B dan 
C (menengah hingga menengah kebawah) yang dalam kondisi kosong 
dapat diubah menjadi hunian yang terjangkau. Hal ini akan memberikan 
lebih banyak peluang kepada masyarakat dengan penghasilan kecil untuk 
memiliki tempat tinggal. Apabila pengajuan undang-undang ini sudah 
disahkan maka tren pasar properti di New York (America) dapat berubah 
dengan target pasar tidak hanya masyarakat menengah ke atas tapi juga 
bagi masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan, dalam hal kepemilikan, setiap unit hunian dapat disewa 
maupun dibeli sesuai dengan kontrak antara penyewa, pembeli, developer, 
dan pemilik properti. Sebelum membeli atau menyewa hunian, setiap 
penghuni harus memastikan bahwa hunian yang akan ditinggali sudah 
memiliki sertifikat hunian (Certificate of Occupancy) dengan tujuan untuk 
memastikan kelegalan dan kesesuaian bangunan dengan fungsinya.

2.4 Insentif

Studi kasus Belanda, metode penentuan ini memberikan banyak fleksibilitas 
desain dan insentif untuk desain terpadu dari struktur dan fasilitas dan 
untuk merancang konsep bangunan hemat energi. Sama hal dengan 
yang terjadi di Inggris, pengembang diberikan insentif berupa kemudahan 
dalam mengurus ijin pengkonversian.

Sementara di New York, program insentif dijelaskan secara lebih rinci 
sebagai berikut:

1. Program Insentif Pajak 421-G (421-G Tax Incentive)
Program insentif pajak 421-G atau disebut juga dengan Program 
Konversi Kawasan Manhattan Bawah merupakan program pembebasan 
dan pengurangan pajak real estat untuk konversi bangunan komersial, 
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atau bagian dari bangunan, menjadi fungsi hunian dan beberapa 
tempat tinggal di daerah Manhattan, Selatan Murray Street, Balai Kota, 
dan Jembatan Brooklyn. Manfaat dari program ini adalah:

a. Pembebasan periode konstruksi selama 1 tahun,
b. Pembebasan 12 tahun dari kenaikan pajak real estat yang 

dihasilkan dari pekerjaan,
c. Pengurangan 14 tahun sekitar 80% dari pajak real estat yang 

dibayarkan pada properti sebelum konversi.

2. Program Insentif Pajak 421-B (421-B Tax Incentive)
Program ini berlaku dari tahun 1995 hingga 2006, sehingga program 
ini sudah tidak berlaku lagi. Program ini masih dalam pengembangan 
regulasi sehingga memungkinkan untuk diberlakukan kembali di 
kemudian hari.   
Program insentif pajak ini merupakan program pembebasan sebagian 
pajak properti untuk konstruksi baru, konversi, atau rehabilitasi rumah 
yang ditempati oleh pemilik, satu, dan dua keluarga. Untuk menerima 
manfaat dari pajak, rekonstruksi harus setidaknya 40% dari penilaian 
pra-rekonstruksi dan konstruksi harus sudah dimulai sebelum 1 Juli 
2006.  

3. Program Insentif Pajak J-51 (J-51 Tax Incentive)
Program insentif pajak ini merupakan program pembebasan dan 
pengurangan pajak untuk rehabilitas perumahan atau konversi ke 
perumahan multi-keluarga. Proyek yang memenuhi syarat untuk 
program ini adalah:

 • Rehabilitas menengah dan atas untuk perumahan yang 
dibiayai oleh swasta (New York City Department of Housing 
Preservation and Development (HPD))

 • Peningkatan modal besar yang dibiayai dan dibantu 
pemerintah untuk beberapa tempat tinggal

 • Konversi bangunan non-hunian menjadi beberapa tempat 
tinggal (misalnya konversi perkantoran ke hunian).

Manfaat dari program ini adalah pembebasan dari kenaikan pajak real 
estat yang dihasilkan dari pekerjaan dengan ketentuan:

a. 30 tahun manfaat pajak penuh dan 4 tahun tambahan 
penghapusan program untuk proyek perumahan terjangkau,

b. 10 tahun manfaat pajak dan kemudian 4 tahun tambahan 
penghapusan program untuk proyek selain perumahan 
terjangkau.
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Di New York dikembangkan program pembebasan dan 

pengurangan pajak real estat untuk konversi bangunan 

komersial, atau bagian dari bangunan, menjadi fungsi 

hunian

Di Australia, pengembangan hunian diberikan insentif 

finansial, dukungan teknis dengan didukung publikasi 

dan promosi oleh pemerintah kota. 

Di Inggris dan Belanda, insentif berupa ijin kemudahan 

dalam pengkonversian bangunan.
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Di Australia, Program Postcode 3000 memiliki beberapa fitur unggulan 
guna mencapai kesuksesan, diantaranya adalah:

a. Insentif finansial
Pengembangan hunian diberikan insentif finansial untuk memangkas 
biaya pra-pengembangan baik untuk yang baru maupun konversi 
bangunan . Insentif diberikan mencakup pembebasan biaya ruang 
terbuka publik dan potongan harga untuk biaya izin perencanaan, 
bangunan, dan layanan lokasi. Tidak ada biaya yang dibebankan 
melalui Cabang Layanan Kesehatan untuk konversi bangunan.

b. Dukungan teknis
Layanan penasihat pengembangan perumahan diberikan untuk 
menyukseskan program pengembangan hunian. Layanan yang 
diberikan mencakup izin bangunan yang dipermudah, persetujuan 
perencanaan kota, layanan persetujuan perencanaan tapak beserta 
perubahannya.

c. Publikasi dan promosi
Program ini didukung oleh berbagai cara promosi, diantaranya melalui 
seminar, demonstrasi proyek, peluncuran media dan publikasi. 
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Newbury House, 890 - 900 Eastern Avenue, Redbridge, Inggris 
Sumber: https://www.geograph.org.uk/photo/2386153
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BAGIAN C
PERBANDINGAN MEKANISME KONVERSI BANGUNAN 
KANTOR MENJADI HUNIAN

Gambar 24. Gedung Perkantoran yang Dikonversi 
Menjadi Kondominium di Belanda: 
Kantor Pusat Bank ING
(Sumber: https://www.amsterdamhv.nl)

Di Belanda, telah dikembangkan analisis yang dapat dilakukan secara 
bertahap untuk mengukur potensi bangunan kantor dapat dikonversi atau 
tidak (Geraedts, J.M, dan Voordt, 2007). Pada tahap awal, mencari bangunan 
kantor yang sudah tidak digunakan atau bangunan tersebut diprediksi akan 
kosong di masa mendatang, dengan merujuk pada ketersediaan bangunan 
kantor kosong dari pemerintah kota. Bangunan akan berstatus kosong jika 
kekosongan tersebut berlangsung lebih lama dari jangka waktu sekurang-
kurangnya 6 bulan (Vacancy Act, 2018). Dalam hal ini, pemilik properti harus 
melaporkannya ke anggota dewan kota. Setelah mendapatkan bangunan 
kantor yang berpotensi dikonversi, kemudian melakukan scan cepat 
dengan menggunakan kriteria veto yang berkaitan dengan permintaan 
pasar perumahaan saat ini, lokasi, bangunan, dan organisasi yang berkaitan 
dengan properti (pendukung pengonversian bangunan, pemenuhan 
kriteria atau tidaknya bangunan berdasarkan hasil analisis pengembang, 
dan keinginan pemilik/investor untuk menjual bangunan kantor). 

Jika berdasarkan kriteria veto di atas bangunan tersebut berpotensi 
dikonversi menjadi hunian, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk 
dilakukan studi kelayakan. Langkah ini berupa penilaian terhadap 
kesesuaian gedung perkantoran untuk ditransformasi menjadi hunian 
dengan mengacu pada fitur lokasinya, dan pada fitur bangunannya itu 
sendiri. Setelahnya, dapat melakukan pengkategorian untuk menentukan 
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apakah bangunan tersebut masuk ke dalam kategori yang sangat baik 
untuk ditransformasi, dapat ditransformasi secara terbatas, atau sama 
sekali tidak dapat ditransformasi. Jika bangunan tersebut berpotensi untuk 
ditransformasi, dapat dilakukan studi lebih lanjut terkait kelayakannya 
secara finansial. Kelayakan finansial ini bergantung pada biaya perencanaan 
yang diperlukan, kondisi bangunan saat ini, jumlah pekerjaan renovasi atau 
modifikasi yang diperlukan, jumlah unit hunian yang dapat dibuat dalam 
bangunan, dan hasil proyek berupa pendapatan sewa dan/atau harga 
jual. Jika berdasarkan hasil studi kelayakan finansial bangunan tersebut 
layak dikonversi, sebaiknya dilanjutkan melakukan studi terkait hambatan 
dan risiko yang mungkin akan muncul selama proses pengonversian 
berlangsung, yang berkaitan dengan pasar dan lokasi, serta berkaitan 
dengan bangunan (Tabel 22 dan tabel 23). Secara umum, pengukuran 
potensi transformasi dapat merujuk pada tabel berikut (Tabel 21).
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Tabel 21. Tahapan dalam Menganalisis Potensi Transformasi Bangunan 
Kosong

Pengukuran Potensial Transformasi

Tahapan Tindakan Level Hasil

Tahap 0 Persediaan pasar 
pasokan kantor kosong

Persediaan Lokasi kantor 
kosong

Tahap 1 Pemindaian cepat : 
penilaian awal kantor 
yang tidak berpenghuni 
menggunakan kriteria 
veto

Lokasi bangunan Seleksi atau 
penolakan kantor 
untuk studi lebih 
lanjut: keputusan 
GO / NGO

 

Tahap 2 Kelayakan memindai 
: penilaian lebih lanjut 
menggunakan kriteria 
bertahap

Lokasi bangunan Penilaian 
tentang potensi 
transformasi 
gedung 
perkantoran

Tahap 3 Penentuan kelas 
transformasi

Lokasi bangunan Menunjukkan 
potensi 
transformasi 
pada skala 5 poin 
dari sangat baik 
kepada NGO

Analisis lebih lanjut (opsional, dan dapat dilakukan dalam urutan terbalik jika 
diinginkan)

Tahap 4 Pemindaian kelayakan 
finansial menggunakan 
sketsa desain dan 
analisis biaya-manfaat

 

Bangunan Mengidentifikasi 
kelayakan 
finansial/ekonomi

Tahap 5 Daftar periksa penilaian 
risiko

Lokasi bangunan Menyoroti bidang 
yang menjadi 
perhatian 
dalam rencana 
transformasi
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Tabel 22. Risiko Pengonversian Bangunan Terkait Pasar dan Lokasi, Serta 
Pada Bangunan Itu Sendiri

Pasar & 
lokasi

Risiko Solusi yang ditawarkan

Fungsional Tempat parkir kurang 
memadai

Bergantung pada target grup: diskusikan 
ketentuan parkir menurut undang-undang, 
pertimbangkan parkir bawah tanah

Tidak ada fasilitas Disediakan fasilitas kecil di dalam gedung yang 
bekerja sama dengan pihak lain

Tidak ada transportasi 
publik

 

Berkonsultasi dengan penyedia transportasi publik, 
bekerja sama dengan pihak lain

Rute ke tempat tinggal 
tidak jelas

Analisis situasi: jika dibutuhkan, pindahkan pintu 
masuk utama atau menambah pintu masuk

 Teknis Polusi udara Insulasi khusus untuk muka bangunan

Polusi suara Mencari kemungkinan pengecualian: insulasi fasad 
ekstra atau buat fasad kulit ganda

Budaya Lingkungan memiliki 
reputasi buruk atau 
tidak aman

Rencana perbaikan lingkungan dengan pihak lain, 
dengan tujuan khusus untuk menarik kelompok 
sasaran

Finansial Harga jual unit terlalu 
mahal

Meningkatkan penghasilan dengan 
mengkombinasikan dengan fungsi komersial, revisi 
desain; mencari/membidik target pasar lain

Unit hunian sulit untuk 
disewakan

Mengimprovisasi kualitas/ perbandingan harga; 
mencari/membidik taget pasar lain

Dibutuhkan fasilitas 
yang lebih

Meningkatkan kelayakan finansial dengan 
menggabungkan fungsi komersil

 Hukum Proyek mungkin 
memerlukan perubahan 
dalam rencana zonasi 
atau prosedur zonasi

Berkonsultasi dengan orang yang berwenang 
dalam lingkup lokal; meninjau undang-undang

Kepemilikan tanah: hak 
sewa

Buruk untuk menghargai nilai tanah, cobalah 
untuk membeli hak sewa

Polusi tanah Mendapatkan pemilik untuk membersihkan tanah, 
bernegosiasi mengenai harga yang lebih rendah 
dengan hubungan biaya untuk memperbaiki 
keadaan tanah

Batas maksimum, 
ketinggian bangunan 
(misalnya monumen 
yang dilindungi atau 
undang-undang lalu 
lintas udara)

Menginvestigasi kemungkinan untuk penambahan 
ruang secara horizontal

(Sumber: Geraedts, J.M, dan Voordt, 2007)



136

Tabel 23. Risiko dan Solusi Pengkonversian Bangunan

Aspek yang 
Dinilai

Risiko Solusi yang ditawarkan

  Fungsional  Penilaian yang salah 
tentang kemungkinan 
bangunan

Analisis faktor desain dan data yang 
meliputi perbandingan gross/net: 
mempertimbangkan penambahan 
ruang (menambah gudang)

Gedung kantor terlalu 
dangkal

Memodifikasi penataan unit hunian; 
tingkatkan kedalaman dengan 
tambahan struktur atau fasad; galeri di 
bagian luar

 Gedung kantor terlalu 
dalam

 

Memodifikasi penataan unit hunian; 
menciptakan taman dalam ruangan 
untuk memasukkan cahaya matahari, 
akses yang memusat

Tidak ada basement (untuk 
parkir dan gudang)

Menambahkan basement (apabila 
fondasi dan akses dibutuhkan dalam 
kasus ini)

Ruang antar lantai terlalu 
besar

Menciptakan lantai mezzanine yang 
ringan dengan dinding partisi

 Jendela tidak dapat dibuka Tukar beberapa jendela yang tidak 
bisa dibuka, kemudian renovasi muka 
bangunan

Sedikit ruang untuk 
menghubungkan dinding 
ke fasad

Menghubungkan dinding ke panel 
kaca untuk menyelesaikan renovasi 
muka bangunan

Tidak ada ruang luar Tergantung kelompok sasaran; balkon 
beton; reses (bagian dari) fasad; taman 
atap; halaman dalam dengan taman

Lift/tangga yang tidak 
memadai (untuk kebutuhan 
evakuasi)

Lift dan/atau tangga baru di gedung 
(misalnya di bagian yang dilindungi) 
atau di dinding luar

 Akses yang tidak memadai Menganalisis kemungkinan akses 
yang berbeda (aula masuk, galeri, 
koridor tengah, akses pusat)

 Kualitas dinding dalam yang 
buruk

Memodifikasi dinding internal yang 
ada atau menambahkan yang 
baru (mengingat kebutuhan akan 
fleksibilitas masa depan)

Lapisan tahan air pada ruang 
sanitasi yang tidak memadai

Memberikan lapisan tahan air pada 
lantai beton atau ubin; gunakan unit 
sanitasi cetakan (plastik)
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Aspek yang 
Dinilai

Risiko Solusi yang ditawarkan

 Teknis Penilaian yang salah 
mengenai kemungkinan dari 
pemakaian struktur

Rencana perbaikan lingkungan 
dengan pihak lain, dengan tujuan 
khusus untuk menarik kelompok 
sasaran

 Sistem AC yang tidak 
memadai

Mengganti atau memperbaharui 
dengan memperhatikan kebutuhan 
unit-unit hunian; sistem harus 
memiliki kontrol individu untuk setiap 
tempat tinggal, tetapi memungkinkan 
pasokan pusat

Saluran pipa yang tidak 
memadai

Tambahkan lebih banyak (tapi ingat 
untuk memastikan pemisahan api 
antara tempat tinggal; dimungkinkan 
untuk diletakkan di bawah lantai yang 
ada)

Penyaluran air bersih yang 
tidak memadai (residensial 
membutuhkan air yang 
lebih banyak dibandingkan 
dengan kantor)

Memperluas pasokan (ingat, harus 
memiliki kontrol individu dan meteran 
individu)

Jalur elektrik yang tidak 
memadai

Memperluas (ingat harus memiliki 
kontrol dan meter individu, sistem 
antena pusat atau kabel, telepon)

Insulasi akustik yang tidak 
memadai antar lantai

Meningkatkan insulasi dengan 
menambahkan lantai tambahan 
(beton atau mengambang) dan/atau 
langit-langit insulasi

Insulasi dinding untuk 
muka bangunan yang tidak 
memadai

Insulasi ekstra di luar fasad atau di 
dalam (di monumen yang dilindungi); 
ingat bukaan di dalam

 Insulasi bukaan untuk 
muka bangunan yang tidak 
memadai

Ganti dengan kaca ganda; bingkai 
jendela ganda; fasad kulit ganda 
(dalam dan luar)

Insulasi atap yang tidak 
memadai

Melindungi atap yang ada (di dalam 
atau di luar); ganti dengan atap baru; 
gabungkan dengan menambahkan 
lantai tambahan

Lembab pada dinding 
bangunan

Menganalisa penyebab (struktur 
lembab, kebocoran, naik lembab, 
kondensasi)

Kondisi yang buruk Fasad yang jelas dan repoint sebagian 
sepenuhnya

Sinar matahari < 10% dari 
luas lantai

Gunakan koridor tengah, ruang 
internal ekstra, jendela oriel atau 
jendela baru yang lebih besar untuk 
memberi lebih banyak cahaya
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Aspek yang 
Dinilai

Risiko Solusi yang ditawarkan

Struktur penyangga dalam 
kondisi membahayakan

Renovasi (mungkin perlu penguatan 
ekstra, shotcrete, penguatan perekat 
tambahan)

Kondisi fondasi yang buruk Renovasi (mungkin memerlukan tiang 
pancang tambahan - tiang pancang 
baja, tiang pancang atau tiang 
pancang yang digerakkan)

 Struktur penahan yang tidak 
kuat untuk penambahan 
ruang

Gunakan baja ringan dan/atau 
konstruksi rangka kayu untuk lantai 
tambahan

Budaya Pembatasan karena status 
monumen

Meningkatkan penghasilan dengan 
mengkombinasikan dengan fungsi 
komersial, revisi desain; mencari/
membidik target pasar lain

Pengenalan bangunan yang 
buruk

Mengimprovisasi kualitas/ 
perbandingan harga; mencari/
membidik taget pasar lain

Pengenalan pintu masuk 
utama yang buruk

Meningkatkan kelayakan finansial 
dengan menggabungkan fungsi 
komersil

Finansial  Sulit untuk mendapatkan 
properti

Beli dalam langkah-langkah: pertama 
hak sewa, lalu hak milik; pembelian 
bersama dengan orang lain

 Investasi yang besar Studi kelayakan finansial

 Kelayakan finansial yang 
kurang

Menganalisis kemungkinan ekspansi; 
menggabungkan dengan fungsi 
(komersial) lainnya; mengajukan 
subsidi

Risiko kekosongan 
berkepanjangan; 
kebobrokan (karena 
pengembangan yang lama)

Batas waktu bangunan berdiri 
kosong dengan sewa jangka pendek; 
mengambil tindakan untuk mencegah 
penghuni liar

Hukum Adanya asbes; penghapusan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan

Menegosiasikan harga jual atau 
permintaan yang lebih rendah sebagai 
pernyataan bebas terbaik dari penjual 
sebelum pembelian berjalan

Pembatasan yang 
diberlakukan oleh 
Bouwbesluit

Pengecualian dari persyaratan di 
luar ruang, tinggi langit-langit, akses, 
kejadian siang hari

Posisi tentang izin 
mendirikan bangunan tidak 
jelas

Konsultasi tepat waktu dengan 
otoritas lokal tentang persyaratan dan 
informasi yang harus diberikan

Persyaratan keselamatan 
kebakaran tidak sepenuhnya 
terpenuhi

Konsultasi tepat waktu tentang 
kebutuhan dan informasi yang harus 
disediakan (akses, rute pelarian)

(Sumber : Geraedts, J.M, dan Voordt, 2007)
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Bangunan akan berstatus kosong jika kekosongan tersebut 

berlangsung lebih lama dari jangka waktu sekurang-

kurangnya 6 bulan (Vacancy Act, 2018). 

Ketentuan konversi gedung kantor ke hunian di New York 

telah ditetapkan dalam peraturan yang ada yang berkaitan 

dengan ketentuan zonasi, peraturan hunian ganda (multiple 

dwellings law), kode konstruksi (construction code) untuk 

kelayakan struktur .
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Setelah hasil studi kelayakan di atas menghasilkan kesimpulan bahwa 
bangunan kantor layak dikonversi menjadi bangunan dari berbagai aspek, 
berikut akan dijelaskan terkait strategi spasial yang dilakukan dalam 
mengonversi bangunan kantor menjadi hunian dari beberapa kasus 
yang ditemukan. Setiap kasus memiliki cara penyelesaian yang berbeda, 
mengingat setiap bangunan memiliki karakterstik, lokasi, dan kelompok 
target yang berbeda.

Gambar 25. De Enk. Kiri: bangunan sebelum dikonversi, kanan: bangunan setelah 
dikonversi. (Sumber : Remoy dan Voordt, 2014)

Gambar 26. Twentec building. Kiri: bangunan sebelum dikonversi, 
kanan: bangunan setelah dikonversi
(Sumber : Remoy dan Voordt, 2007)
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Gambar 27. Granida. Kiri: bangunan sebelum dikonversi. Kanan: bangunan setelah 
dikonversi. (Sumber: Remoy dan Voordt, 2007)
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Gambar 28.  Apartemen mewah di Eindhoven
(Sumber : Remoy dan Voordt, 2007)

Gambar 28.  Apartemen mewah di Eindhoven
(Sumber : Remoy dan Voordt, 2007)

Gambar 29. Bangunan Raad van Arbeid (dewan buruh), Rotterdam
(Sumber:https://www.iamsterdam.com/en/amsterdam-qr/

oost-watergraafsmeer/raad-van-de-arbeid)

Bangunan tersebut ditolak untuk ditransformasi menjadi bangunan 
residensial berdasarkan Quick Scan of the Veto Criterion bahwa bangunan 
tersebut belum cukup lama kosong.
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Gambar 30. Bangunan CBS, Voorburg
(Sumber: https://en.phorio.com/centraal_bureau_voor_de_statistiek,_leidschendam-

voorburg,_netherlands : Photo by Michiel van Dijk)

Bangunan besar seluas 60.000 m2 ini memiliki potensi yang besar untuk 
ditransformasi menjadi fungsi residensial dengan menyediakan fasilitas 
perawatan dan rekreasi. Bangunan ini terletak di dekat stasiun kereta 
api, ruang hijau, dan berada di lingkungan perumahan dengan beberapa 
fasilitas yang tersedia. Tempat parkir yang memadai, tidak ada kerusakan 
secara teknis, tingginya energi dan insulasi termal serta ketersediaan 
beberapa tangga dan lift menjadi karakteristik yang positif pada bangunan 
ini. Kekurangan dari bangunan ini adalah memiliki tampilan dengan kesan 
kantor yang cukup kuat dengan jendela yang tidak bisa dibuka. Akan 
tetapi, berdasarkan hasil studi kelayakan, bangunan ini sangat baik untuk 
dikonversi. 

Sementara itu beberapa studi kasus di Inggris menampilkan detail 
konversi kantor menjadi hunian yang di 1 and 4 New Horizons Court, 
Brentford, TW8 9ET (Clifford, et.al, 2019). Konversi bangunan 1 menjadi 99 
unit flat: pemberitahuan sebelumnya disampaikan Oktober 2017. Rencana 
menunjukkan 86 dari 99 unit (87%) adalah studio atau unit satu kamar (24 
unit studio + 62 unit satu kamar), sisanya adalah dua kamar tidur. Tidak ada 
unit (0%) yang memiliki akses ke ruang amenitas pribadi (seperti balkon) 
meskipun tampaknya ada teras atap kecil yang mungkin merupakan 
ruang amenitas komunal. Sejumlah rumah susun memiliki jendela yang 
menghadap ke ruang atrium pusat dengan luasana 10 x 10 meter. Sejumlah 
studio dan unit satu kamar tidur berukuran 30-34 m2 dan secara keseluruhan 
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60 dari 99 (61%) flat lebih kecil dari standar ruang nasional. Sementara itu 25 
unit (25%) hanya memiliki jendela yang menghadap ke ruang atrium pusat 
di dalam gedung, yang kemungkinan akan menghasilkan cahaya matahari 
yang sangat sedikit.

Gambar 31. Denah Konversi Kantor menjadi Flat di 1 and 4 New Horizons Court, 
Brentford, Inggris (Bangunan 1)

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Masih di lokasi yang sama, konversi bangunan 4 menjadi 45 unit flat: 
pemberitahuan sebelumnya disampaikan Oktober 2017. Rencana 
menunjukkan 40 dari 45 unit (89%) adalah studio atau unit satu kamar (7 
studio + 33 satu tempat tidur), sisanya adalah dua kamar tidur. Tidak ada 
unit (0%) yang memiliki akses ke ruang amenitas pribadi, dan tampaknya 
juga tidak ada akses ke ruang amenitas komunal. Selain itu 39 dari 45 unit 
(87%) lebih kecil dari standar ruang nasional, dengan apartemen studio 
umumnya sekitar 30 m2 dan unit satu kamar tidur sekitar 40 m2.

Gambar 32. Denah Konversi Kantor menjadi Flat di 1 and 4 New Horizons Court, 
Brentford, Inggris (Bangunan 4)

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)
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Clifford, et.al (2019) mencatat bahwa sebagian besar kantor yang dikonversi 
tersebut terletak di jalan yang ramai dengan penggunaan komersial dan 
industri di sekitar lokasi. Di lokasi 1 and 4 New Horizons Court, Brentford, 
tidak ada area perumahan dalam jarak 10 menit berjalan kaki. Daerah 
ini sangat terbatas dalam hal fasilitas perumahan atau akses ke ruang 
terbuka atau hijau. Bangunan-bangunan tersebut memiliki keterbatasan 
desain pada fasad bangunan karena masih sangat mirip dengan gedung 
perkantoran tahun 1908-an.

Gambar 33. Tampak Bangunan Hasil Konversi Kantor menjadi Flat di 1 and 4 New 
Horizons Court, Brentford, Inggris (Bangunan 1 dan 4)

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Selanjutnya, masih berdasarkan Clifford, et.al (2019), konversi lain terjadi 
di 1-5, Central Business Centre, Iron Bridge Close, London, NW10 0UR.  
Pemberitahuan sebelumnya telah disampaikan pada bulan Desember 
2013 untuk mengubah lantai pertama unit 1-5 menjadi hunian sebagai 
20 apartemen studio. Ini ditolak karena tidak dikonfirmasi bahwa semua 
unit digunakan di kantor B1 sejak awal. Pemberitahuan sebelumnya ini 
dikirimkan kembali pada Maret 2014 dan ditolak lagi, kali ini karena masalah 
dampak jalan raya.

Pengajuan ketiga pada Juni 2014 kemudian disetujui. Ini untuk mengubah 
lantai pertama menjadi 20 unit studio. Semua 20 unit (100%) tampak lebih 
kecil dari standar ruang nasional, dengan studio masing-masing sekitar 
30-34 m2. Semua 20 unit (100%) adalah apartemen studio. Tidak ada (0%) 
yang memiliki akses ke ruang fasilitas pribadi atau komunal. 10 dari unit 
tersebut memiliki jendela menghadap ke arah barat laut dan menghadap 
ke tanggul, sehingga kemungkinan memiliki cahaya matahari yang buruk.
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Gambar 34. Denah Konversi Kantor menjadi Apartemen Studio 1-5, Central Business 
Centre, Iron Bridge Close, London

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Pemberitahuan sebelumnya telah diajukan pada Juli 2018 untuk mengubah 
lantai pertama dari dua blok di kawasan bisnis yang sama, menjadi 
penggunaan tempat tinggal dan pada saat penulisan, keduanya tunduk 
pada banding, telah ditolak.

Gambar 35. Tampak Bangunan dan Lokasi Konversi Kantor menjadi 
Apartemen Studio 1-5, Central Business Centre, Iron Bridge Close, London

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan Clifford, et.al (2019), 
disampaikan bahwa konversi bangunan itu terletak di dekat jalan raya enam 
lajur yang sangat ramai, dengan bangunan-bangunan sekitarnya masih 
digunakan untuk bisnis. Pintu masuk unit langsung ke area parkir. Survey 
berdasarkan lokasi tampaknya tidak menawarkan tingkat kenyamanan 
perumahan yang baik.

Lokasi lain yaitu Madison Heights, 17-27 High St, Hounslow, TW3 1TA (Clifford, 
et.al ,2019). Lantai 3 sampai 9 gedung ini diubah dari kantor menjadi 49 x 
unit dua kamar tidur dan unit hunian 21 x satu kamar tidur melalui aplikasi 
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perencanaan yang diajukan pada Maret 1997. Denah tidak tersedia, tetapi 
dengan asumsi distribusi yang merata, ini akan menjadi 10 flat per lantai. 
Lantai 2 diubah dari kantor menjadi 22 unit studio melalui izin pembangunan 
sebelumnya yang diajukan pada Oktober 2015. Untuk konversi lantai dua, 22 
unit (100%) adalah apartemen studio. Tidak ada sama sekali (0%) tampaknya 
memiliki akses ke ruang kemudahan pribadi atau komunal. Total 22 unit 
(100%) lebih kecil dari standar ruang nasional, dengan mayoritas studio 
sekitar 25m2. Semua 22 unit (100%) adalah aspek tunggal saja. 

Gambar 36. Denah Konversi Kantor menjadi Apartemen Studio 
di 1 Madison Heights, 17-27 High St, Hounslow,

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Gambar 37. Tampak Bangunan dan Lokasi Konversi Kantor menjadi Apartemen Studio 
di 1 Madison Heights, 17-27 High St, Hounslow,

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Apartemen terletak di jalan utama yang ramai di daerah campuran yang 
mencakup penggunaan perumahan dan komersial lainnya. Standar umum 
pemeliharaan bangunan tampaknya rendah (Clifford, et.al ,2019).
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Setiap kasus konversi memiliki cara penyelesaian 

yang berbeda, mengingat setiap bangunan memiliki 

karakterstik, lokasi, dan kelompok target yang berbeda.

Studi kasus di Inggris, sebagian besar kantor yang dikonversi 

tersebut terletak di jalan yang ramai dengan penggunaan 

komersial dan industri di sekitar lokasi. 

Di New York, konversi kantor sebagai hunian mewah, 

terdapat beberapa fasilitas yang disediakan seperti: fitness 

center, lounge, wine room, dan kolam renang. Selain itu, 

pada beberapa lantai bawah digunakan sebagai kantor dan 

komersial yang menyediakan restoran dan toko baju.
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Lokasi terakhir yaitu Newbury House, 890 Eastern Ave, Ilford, IG2 7HH. 
Pemberitahuan sebelumnya telah disampaikan pada bulan Juni 2014 untuk 
mengubah bangunan dari penggunaan kantor menjadi penggunaan 
perumahan, dengan penyediaan 60 apartemen studio ‘untuk sektor sewa’. 
Bangunan ini seluruhnya adalah apartemen studio (100%) dan tidak satupun 
dari ini (0%) memiliki akses ke ruang fasilitas pribadi atau komunal. Semua 
60 studio (100%) lebih kecil dari standar ruang nasional. Ada 10 apartemen 
studio per lantai dan ini berkisar dari hanya 13 m2 hingga 25 m2, dengan 
rata-rata sekitar 18 m2. 48 dari 60 flat (80%) hanya satu aspek saja (Clifford, 
et.al ,2019).

Gambar 38. Denah Konversi Kantor menjadi Apartemen Studio 
di Newbury House, 890 Eastern Ave, Ilford 

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Gambar 39. Tampak Bangunan Konversi Kantor menjadi Apartemen di Newbury 
House, 890 Eastern Ave, Ilford 
(Sumber: Clifford, et.al, 2019)
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Gambar 40. Tampak Lokasi Konversi Kantor menjadi Apartemen 
di Newbury House, 890 Eastern Ave, Ilford

(Sumber: Clifford, et.al, 2019)

Konversi telah dilaksanakan dan bangunan tersebut sekarang digunakan 
untuk perumahan, meskipun renovasi minimal telah dilakukan untuk 
menutupi bangunan dari kantor ke penggunaan perumahan. Kondisi 
bangunan umumnya buruk, terutama jendela. Daerah itu sendiri sebagian 
besar adalah perumahan, dan dekat dengan stasiun LU Newbury Park. 
Blok tersebut berbatasan langsung dengan jalan utama yang sibuk tanpa 
penyangga antara jalan dan blok tersebut.

Sedangkan, ketentuan konversi gedung kantor ke hunian di New York telah 
ditetapkan dalam peraturan yang ada yang berkaitan dengan ketentuan 
zonasi, peraturan hunian ganda (multiple dwellings law), kode konstruksi 
(construction code) untuk kelayakan struktur, kode kebakaran (fire code), 
dan kode konservasi energi (energy conservation code). Selama gedung 
kantor yang akan dikonversi memenuhi ketentuan peraturan yang sudah 
ditetapkan, maka konversi dapat dilakukan. Untuk mengetahui mekanisme 
konversi gedung kantor ke hunian di New York, dilakukan beberapa studi 
kasus. Berikut adalah beberapa studi kasus berdasarkan hasil penelitian 
Zhang (2020).

Kasus yang pertama adalah Woolworth Building. Woolworth Building 
merupakan kantor pusat dari F.W. Woolworth, perusahaan retail ternama di 
Amerika. Bangunan inj dibangun oleh Cass Gilbert pada tahun 1913 dengan 
luas 159,000 sq ft (14.770 m2), tinggi 792 ft (241,4 m), dan berjumlah 55 lantai. 
Setelah berdiri, gedung ini kemudian dikenal sebagai salah satu landmark 
di New York dan hingga sekarang masih menjadi bagian dari 100 gedung 
tertinggi di Amerika. Karakter dari Woolworth Building adalah Neo-gothic 
dengan bentuk bangunan yang setback atau menyerupai piramida 
bertingkat atau kue ulang tahun. Hal ini ditandai dengan bentuk tower 
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yang semakin mengecil ke atas. Woolworth Building pernah diinvestasi oleh 
The Irving National Exchange Bank dan menyewa lantai 18 untuk dijadikan 
sebagai kantor selama 25 tahun. Di tahun 1998, gedung ini kemudian dijual 
ke Witkoff Group dan pada tahun 2012, 30 lantai teratas pada gedung ini 
dibeli oleh developer Alchemy Properties untuk kemudian dikonversi 
menjadi apartemen. Meskipun begitu, lantai bawah pada gedung ini tetap 
digunakan sebagai area kantor dan komersial.

 
Gambar 41. Woolworth Building pada Tahun 1913 (kiri) dan Sekarang (kanan)

(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Woolworth_Building#Form)

Pada tanggal 31 Juli 2012, Alchemy Properties membeli 30 lantai atas gedung 
ini dan mengubahnya menjadi apartemen mewah atau kondominium. 
Terdapat 32 kondominium dengan ukuran terkecil merupakan tipe 1 kamar 
dengan luas 1290 sq ft (120 m2) dan ukuran terbesar adalah 9403 sq ft (873,5 
m2). Selain itu, terdapat penthouse 7 lantai di lantai teratas menara yang 
diberi nama The Pinnacle (Zhang, 2020). Sebagai hunian yang mewah, 
terdapat beberapa fasilitas yang disediakan pada gedung ini, yaitu fitness 
center, lounge, wine room, dan kolam renang. Selain itu, pada beberapa 
lantai bawah digunakan sebagai kantor dan komersial yang menyediakan 
restoran dan toko baju.
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Gambar 42. Perbandingan Denah Sebelum 
Konversi (Bawah) dan Setelah Konversi (Atas)
(Sumber: Zhang, 2020)

Berdasarkan Gambar 42, dapat dilihat bahwa layout ruang kantor yang 
bersekat-sekat diubah menjadi unit kondominium yang terdiri atas 
beberapa ruangan dan fasilitas. Namun struktur dasar seperti posisi kolom 
tidak mengalami perubahan. Sistem lift pada area kantor dan hunian 
dipisahkan dengan tujuan agar keamanan dan privasi lebih terjaga. Pada 
area kantor dan komersial, shaft lift yang digunakan merupakan shaft yang 
sudah ada sebelumnya. Lift untuk area kantor dan komersial terdiri atas 3 
lift yang hanya dapat diakses hingga lantai 28. Dapat dilihat bahwa pada 
layout yang lama terdapat sangat banyak shaft lift, sedangkan dalam proses 
konversi lift yang lama diganti dengan lift baru yang memiliki teknologi yang 
lebih canggih dan cepat. Hal ini menyebabkan banyak shaft lift yang tidak 
digunakan. Shaft yang tidak terpakai kemudian dibongkar dan digunakan 
sebagai bagian dari transportasi utilitas selama proses konversi lantai atas 
menara yang dijadikan sebagai area hunian.

Berbeda dengan lift pada area kantor dan komersial, shaft pada lift hunian 
menggunakan cerobong boiler bekas yang memiliki ukuran lebar 4,9 m 
(Cortese, 2019 dalam The B1M). Shaft ini dapat diakses dari lantai lobi hingga 
lantai 49. Sedangkan pada penthouse terdapat lift pribadi. Shaft dari lift 
terdahulu pada lantai 29 hingga 49 dibongkar dan dijadikan sebagai unit 
hunian sehingga area hunian menjadi lebih luas.
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Gambar 43. Posisi Shaft Lift Hunian pada Layout Lama (Kiri) dan Layout Baru (Kanan)
(Sumber: Zhang, 2020)

Studi kasus berikutnya terkait konversi gedung kantor ke hunian adalah 
20 Exchange Place. Gedung ini dibangun tahun 1931 untuk menandingi 
Woolworth Building sebagai gedung tertinggi di Amerika. Gedung ini 
merupakan kantor bank yang dimiliki oleh City Bank-Farmers Trust dan 
didesain oleh Cross & Cross. Luas bangunan adalah 730234 sq ft (67840 
m2), tinggi 741ft (226 m) dengan 57 lantai. Awalnya, Bank dari gedung ini 
merupakan City Bank-Farmers Trust Company, namun kemudian diganti 
pada tahun 1955 dengan nama First National City Bank of New York. 
Nama ini kemudian diganti lagi pada tahun 1976 sebagai Citibank. Pada 
tahun 1979, Citibank menjual gedung tersebut dan saat itu mulai terjadi 
kekosongan pada ruang perkantoran.

Pada tahun 1996, Witkoff Group akhirnya membeli gedung ini dan memulai 
renovasi pada tahun 1997 dengan tujuan untuk menarik penyewa komersial 
sekaligus melestarikan bangunan bersejarah ini. Renovasi yang dilakukan 
oleh Witkoff Group adalah mempertahankan 18 lantai bawah sebagai 
area komersial dan perkantoran dan lantai atas sebagai hunian. Namun 
ternyata hingga akhir tahun 1990-an, 20 Exchange Place tetap mengalami 
kekosongan, sehingga para pengembang dan perencana memberikan 
solusi untuk melakukan konversi sepenuhnya gedung kantor tersebut 
menjadi hunian. Pada tahun 2014, DTH Capital sebagai pemilik baru dari 
gedung tersebut meminjam sebesar $240 juta untuk melakukan konversi 
pada lantai bawah gedung menjadi apartemen mewah.
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Gambar 44. 20 Exchange Place sebelum (kiri) dan sesudah konversi (kanan)
(Sumber: Zhang, 2020)

Konversi dilakukan dalam tiga tahap dan menghasilkan 797 unit apartemen, 
dengan terdiri atas tipe Studio seluas 650 sq ft (60 m2), tipe 1 BR seluas 
730 sq ft (68 m2), dan tipe 2 BR seluas 900 sq ft (84 m2). Fasilitas yang 
disediakan untuk melengkapi kebutuhan penghuni adalah tersedianya 
gym, lounge dan bar, area parkir valet, bike room, 24-hour doorman sevice 
dan storage. Jika dibandingkan dengan Woolworth Building, 20 Exchange 
Place memiliki jumlah unit yang sangat banyak dan tipe hunian juga lebih 
merakyat.

Gambar 45. Denah Hunian yang Berbeda-Beda pada Apartemen
(Sumber: Zhang, 2020)
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Secara struktural, konversi gedung kantor ke hunian ini tidak mengalami 
banyak perubahan. Bahkan shaft lift terdahulu tetap digunakan sebagai 
shaft lift yang baru. Kesulitan dari konversi ini adalah mengubah layout 
kantor menjadi hunian. Hal ini disebabkan oleh bentuk dasar bangunan 
yang tidak teratur yang menyebabkan setiap unit hunian di satu lantai 
memiliki layout yang berbeda-beda (Gambar 43). Tampilan dari bangunan 
tetap dipertahankan dengan tujuan untuk melestarikan tampilan 
bangunan. Bangunan menggunakan konstruksi rangka besi yang dilapisi 
dengan granit dan batu kapur.

Kasus terakhir adalah pada 10 Hanover Square. Gedung milik Ten Handover 
LCC ini dibangun pada tahun 1971 oleh Emery Roth & Sons dengan luas 
487404 sq ft (45300 m2), tinggi 278 ft (85 m) dan dengan 22 lantai. Pada 
tahun 2005, The Witkoff Group membeli gedung ini dan melakukan 
konversi menjadi hunian.

Gambar 46. 10 Hanover Square 

(Sumber: https://structurae.net/en/structures/10-hanover-square)
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Konversi pada 10 Hanover Square menghasilkan 493 unit apartemen yang 
terdiri atas tipe Studio dengan luas 556 sq ft (52 m2), tipe 1 BR dengan luas 
738 sq ft (68,5 m2), dan tipe 2 BR dengan luas 1161 sq ft (108 m2). Fasilitas 
yang disediakan adalah kids club room, bike storage, business center, 
catering kitchen, ruang konferensi, fitness center, retail, storage, lounge, 
dan off-site parking. Dikarenakan karakter bangunan yang modern, 
ketika mengkonversi gedung ini terasa lebih mudah untuk dikonversi ke 
apartemen, terutama penggunaan kaca pada fasad bangunan. Selain itu, 
pada beberapa lantai, layout kantor bersifat open-plan atau tanpa sekat 
menjadikan gedung ini lebih mudah untuk dikonversi. Pada Gambar 28, 
dapat dilihat bahwa struktur yang digunakan adalah load-bearing column 
(kolom penahan beban) dan core beton bertulang yang terdiri atas shaft 
lift dan tangga. Hal ini memudahkan modifikasi tanpa harus melakukan 
perubahan struktur bangunan.

Gambar 47. Denah 10 Hanover Space Sebelum Dikonversi: Lantai 2-9 (Kiri Atas), Lantai 
10 (Kanan Atas), Lantai 11-21 (Bawah)

(Sumber: Zhang, 2020)
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Gambar 48. Denah Apartemen  Tipe 1 BR pada 10 Hanover Space

(Sumber: Zhang, 2020)

Tabel 24. Tabel Perbandingan Studi Kasus Konversi Kantor ke Hunian di 
New York

Woolworth Building 20 Exchange 10 Hanover Square

Lokasi New York, Amerika New York, Amerika New York, Amerika

Tahun Dibangun 1913 1931 1971

Pemilik Terdahulu F.W. Woolworth City Bank-Farmers Trust Ten Handover LLC

Kegunaan Awal Kantor Pusat Retail Bank Bank

Luas Bangunan 14.77 m2 67.840 m2 45.300 m2

Tinggi Bangunan 241,4 m 226 m 85 m

Jumlah Lantai 55 lantai 57 lantai  22 lantai

Gaya Bangunan Neo-Gothic Modern Classic/Art Deco Modernism

Tahun Konversi 2012 1997 (Witkoff Renovation)

2004 (DTH Capital 
Conversion)

2005

Biaya Konversi $68 Juta $25 Juta dan $240Juta $260.8 Juta

Pemilik Sekarang Alchemy Properties DTH Capital UDR

Kegunaan Sekarang Hunian Kondominium Hunian Apartemen Hunian Apartemen

Jumlah Unit Hunian 32 Unit 767 Unit 493 Unit

Woolworth Building 20 Exchange 10 Hanover Square
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Luas per Unit Tipe K.M Luas Tipe K.M Luas Tipe K.M Luas

5 BR 4.5 624 Studio 1 60 Studio 1 52

4 BR 4.5 556,5 1 BR 1 68 1 BR 1 68,5

3 BR 3.5 310 2 BR 1 84 2 Br 2 108

2 BR 2.5 237

1 BR 1.5 120

Fasilitas  • Residential Lobby
 • New High-Speed 

Lift
 • Kolam Renang
 • Fitness Center
 • Lounge
 • Wine Storage
 • Wine Tasting 

Room
 • On-Site Parking
 • Bike Room

 • Gym
 • Lounge dan Bar
 • Gaming Tables
 • Valet and Concierge 

Services
 • 24-hour doorman 

service
 • Bike Room
 • Storage available

 • Kids Club Room
 • Bike Storage
 • Business Center
 • Catering Kitchen
 • Conference 

Rooms
 • Fitness Center
 • Off-site Parking
 • On-Site Retail
 • On-Site Storage
 • Lounge

Sumber: Zhang, 2020)

Di Sydney Australia, terdapat satu contoh kasus yaitu menara Hightgate. 
Bangunan eksisting ini dibangun pada tahun 1969-1971 dengan 
menggunakan teknik beton cetak di lapangan (cast-in-place). Lantai 
bangunan memilki bentuk dasar persegi panjang dengan dimensi sekitar 
52 m x 24 m. Tiap lantai ditopang menggunakan kumpulan tiang beton 
dengan grid berulang disertai dengan inti bangunan struktur beton. 

Proposal konversi merumuskan untuk mengubah kantor dengan 17 lantai 
menjadi hunian. Proses konstruksi berfokus pada penggantian fasad 
bangunan menjadi balkon-balkon dan pada bagian interior dirancang 
sebagai apartemen mewah. Selain itu sebanyak 10 lantai berteras 
ditambahkan pada bagian puncak menara, setelah sebelumnya pada 
bagian dasar diberikan perkuatan (Davids, Smith dan Barnes 1995). 
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Gambar 49.  Bangunan Eksisting Menara Highgate Sebelum Dikonversi (kiri) dan 
Setelah Dikonversi (kanan)

(Sumber: Davids, Smith dan Barnes 1995)

Kasus lain di Sydney adalah The Greenland Centre, terletak di daerah 
CBD. Bangunan ini dirancang untuk menjadi bangunan hunian tertinggi 
di Sydney dengan total 67 lantai. Konversi ini membuat total 481 unit 
hunian, sebuah creative hub dari dewan administrasi kota, area retail dan 
jaringan publik. Bangunan yang dibangun pada tahun 1960 ini, sebelumnya 
berfungsi sebagai kantor dewan pengurus air. Bangunan tersebut masuk 
dalam daftar bangunan bersejarah di Sydney.
 
Konstruksi konversi bangunan ini menggunakan tiang penopang 
tambahan untuk menambah lantai. Struktur lantai yang ditambahkan 
dibuat lebih menonjol guna memenuhi persyaratan teknis kebakaran. Fasad 
bangunan ini ditambahkan jendela miring modular sehingga area balkon 
pada ketinggian ini dapat digunakan beraktivitas. Jika tidak ditambahkan 
elemen tersebut kendala angin kencang menyebabkan balkon tidak akan 
digunakan. Balkon tersebut terinspirasi dari arsitektur hunian Australia 
yang menjadi icon gaya hidup masyarakat setempat (Design, 2019).
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Gambar 50. Bangunan Eksisting Kantor Badan Pengelola Air
(Sumber: Wikipedia  
MWS&DBBuilding. - Greenland Centre, Sydney – Wikipedia)
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Gambar 51. Konversi Terbangun The Greenland Centre
(Sumber: Greenland Centre Sydney - November 2020 - Greenland Centre, Sydney – 
Wikipedia) 
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Gedung  Woolworth, Manhattan, New York
Sumber: Woolworth_bldg_nov2005.jpg 
(1704×2272) (wikimedia.org)
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BAGIAN D 
REKOMENDASI KONVERSI BANGUNAN KANTOR 
MENJADI HUNIAN UNTUK PERENCANAAN DI 
INDONESIA

Gambar 52. Gedung Perkantoran yang Dikonversi Menjadi Apartemen 
di Sydney : Highgate (Kiri) dan Menara TNT (Kanan)
(Sumber:https://www.skyscrapercenter.com & Urban.com.au

1. Rekomendasi dalam Aspek Legal

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rekomendasi konversi kantor 
menjadi hunian  dalam aspek legal yang meliputi lingkup kebijakan yang 
memungkinkan bisa diadopsi oleh masing-masing pemangku kebijakan, 
baik dalam skala nasional maupun regional. Sumber rekomendasi 
merupakan  hasil studi komparasi dari berbagai negara yang telah 
dipaparkan sebelumnya dan ditambah dengan hasil Focus Group 
Discussion (FGD) dengan para ahli dan pemangku kebijakan dengan 
mengambil kasus di tingkat Kota Jakarta.

Berdasarkan hasil studi komparasi, Inggris dan Belanda merupakan negara 
yang paling banyak terdapat studi kasus konversi. Hal tersebut karena 
didukung oleh regulasi tertulis dari pemerintah pusat (nasional) yang 
kemudian dituangkan dalam persyaratan teknis dalam skala regional 
(kota). Sebagai contoh di Inggris, sejak aturan mengubah bangunan dari 
kantor menjadi hunian tidak memerlukan izin perencanaan, terdapat 
lonjakan yang signifikan dalam hal konversi tersebut. Apalagi pada tahun 
2015 Permit Development Right (PDR) diamandemenkan, lonjakan tersebut 
semakin terlihat sampai 12824 unit yang sudah dikonversi antara 2015-
2016 (RICS, 2018). Hal serupa juga terjadi di New York, pada 13 Agustus 2021 
diamandemenkannya “Housing Our Neighbors with Dignity Act” dengan 
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tujuan agar semakin banyak perkantoran kelas B dan C yang bermasalah 
dan mengalami kekosongan karena pandemik dapat diubah menjadi 
hunian. Begitu juga di di Kota Melbourne, Australia program Postcode 
3000 mengarahkan keseluruhan konversi bangunan kantor untuk menjadi 
hunian rumah tinggal.

Sementara di Indonesia, sampai saat ini belum ada kasus eksisting yang 
mengkonversi kantor menjadi hunian. Walaupun secara regulasi, perubahan 
fungsi bangunan diperbolehkan selama mengikuti peraturan yang berlaku. 
Seperti dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung, dalam pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa dalam 
hal terdapat perubahan fungsi / klasifikasi bangunan gedung, pemilik wajib 
mengajukan PBG perubahan (red: sebelumnya Ijin Mendirikan Bangunan/
IMB). 

Konversi bangunan tentunya akan berpengaruh pada perubahan fungsi 
yang semula diatur dalam perencanaan. Oleh karena itu diperlukan adanya 
kesesuaian fungsi bangunan dengan zonasi. Langkah awal yang paling 
penting dilakukan berkaitan dengan konversi kantor menjadi hunian yaitu 
harus mengacu terlebih dahulu lokasi kantor yang akan dikonversi apakah 
termasuk dalam zonasi yang diperbolehkan terjadinya perubahan fungsi 
atau tidak. 

Dalam hal rekomendasi aspek legal dapat pula mengadopsi ketentuan 
dalam Vacancy Act Mengenai bangunan Kosong yang terdapat di Belanda.
1. Pemilik kantor yang kosong diharapkan melaporkan kekosongan 

kantor kepada pemerintah daerah jika kekosongan itu berlangsung 
lebih lama dari jangka waktu sekurang-kurangnya enam bulan atau 
sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah melakukan pendataan mengenai kantor yang 
kosong sesuai dengan pelaporan dari pemilik kantor. 

3. Pemerintah menugaskan tim ahli untuk melakukan penilaian 
kelayakan bangunan kantor yang kosong tersebut apakah akan 
dilakukan konsolidasi, pembongkaran, renovasi atau dikonversi.

4. Pemerintah menginformasikan kepada pemilik mengenai hasil 
penilaian tim ahli yang sudah ditunjuk tentang kondisi bangunan 
tersebut dan memusyawarahkan tindak lanjutnya.
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5. Pemerintah memberikan jangka waktu kepada pemilik bangunan 
kosong untuk memutuskan rekomendasi pemerintah terhadap 
bangunan kosong yang dimilikinya paling lambat dua belas bulan 
sejak diberikan hasil penilaian atau rekomendasi.

6. Setelah mendapatkan rekomendasi, pemilik bangunan masih diberi 
kesempatan untuk menawarkan bangunan kosongnya kepada calon 
pengguna lain dalam waktu empat minggu.

7. Jika melewati periode tersebut, maka pemilik harus mengkonfirmasi 
hasil keputusan terhadap rekomendasi yang diberikan pemerintah.

8. Apabila pemilik bangunan kosong tidak dapat bekerja sama dengan 
pemerintah daerah terhadap hasil musyawarah, maka pemerintah 
dapat menetukan keputusan kelayakan bangunan kosong tersebut.

9. Pemerintah daerah dapat menentukan denda administratif atau 
bentuk sanksi lainnya kepada pemilik bangunan kosong jika tidak 
memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

10. Pemerintah daerah membentuk dewan pengawas untuk menegakkan 
peraturan yang sudah dibuat terkaitan kekosongan bangunan.

2. Rekomendasi dalam Aspek Spasial
2.1 Lokasi

Berdasarkan studi kasus di negara-negara terpilih, lokasi bangunan 
untuk dikonversi terdapat dua kemungkinan yaitu berada di lokasi yang 
strategis atau tidak strategis. Lokasi strategis lebih memiliki potensi untuk 
dikonversi karena sudah tersedianya fasilitas dan akses yang dibutuhkan 
oleh penghuni hunian. Sehingga tidak menyulitkan untuk dikonversi (tidak 
diperlukan penambahan fasilitas umum). 

Sementara untuk lokasi yang tidak strategis, pada umumnya bangunan di 
lokasi tersebut memiliki nilai yang lebih rendah sehingga biasanya pemilik 
gedung akan terus berupaya untuk meningkatkan nilai properti, salah satu 
caranya dengan konversi. Namun kelemahan dari konversi kantor menjadi 
hunian di lokasi yang kurang strategis yaitu perlu ada penambahan fasilitas 
umum seperti toko swalayan, klinik serta penambahan sarana transportasi. 
Akan tetapi untuk lokasi strategis sekalipun perlu diperhatikan kenyamanan 
terkait batas kebisingan. Sebagian besar kantor yang stategis berada di 
lokasi jalan raya dimana memiliki tingkat kebisingan yang kurang sesuai 
untuk lokasi hunian.
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Selain itu perlu dipertimbangkan juga posisi kantor yang akan dikonversi 
dalam hal ketersediaan penghawaan dan pencahayaan alami. Di beberapa 
studi kasus negara-negara terpilih, ada banyak kantor yang dikonversi tidak 
memiliki penghawaan dan pencahayaan alami yang cukup sehingga tidak 
dapat dilakukan konversi. Sementara untuk hunian, faktor tersebut menjadi 
pertimbangan utama. Hal lainnya terkait lokasi adalah bisa mengakses 
pemandangan di luar gedung kantor yang akan dikonversi menjadi hunian, 
yaitu minimal 75% pemandangan luar tidak terhalang oleh bangunan lain. 

Terkait dengan standar teknis pemilihan lokasi kantor yang baik untuk 
dikonversi sebagai hunian, dapat merujuk langsung pada Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi dan SNI 
03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di 
Perkotaan. 

Lokasi yang berbeda akan menghasilkan tipe perumahan dan kelompok 
sasaran yang berbeda (Remoy dan Voordt, 2007). Pada tempat strategis 
dengan banyak atribut atau fasilitas, berpotensi untuk menjadi apartemen 
mewah. Sedangkan pada lokasi berada di tengah kota, ramai, mudah 
akses transportasi umum, serta relatif dekat dengan kampus dan sekolah 
lebih cocok diperuntukkan untuk perumahan mahasiswa. Selain itu jika 
lokasinya berdekatan dengan tempat-tempat kerja maka dapat dibuat 
menjadi hunian bagi pekerja.

2.1 Tipologi

Mengacu pada studi kasus di negara-negara terpilih, terdapat beragam 
tipologi hunian yang bisa dikembangkan, mulai dari tipologi hunian 
terjangkau hingga menengah ke atas. Tipologi tersebut biasanya didukung 
oleh tipologi yang lain misalnya area retail, gym, kolam renang, dan lain-
lain. Faktor yang menentukan tipologi diantaranya adalah:

1. Kondisi bangunan, bangunan kantor yang sudah tua namun masih 
layak huni menjadi pilihan untuk dilakukan konversi. Kantor tua 
biasanya ditinggalkan oleh para penyewa karena tampilan yang sudah 
tidak menarik atau fasilitas kantor yang ditawarkan sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan jaman. Untuk kantor yang memiliki tipe high 
rise, konversi menjadi apartemen mewah menjadi pilihan utama karena 
ruang-ruang kantor yang luas tidak memerlukan renovasi layout yang 
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berlebihan. Selain itu menjadikannya sebagai hunian mewah juga 
dapat mempertahankan harga sewa, sehingga tidak terlalu jauh dari 
harga sewa kantor sebelumnya. Sedanghkan untuk kantor dengan 
tipe mid-rise sebagian besar dikonversi sebagai hunian menengah ke 
bawah atau apartemen mahasiswa.

2. Lokasi. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, untuk lokasi strategis 
dengan berbagai macam fasilitas umum yang ditawarkan, dapat 
dikembangkan sebagai hunian mewah. Untuk lokasi yang kurang 
strategis dapat tergantung dengan fasilitas yang ada di sekitar lokasi 
tersebut, sebagai contoh dijadikan hunian terjangkau untuk kelas 
pendapatan rendah atau hunian mahasiswa.

3. Permintaan pasar. Tren pasar properti menjadi salah satu alasan 
tipologi yang dikembangkan. Sebagai contoh untuk studi kasus di 
Inggris dan Belanda, kebutuhan akan hunian terjangkau menjadi 
fokus utama pemerintah. Sehingga sebagian besar konversi kantor 
ditawarkan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Contoh lain pada 
proyek Wilhelminastaete, lokasi tidak lagi cocok untuk kantor, namun 
permintaan perumahan bagi manula semakin meningkat. Sehingga 
hunian untuk manula dikembangkan di lokasi tersebut.

4. Investasi, Tipologi juga dipengaruhi oleh investasi para pemilik. 
Sebagian besar pemilik bersedia untuk mengkonversi kantornya 
menjadi hunian karena dinilai memberikan nilai lebih daripada kantor 
tersebut dibiarkan kosong. Namun hal ini juga berpengaruh pada 
permintaan pasar, para pemilik bangunan akan mempertimbangkan 
keuntungan yang diperoleh dalam hal merenovasi untuk dikonversi, 
membiarkannya kosong atau membangun bangunan baru di lokasi 
lain.

5. Pengguna, memberikan penilaian akhir terhadap kantor yang sudah 
dikonversi menjadi hunian. Sebagai contoh di beberapa kasus, 
banyak penghuni yang merasa kurang nyaman dengan tampilan 
fasad bangunan yang masih kental dengan nuansa kantor. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, renovasi fasad menjadi salah satu cara 
menarik minat penghuni. Hal lainnya terkait fasilitas yang ditawarkan 
apakah mengakomodir kebutuhan untuk hunian, seperti adanya 
kamar, dapur dan kamar mandi serta ruang bersama.

6. Kebijakan pemerintah. Lebih jauh lagi, selain melihat potensi lokasi 
dan permintaan pasar, kebijakan pemerintah tentunya menjadi 
penentu akhir mengenai tipe dan kelompok sasaran. Sebagai contoh 
konversi menjadi hunian terjangkau pada lokasi tertentu tidak harus 
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100%, kebijakan pemerintah dapat mengatur sehingga menghasilkan 
hunian baru yang merupakan gabungan dari beberapa komposisi tipe 
dan kelompok sasaran.

2.3 Kriteria Teknis Bangunan

Dalam hal kriteria teknis bangunan kantor yang dikonversi, terdapat banyak 
kesamaan permasalahan pengkonversian, diantaranya:

1. Denah lantai yang berbeda di setiap lantainya menyulitkan untuk 
konversi menjadi hunian karena adanya perbedaan jarak antar kolom. 
Sehingga akan lebih memudahkan untuk mengkonversi kantor yang 
memiliki grid struktur yang sama setiap lantainya.

2. Rekayasa terhadap plat lantai. Umumnya kantor memiliki plat lantai 
yang terbuat dari beton pratekan yang memungkinkan struktur 
bentang lebar, sementara apartemen memerlukan lebih banyak shaft 
vertikal dibandingkan dengan kantor (untuk listrik, air, dan pipa). 
Sehingga ada kalanya harus memotong tulangan pada beton yang 
berakibat hilangnya kekuatan struktur. Akan tetapi hal tersebut dapat 
dihindari dengan tidak memotong tulangan baja pada beton, untuk 
mendeteksi tulangan baja tersebut dapat menggunakan pendeteksi 
logam.

3. Rekayasa terhadap plafond/langit-langit. Umumnya bangunan kantor 
memiliki plafon yang lebih tinggi dari hunian. Sementara untuk hunian 
ada batas kenyamanan yang harus dipenuhi, sehingga plafon eksisting 
harus diturunkan.

4. Sistem utilitas pada gedung kantor berbeda dengan hunian. Sebagai 
contoh pada gedung kantor, sistem AC, listrik, dan air bersifat sentral 
dan dibagi per lantai. Sedangkan, pada hunian, sistem-sistem tersebut 
harus dapat dibagi lagi per unit hunian yang dimana dalam 1 lantai 
bisa saja terdapat lebih dari 1 unit hunian. Sehingga perlu dilakukan 
modifikasi sistem utilitas.

5. Kemudahan dan kualitas bangunan. Berdasarkan studi kasus di 
negara-negara terpilih, kriteria ini didasarkan pada aturan teknis 
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bangunan gedung untuk hunian yang berlaku. Untuk Indonesia, 
terkait kemudahan dan kualitas bangunan dapat mengacu pada 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 
14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 
dan SNI 03-7013-2004 Tata cara perencanaan fasilitas lingkungan 
rumah susun sederhana atau peraturan teknis lainnya yang berlaku.

6. Pencegahan kebakaran dan insulasi suara menjadi salah satu faktor 
dalam keamanan dan kenyamanan yang perlu dilakukan rekayasa 
seperti:

 • Tambahan sprinkler otomastis untuk koridor atau lorong 
penghuni dan tangga

 • Pemasangan smoke detector pada setiap unit hunian
 • Tersedia jalur evakuasi yang tahan terhadap api
 • Plat lantai dan dinding/partisi harus kedap suara

Di Indonesia peraturan tersebut dapat diperoleh pada SNI 03-1735- 
2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses 
Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan 
Gedung. 

7. Double glazing pada fasad lebih disukai karena memiliki insulasi termal. 
Masuk siang hari. Jendela geser horizontal yang panjang dengan fasad 
beton terkesan kurang menarik.

8. Diperlukan adanya penambahan fasilitas, seperti:

 • Ruang penyimpanan limbah rumah tangga yang dilengkapi 
fasilitas pemisahan sampah

 • Keamanan dan pencegahan kejahatan, sebagai contoh 
dengan penambahan fitur pintu yang dapat mengunci 
dengan sendirinya.

 • Fasilitas parkir
 • Area bermain 

Lebih jauh lagi, untuk menentukan potensi pengkonversian kantor menjadi 
hunian dapat dilihat dalam tabel 25. 
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Tabel 25. Kriteria Yang Menentukan Rendahnya Potensi Pengonversian 
Bangunan

Aspek Kriteria

Lokasi

Situasi perkotaan Kantor di wilayah industri

Kantor di tengah-tengah kawasan perkantoran

Kantor di Kawasan khusus perkantoran

Lahan Lahan sewa

Kekosongan Kosong lebih dari satu 

Bangunan sekitar kosong

Aspek Kriteria

Karakter situasi perkotaan Terletak di tepi kota, dekat tepi kota atau dekat 
ring road

Wilayah terpencil

Tak ada area hijau di sekitar lokasi

Adanya ketimpangan sosial, vandalisme

Polusi, bau, bising atau pemandangan kurang baik

Jarak dan kualitas fasilitas berbelanja untuk keperluan sehari-hari > 1 km

Tempat besosialisasi (café, restoran dll) > 500 m

Bank / kantor layanan umum > 2 km

Fasilitas Kesehatan dasar (dokter atau apotik) > 5 
km

Fasilitas olahraga > 2 km

Fasilitas Pendidikan > 2 km

Keterjangakauan oleh 
transportasi umum

Jarak ke stasiun > 2 km

Jarak ke perhentian bis atau angkutan dalam kota 
> 1 km

Keterjangkauan oleh 
kendaraan pribadi

Banyak sekat, terbatas dan jalur yang buruk

Jarak ke tempat parkir > 250 m

< 1 tempat parkir per 100 m2 rumah

Bangunan
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Tahun konstruksi Gedung baru dibangun atau direnovasi dalam 3 
tahun terakhir

Karakter bangunan Tak diketahui atau tidak jelas

Perawatan buruk

Kemudahan untuk ditambah Tidak dapat ditambah secara horizontal

Tidak dapat ditambah secara vertical

Struktur Struktur bangunan dalam keadaan buruk secara 
teknis

Grid bangunan yang terlalu padat

Aspek Kriteria

Fasad Bukaan fasad sulit diadaptasikan

Tidak memungkinkan menambah jendela yang 
bisa dibuka secara manual

Masukan cahaya alami pada siang hari < 10% dari 
luas bangunan

Jalur masuk Tidak memungkinkan untuk membuat jalur 
masuk yang aman secara sosial

Tidak memungkinkan menambah lift pada 
bangunan (untuk gedung lebih dari 4 lantai)

Jarak dari hunian menuju tangga atau lif > 50 m

Tidak memungkinkan menambah tangga darurat 
untuk keperluan evakuasi darurat

Instalasi utilitas Tidak ada atau kurang untuk tambahan instalasi 
utilitas

Lingkungan Level kebisingan pada fasad > 50 dB

Tidak memungkinkan adanya pemisah antar unit 
hunian

Tidak memungkinkan adanya pemisah antar fasad

Adanya material yang berbahaya dalam konstruksi

Tidak ada atau sedikit cahaya matahari

(Sumber: Geraedts and Voordt, 2003)
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3. Rekomendasi dalam Aspek Finansial

Guna menarik minat dan melancarkan proses konversi bangunan, dua hal 
yang perlu diperhatikan dalam aspek finansial yaitu pajak dan insentif. 
Pajak dan insentif untuk konversi bangunan sangat bergantung pada para 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengeluarkan kebijakan 
terkait konversi bangunan. Dalam hal ini setidaknya ada tiga tahap 
rekomendasi dalam aspek finansial. 

Pertama pada tahap perencanaan, pemerintah dapat memberikan 
dukungan dalam hal pemotongan biaya perencanaan. Sebagai contoh di 
Indonesia biaya perencanaan bangunan diatur dalam Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian 
secara teknis dituangkan dalam Ijin Mendirikan Bangunan (saat ini 
Persetujuan Bangunan Gedung/PBG). Kemudian pada tahap selanjutnya, 
yaitu tahap proses konversi yaitu dengan memberikan bantuan teknis 
dalam hal memberikan bantuan berupa konsultasi teknis sehingga 
dapat menghemat biaya jasa konsultan. Selanjutnya pada tahap setelah 
dikonversi, pemerintah dapat merilis data bangunan yang telah dikonversi 
dalam rangka promosi bangunan tersebut. Sehingga dapat menghemat 
biaya promosi dan pemasaran. Dukungan lain dapat berupa skema 
pembiayaan dari pra-konversi sampai paska- konversi yang bekerjasama 
dengan perbankan atau investor lainnya.

Selain itu pada pelaksanaan beberapa studi kasus, pajak dan insentif sering 
kali saling menyatu. Misalnya insentif diberikan dalam bentuk pengurangan 
hingga pembebasan pajak dengan syarat tertentu. Pembebasan dapat 
diberikan dalam bentuk membebaskan dari kenaikan pajak sedangkan 
pengurangan diberikan untuk periode pajak sebelum atau sesudah proses 
konversi. Pemberlakuan pembebasan dan pengurangan pajak tersebut 
juga dapat diatur untuk berlaku dalam periode tertentu.
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