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I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 
Berkembangnya permukiman seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
memerlukan penanganan yang komprehensip, karena terkait dengan 
berbagai sektor yang dapat mengakibatkan dampak bagi pemukim itu 
sendiri maupun lingkungan disekitarnya. Seperti hilangnya kesuburan 
tanah, banjir, sampah, air minum, limbah, hilangnya flora dan fauna 
terganggunya  keseimbangan ekosistem, sampai timbulnya kemacetan 
lalu lintas karena kurangnya ketersediaan infrastruktur.  
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian menjadi 
tumpuan banyak orang untuk berusaha dan bekerja. Pertumbuhan 
ekonomi di sektor industri tidak diimbangi dengan dengan 
pertumbuhan di sektor lain, seperti: 

 ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas; 

 ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai; 

 ketersediaan perumahan dan permukiman yang layak huni; 

Kota – kota besar sebagai pusat perekenomian umumnya mempunyai 
ciri-ciri sebagai berikut: 
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a. Peran penting karena diperkirakan pada tahun 2010 separuh dari 
jumlah penduduk Indonesia akan tinggal di kota 

b. Terlibat dalam perekonomian global, sehingga membutuhkan 
pembangunan sarana dan prasarana permukiman dalam skala yang 
lebih besar 

c. Pertumbuhan ekonomi kota lebih tinggi dari rata-rata nasional, 
sehingga pembangunan kota akan lebih pesat dibandingkan 
kawasan lain. 

d. Pembangunan kota selalu mengejar nilai tambah ekonomi. 

e. Pembangunan di sektor perumahan dan permukiman yang layak 
huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
kurang diperhatikan. 

f. Pembangunan infrastruktur tidak memadai 

Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kelemahan dalam pelayanan 
perkotaan seperti: 

 Keterbatasan dalam penyediaan air minum, listrik, gas, bahan bakar 
dll, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

 Keterbatasan ketersediaan infrastruktur perkotaan seperti jalan, 
saluran, drainase, pengolah sampah dll. 

 Keterbatasan dalam pelayanan publik seperti: rumah sakit, sekolah 
dll. 

 Keterbatasan sarana perumahan yang terjangkau dan layak huni, 
khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dengan segala keterbatasan tersebut maka dampak yang ditimbulkan 
adalah sebagai berikut: 

 Kemacetan lalu lintas 

 Banjir 

 Menurunnya tingkat kesehatan 

 Tingginya kriminalitas 

 Permukiman kumuh 

Yang secara keseluruhan dapat menurunkan tingkat efisiensi fungsi 
perkotaan. 

Dalam mengatasi permasalah tersebut salah satu solusi yang telah 
dibuat adalah dengan mendekatkan permukiman penduduk dengan 
lokasi tempat mereka bekerja dan berusaha. Dikarenakan di perkotaan 
ketersediaan lahan untuk permukiman sangat terbatas dan sangat 
mahal, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan pembangunan 
perumahan dengan sistem vertikal yang biasa disebut apartemen atau 
rumah susun. Apartemen biasanya diperuntukan bagi masyarakat 
berpenghasilan menengah ke atas, sedangkan rumah susun 
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peruntukannya lebih diutamakan kepada masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah. Karena keterbatasan ekonomi, maka kepada 
golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini juga hanya 
diberikan hak sewa pakai, karena tidak mempunyai kemampuan untuk 
membeli dan memiliki rumah susun. 

Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia adalah kota pertama yang 
merasakan padatnya lalu lintas dikarenakan tingginya mobilitas warga 
yang mempunyai jarak tempuh relatif panjang dari tempat bekerja dan 
berusaha dengan tempat tinggal. Demikian juga dengan timbul dan 
meluasnya permukiman kumuh, dikarenakan keterbatasan warga 
dalam menjangkau perumahan yang layak huni. Oleh karena itu sejak 
tahun 1994, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memulai 
membangun rumah susun bagi warganya, yang sebagian besar adalah 
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). 

Dalam perkembangannya, banyak rumah susun yang dibangun oleh 
pemerintah tidak dihuni oleh orang-orang yang tepat, sebagaimana  
sasaran semula. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan 
terhadap fungsi kota secara keseluruhan. 
 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud: 
Menemu-kenali permasalahan pengelolaan rumah susun agar dapat 
berfungsi maksimal dalam meningkatkan fungsi kota secara 
keseluruhan. 
 
Tujuan: 
Membuat model pengelolaan rumah susun yang ideal dari hasil analisa 
permasalahan yang ada. 
 
 
 

II. PERMASALAHAN 

2.1. UMUM 
Sebagai sesuatu yang baru bagi masyarakat, cukup banyak 
permasalahan yang menyangkut pengelolaan rumah susun. 
Permasalahan penghunian datang dari kenyataan bahwa menghuni 
rumah susun masih dirasakan sebagai bentuk budaya baru yang 
memerlukan waktu penyesuaian. Rumah susun terdiri dari beberapa 
lantai hunian, merupakan bentuk perubahan hidup yang biasa melekat 
dengan tanah, menjadi tidak memiliki tanah untuk sekedar bercocok 
tanam. Kendala lain adalah masalah penghunian , pada awal 
penghunian sudah diadakan seleksi sesuai dengan target sasasan, 
yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun dalam 
perjalanannya, banyak penghuni yang memperjual-belikan hak 
penghuniannya kepada orang-orang yang tidak berhak. Hal ini dipicu 
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oleh kebutuhan ekonomi para penghuni awal. Masalah-masalah lainnya 
antara lain adalah sebagai berikut: 
  

2.2. TEKNIS 
Secara teknis permasalahan yang sering kali timbul dalam pengelolaan 
rumah susun adalah: 

a. Mahalnya harga tanah di pusat-pusat kota yang berdekatan dengan 
tempat bekerja dan berusaha, sehingga harga jual rusunawa masih 
mahal walau telah disubsidi. 

b. Kurang sempurnanya perletakan antara dapur, kamar mandi dan 
kamar tidur, dikarenakan keterbatasan luasan per satuan unit 
rumah susun serta belum adanya desain standar yang ideal. 

c. Kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan pembagunan, 
sehingga sering terjadi kebocoran air, baik itu air bersih atau air 
kotor dari lantai diatasnya. 

d. Tidak tersedianya ruang jemur pakaian yang memadai 

e. Karena umumnya berlantai lebih dari 4, maka pada saat hujan 
terjadi tempias dan saat musim panas cahaya dapat masuk 
langsung ke dalam rumah. 

f. Kualitas bangunan yang serba standar, sehingga mengurangi rasa 
nyaman. 

g. Tidak tersedia lift untuk bangunan sampai dengan berlantai 5. 

h. Tidak tersedianya ruang pertemuan yang memadai sebagai tempat 
bersosialisasi. 

i. Belum semua bangunan rumah susun yang dilengkapi dengan ramp 
untuk penyandang cacat. 

j. Distribusi air bersih sering kali tidak merata, misalnya apabila unit 
bagian bawah memakai air, maka unit bagian atas akan kesulitan 
mendapatkan air, karena kurangnya volume dan tekanan air. 

 
2.3. SOSIAL BUDAYA 

Tinggal di rumah susun merupakan budaya yang relatif baru bagi 
masyarakat kita, sehingga seringkali kegiatan sehari-hari yang 
dilakukan pada saat tinggal di rumah biasa (tidak susun) terbawa ke 
lingkungan rumah susun, yang antara lain sebagai berikut: 

a. Berbicara dan menggunakan perangkat audio dengan keras, 
sehingga mengganggu tetangga kamar maupun penghuni secara 
keseluruhan. 

b. Mengutamakan kepentingan individu dalam menggunakan fasilitas 
umum seperti, tangga, selasar depan kamar yang juga berfungsi 
sebagai jalan akses bagi tetangga, dapur dan kamar mandi umum, 
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tempat bermain umum bagi anak-anak, parkir dan fasilitas umum 
lainnya. 

c. Menjemur pakaian keluar jendela, sehingga merusak pemandangan 
dan dapat meneteskan air dari pakaian yang masih basah ke 
jemuran pakaian yang sudah kering di bawahnya. 

d. Tanpa disadari selalu membuang sampah atau barang tidak 
berharga lainnya ke luar yang dapat mengganggu kenyamanan 
penghuni lainya, khususnya dilantai bawah. 

e. Karena terletak saling berdekatan, maka segala kegiatan, harta 
benda tetangga jelas terlihat, sehingga sering menjadi 
pergunjingan dan saling cemburu. 

f. Kurangnya kesadaran penghuni dalam memelihara fasilitas umum. 
 
2.4. EKONOMI 

Penghuni rumah susun sewa umumnya adalah yang berpendidikan dan 
berpenghasilan rendah, sehingga dalam kegiatan penghunian selalu 
timbul permasalahan: 

a. Kriminalitas diantara sesama penghuni. 

b. Kecemburuan secara ekonomi antar penghuni. 

c. Terlambat membayar sewa, air, listrik dan iuran lainnya sebagai 
penghuni. 

d. Kurangnya insentif perpajakan kepada para penghuni, pengelola 
maupun pengembangnya 

 
 

2.5. HUKUM 

a. Hak dan kewajiban penghuni dan pengelola tidak terperinci secara 
jelas berikut sanksi yang akan diterapkan apabila terjadi 
pelanggaran.  

b. Rendahnya disiplin para penghuni dalam mematuhi segala 
kewajiban. 

c. Lemahnya penegakan hukum terhadap semua pelanggaran yang 
dilakukan. 

 
2.6. ADMINISTRASI 

Masalah – masalah yang sering timbul dari segi administrasi adalah: 

a. Lemahnya pengelola dalam mengadiministrasikan penghuni, baik 
yang masuk maupun yang keluar. 

b. Rendahnya kesadaran para penghuni dalam melaporkan dan 
mencatatkan segala kegiatan keluar – masuk penghuni, jumlah dan 
kegiatannya kepada pengelola. 
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3. LANDASAN TEORI 

Beberapa landasan teori terkait dengan pengelolaan rumah susun adalah 
sebagai berikut: 
 
3.1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 

TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

Pasal 5 Ayat (1): 
Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau 
menikmati dan/atau memiliki rumah rumah yang layak dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 
 

3.2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1985 
TENTANG RUMAH SUSUN: 

Pasal 19 Ayat (1), Penjelasan: 
Penghuni satuan rumah susun tidak dapat menghindarkan diri atau 
melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersama, 
benda bersama dan tanah bersama. Untuk menjamin ketertiban, 
kegotong-royongan dan keselarasan sesuai dengan kepribadian 
Indonesia dalam mengelola bagian bersama, benda bersama, tanah 
bersama, maka dibentuk perhimpunan penghuni yang mengatur dan 
mengurus kepentingan bersama. 
 
 

3.3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 
1988 TENTANG RUMAH SUSUN: 

Pasal 20: 
Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, 
selasar, harus mempunyai ukuran yang mempunyai persyaratan dan 
diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bagi 
penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam hubungan 
sesama penghuni, maupun dengan pihak lain, dengan memperhatikan 
keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan. 
 
Pasal 21: 
Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas 
yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk 
dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan 
dan kenikmatan para penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan 
memperhatikan keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan. 
 
Pasal 54: 
Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian 
maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan 
sebagai pemilikan, penghunian dan pengelolaan. 
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Pasal 61: 

(1)  Setiap penghuni berhak: 
a. Memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya termasuk 

bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama secara 
aman dan tertib. 

b. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. 

c. Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus Perhimpunan 
Penghuni. 

(2)  Setiap penghuni berkewajiban: 
a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah 

susun dan lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga. 

b. Membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran 
c. Memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

(3) Setiap penghuni dilarang: 
a. Melakukan perbuatan yangmembahayakan keamanan, 

ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lain, 
bangunan dan lingkungannya. 

b. Mengubah bentuk dan/atau menambah bangunan di luar 
satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat 
persetujuan perhimpunan penghuni. 

 
Pasal 62: 
Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang 
berupa pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan prasarana 
lingkungan, serta fasilitas sosial, bagian bersama, benda bersama dan 
tanah bersama. 
 
Pasal 64: 
Pengelolaan terhadap rumah susun dan lingkungannya dapat 
dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk 
oleh perhimpunan penghuni. 
 
Pasal 68: 
Badan pengelola mempunyai tugas: 

a.   Melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan dan 
perbaikan rumah susun dan lingkungannya pada bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

b.   Mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni serta 
penggunaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 
bersama sesuai dengan peruntukannya. 

c.   Secara berkala memberikan laporan kepada perhimpunan 
penghuni disertai permasalahan dan usulan 
pemecahannya. 
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3.4. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 

Bab. 5.2. Kriteria Pemilihan Pengelola Rumah Susun: 
a.   Mempunyai kemampuan manajerial dasar 
b.   Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik 
c.   Profesional dan memiliki kemampuan kewirausahaan 
d.   Memiliki pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan 

ketentuan   tentang pengelolaan rumah susun. 
e.   Mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip 

adminitrasi dan keuangan. 
 

3.5. JOURNAL OF PLANNING LITERATURE  “SUBSIDIZED HOUSING AND 
NEIGHBORHOOD IMPACT” by Lance Freeman and Hilary Botein, Sage 
Publication, Volume 16 No. 3, Feb.2002 New York (terjemahan bebas): 

Di Amerika Serikat,  Perumahan bersubsidi dapat menimbulkan 
dampak: 
a. Menimbulkan perubahan nilai property dilingkungannya 
b. Adanya kecemburuan secara rasial (kulit hitam dengan kulit putih) 
c. Kantong-kantong kemisikinan 
d. Kriminalitas 
Umumya kualitas rumah susun yang dibangun dengan subsidi 
pemerintah kualitasnya kurang baik dan diperuntukkan bagi 
masyarakat yang kurang mampu/miskin. Perumahan ini berdampak 
negative terhadap lingkungannya, terutama jika didirikan dilingkungan 
masyarakat dengan tingkat sosial lebih tinggi. Karena kehadiran rumah 
susun bersubsidi yang umumnya dihuni oleh orang-orang yang 
dianggap pemalas, berpendidikan rendah, cenderung melakukan 
tindakan criminal yang pada akhirnya menurunkan dan merugikan nilai 
jual perumahan di sekitarnya. Di lain pihak apabila rumah susun 
bersubsidi ini didirikan pada lingkungan tersendiri dan terpisah, akan 
menimbulkan konsentrasi kantong-kantong kemiskinan baru dan 
menambah kekumuhan permukiman. 
 

3.6. HOUSING & DEVELOPMEN BOARD (HDB), SINGAPORE GOVERNMENT 
POLICY, by Mr. Wong-Tan Poh Hong. June 2001: 

Pemerintah Singapura telah memulai menangani perumahan kumuh 
sejak tahun 1960 dengan membangun rumah susun (flat) dan 
ditangani oleh sebuah BUMN yaitu: Housing & Developmen Board.  

Misi utamanya adalah membangun rumah susun bersubsidi secara 
besar-besaran agar terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. 
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan disiapkan. 
Pada tahun 1970 telah dibangun 110.000 unit satuan rumah susun 
yang dapat menampung lebih dari 500.000 jiwa yang berarti telah 
dapat menampung seluruh penduduk yang memerlukan subsidi 
perumahan. 

Kebijakan perumahan Singapura adalah: 
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• Menyediakan tempat tinggal untuk merumahkan keluarga 
• Mendorong kepemilikan rumah 
• Mendorong keakraban masyarakat 

Keberhasilan pembangunan, pengelolaan dan penghunian rumah 
susun di Singapura adalah karena didukung oleh: 

• Ketersediaan dana murah dalam jumlah yang cukup, baik di 
pasar atau dari pemerintah. 

• Lengkapnya peraturan perundangan yang mendukung dan 
penegakan hukum yang berjalan baik 

• Tingginya kualitas sumber daya manusia dan dengan  
keterbatasan lahan permukiman yang dimiliki, maka tinggal di 
rumah susun merupakan pilihan terbaik. 

 
3.7. OREGON STATE HOUSING COUNCIL POLICY, June 2004 

Kebijakan Dewan Perumahan Negara Bagian Oregon USA: 
• Memenuhi kebutuhan unit dan pendanaan 
• Menjaga kualitas pembangunan secara terpadu 
• Pengelolaan perumahan  
• Pengelolaan pelayanan jangka panjang 
• Pemberdayaan masyarakat 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah sesuai target group 
pemerintah untuk golongan masyarakat berpenghasilan randah dan 
menengah. 

 
 

4. RUMAH SUSUN DI KOTA JAKARTA 

4.1. Gambaran Umum 
Lebih dari 29,23 ha kawasan permukiman di Jakarta tergolong 
kumuh berat atau sekitar 4,20 % dari luas kawasan permukiman. 
Rumah susun yang dibangun umumnya adalah dalam rangka 
merumahkan kembali masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, 
agar mendapatkan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang 
teratur. Selain itu juga ada beberapa rumah susun yang diperuntukan 
bagi korban kebakaran permukiman, atau yang tinggal di kawasan 
jalur hijau. Penyebaran kawasan kumuh di Jakarta adalah 
sebagaimana peta di bawah ini. 
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Gambar – 1. Peta Penyebaran Kawasan Kumuh di Jakarta 
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4.2. Perkembangan Kebutuhan Rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar – 2, Grafik Kebutuhan Rumah di Jakarta 
 

4.3. Perkembangan Persebaran Rumah Susun 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar – 3, Persebaran Lokasi Rumah Susun 
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5. ANALISA 

Melihat permasalahan pengelolaan rumah susun yang ada di Indonesia, 
selanjutnya  dikaitkan dengan keberhasilan di beberapa Negara 
sebagaimana tertera dalam landasan teori tersebut diatas, maka hipotesa 
dan pola piker yang diperoleh adalah: 
 
5.1. HIPOTESA: 

a. Adanya hubungan antara kenyamanan tinggal di rumah susun 
dengan faktor sosial budaya, desain dan lokasi rumah susun. 

b. Adanya keterkaitan antara pengelolaan rumah susun dengan 
ketersediaan peraturan perundangan yang mendukung dan 
penegakan hukum. 

c. Adanya hubungan antara pengelolaan rumah susun dengan 
ketersediaan subsidi pemerintah. 

 
5.2. POLA PIKIR  

Melakukan penelitian terhadap penghuni yang: 

a. Sedang tinggal di rumah susun 

b. Akan meninggalkan rumah susun. 

c. Telah meninggalkan rumah susun 

d. Akan tinggal di rumah susun. 
 

Dengan materi penelitian antara lain: 

a. Alasan untuk: 

• Tinggal di rumah susun 

• Pindah dari rumah susun 

b. Faktor yang menyenangkan / tidak menyenangkan: 

• Bentuk bangunan 

• Desain unit 

• Fasilitas umum 

• Pengelolaan 

• Harga jual / sewa 

• Lokasi / jarak ke tempat kerja / berusaha 

c. Membandingkan biaya tinggal di rumah susun dengan tinggal di 
tempat asal yang membutuhkan biaya transport ke tempat kerja 
/ berusaha. 
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6. PENUTUP 

6.1. KESIMPULAN 
Penduduk Indonesia yang belum mempunyai rumah (backlog) sampai 
saat ini lebih dari 6 juta jiwa, yang umumnya tinggal di kawasan-
kawasan kumuh perkotaan. Salah satu upaya yang relatif murah dan 
ramah lingkungan adalah dengan menyediakan rumah susun 
bersubsidi. Walaupun tinggal di rumah susun belum merupakan 
budaya masyarakat Indonesia, upaya untuk memberikan pelatihan 
terlebih dahulu kepada calon penghuni adalah solusi terbaik. 
 

6.2. SARAN 
Penelitian ini akan lebih masimal hasilnya apabila dilaksanakan di 
beberapa lokasi rumah susun di Jakarta yang dapat mewakili 
karakteristik masyarakat penghuni secara umum. Untuk mendapatkan 
jawaban yang terbaik terhadap kuesioner yang diberikan, diperlukan 
pendekatan social kepada penghuni, bila perlu dapat tinggal di rumah 
susun dalam jangka waktu tertentu.  

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 

TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN. 
 
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1985 

TENTANG RUMAH SUSUN. 
 
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 

1988 TENTANG RUMAH SUSUN 
 
4. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 
 
5. JOURNAL OF PLANNING LITERATURE  “SUBSIDIZED HOUSING AND 

NEIGHBORHOOD IMPACT” by Lance Freeman and Hilary Botein, Sage 
Publication, Volume 16 No. 3, Feb.2002 New York 

 
6. HOUSING & DEVELOPMEN BOARD (HDB), SINGAPORE GOVERNMENT 

POLICY, by Mr. Wong-Tan Poh Hong. June 2001: 
 
7. OREGON STATE HOUSING COUNCIL POLICY, June 2004 
 
8. Bahan Bahan Kuliah Falsafah Sains, Pasca Sarjana IPB, 2006 

 
9. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Thesis, Pasca 

Sarjana PSL IPB Bogor, 2006 


