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ABSTRAK
Ada 6 jenis lembaran (board) sebagai bahan bangunan yaitu : calsium silicate board, gypsum
board, GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) board, chrisotile board, magnesium board, syntetic board,
adalah produk lembaran berbasis semen digunakan sebagai bahan baku untuk komponen rumah murah
pengganti kayu lapis/papan/balok kayu yang semakin mahal. Jenis calsium silicate, magnesium, gipsum,
termasuk ramah lingkungan menggunakan 100 % bahan lokal, sedangkan GRC dan sintetis masih
menggunakan bahan buatan tetapi tidak berbahaya. Jenis chrisotile harus dihindari karena termasuk 8-3
yang secara berangsur akan dihentikan.
Calsium Silicate Board mempunyai keunggulan karena dibuat dari bahan mudah didapat, meliputi :
Semen sebagai pengikat, selulosa untuk kekuatan, kelenturan
(misal
kertas bekas).
Pasir silika
sebagai penyedia ruang/matrik, aluminium hidroksida atau clay sebagai media tahan api. Ukuran
panjang sampai 2440 mm, lebar sampai 1220 mm dan tebal : 3.5-25 ml"l!.. Karakteristik produk :
Permukaan rata dan halus, potongan samping rapi dan presisi, dapat difinishihg dengan cat acrylic/cat
minyak, bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan, tahan korosi, tahan rayap, kedap air, tahan
api, umur sekitar 15-20 tahun, mempunyai sifat lentur, bisa mensubstitusi sampai 90 % komponen
rumah untuk mengganti kayu, bata, genteng, semen, karena board bisa digunakan sebagai atap,
dinding, plafon, lantai, lisplank, partisi, daun pintu/jendela, dekoratif, bekisting, dll dengan rangka rumah
dari baja galvanize atau aluminium. Harga board bisa menekan biaya pembangunan rumah 30-40 %
lebih kecil dibanding menggunakan kayu dan bahan konvensional sehingga dapat diandalkan sebagai
bahan perumahan rakyat sederhana dan murah. Harga produk lembaran (board) ·rata-rata 60 - 70 %
dari harga kayu lapis/papan kayu.
Kata kunci : board, bahan bangunan, karakteristik
ABSTRACT
There are 6 types of sheet (board) as building materials, namely : calcium silicate board, gypsum
board, GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) board, chrisotile board, magnesium board, synthetic
boards, is a cement-based sheet products used as raw materials for low-cost housing component
replacement plywoodlwooden board/block of wood is increasingly expensive. Types of calcium silicate,
magnesium, gypsum, including environmentally friendly using 100% local materials, while still using the
GRC and synthetic artificial ingredients but not dangerous. Type chtisotile should be avoided because it
included 8-3 (poison) which would gradually cease.
.
Calcium silicate .board has the edventeqe beE.ause it is made from materials easily obtainable
anywhere, including: Cement as a binder/adhesive, cellulose for strength, flexibility (eg. waste paper),
silica sand (Si02Y as a provider of space/matrix, Aluminum Hydroxide AI (OH)3 or clay as a medium flame
resistant. Size and thickness: length up to 2440 mm and width up to 1220 mm, thickness : 3.5-25 mm.
Product Characteristics : flat and smooth surface, the side pieces neat and precise, can be finished to
paint with acrylic/oil paint, can be used indoor or outdoor of the room, corrosion resistant, tennite
resistant, waterproof, fireproof, aged about 15-20 years, have flexible nature, can substitute up to 90% of
the components of the house to replace of wood, brick, tile, cement, because the board can be used as a
roof, walls, ceilings, floors, lisplank, partitions, doorlwindow, decorative, formwork, etc. with a frame
house from Galvanize steel or aluminum. The price board can reduce the cost of construction of houses
30-40% less than using wood and conventional materials that can be relied upon as a simple and
inexpensive public housing. Product price sheet (board) on average 60-70% of the price of plywood /
wooden board.
Keywords:

board, building materials, characteristics

*) Peneliti pada Baristand Industri Surabaya
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PENDAHULUAN
Kebutuhan bahan bangunan untuk perumahan rakyat meningkat setiap tahun sejalan
dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,5 %
Itahun atau ± 3,5 juta dengan total penduduk
Indonesia yang saat ini mencapai ± 234 juta
orang (8PS-SP,
2010) sehingga diperlukan
jumlah rumah baru setara ± 700.000 rumah, bila
1 rumah dihuni 5 oranq anggota keluarga.
Apabila 10 % dibangun setiap tahun berarti diperlukan rumah ± 70.000 unit tetapi dengan
harga terjangkau terutama masyarakat kecil
dan pedesaan.
Sampai saat ini Jawa Timur memiliki
potensi sebagai industri bahan bangunan untuk
semua keperluan komponen rumah dan diproduksi
oleh industri
kecil seperti
bata,
genteng, block, kusen, pintu, pasir, kapur, dll,
kecuali
untuk komponen
lain yang harus
diproduksi oleh industri skala menengah besar
seperti : semen, keramik lantai, plafon, kayu
lapis, baja konstruksi, baja tulangan beton,
papan kayu, balok kayu untuk keranqka rumah
(dari saw-mill), kaca, kunci pintu, engsel, atap
seng gelombang atau atap gelombang jenis
krisotil, dll.
Semua komponen rumah tersebut semua
diproduksi di wilayah Jawa Timur sehingga
ketersediaannya
terjamin
namun
tidaklah
menjadikan setiap komponen tersebut murah.
Dan semakin menjadi beban karena kenyataannya rumah sederhana sangat tergantung
pad a kayu maupun olahan kayu sebagai
komponen seperti rangka atap, dinding, plafon,
kusen, pintu, jendela, dll. Keadaan ini sangat
merugikan karena bahan kayu maupun kayu
olahan harganya semakin rnelarnbunq tinggi
sehingga batang pohon kelapa menjadi sasaran
sebagai komponen
rumah. Namun tidaklah
mungkin semua pohon kelapa ditebang untuk
mencukupi kebutuhan kayu sebagai komponen
rumah sederhana sejumlah di atas setiap tahunnya.
Bata, semen, pasir, kapur, kerikil, genteng
sebagai bahan dinding atau lantai dan atap juga
semakin mahal dan terbatas sehingga diperlukan bahan alternatif untuk penggantinya. Dengan demikian pembangunan rumah sederhana
tidak bisa murah, bahkan kemungkinan sulit
terjangkau oleh masyarakat kecil yang sangat
butuh rumah tinggal.
Sampai saat ini telah ada industri komponen untuk bangunan yang meliputi :
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Lembaran
serat krisotil semen bergelombang simetris atau rata, digunakan
untuk atap, plafon, dinding namun jenis
ini termasuk produk 8-3 yang harus
diawasi produksinya. Di Indonesia ada 9
industri (skala menengah besar) 5 unit
industri berada di JawaTimur (Malang,
Gresik, Sidoarjo .dan Mojokerto).
- Lembaran baja lapis seng (8jLS atau
BjLAS), digunakan untuk atap atau talang air atau penyekat dan di Indonesia
ada 8 industri (skala menengah besar, 2
diantaranya di Jawa Timur (Surabaya
dan Sidoarjo).
- Konstruksi
untuk atap atau dinding
dengan bahan baku dari plat baja atau
aluminium dengan baja yang dilakukan
proses galvanize, di Indonesia ada lebih
dari 60 unit (skala kecil, menengah,
besar) dan 18 diantaranya berada di
Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
Malang, Pasuruan, Mojokerto), namun
bahan bakunya masih impor atau dari
PT Krakatau Steel.
- Baja tulangan beton sebagai bahan
untuk membuat beton, di Indonesia ada
lebih dari 40 unit (skala menengah besar) dan 12 diantaranya berada di Jawa
Timur
(Surabaya,
Gresik,
Sidoarjo,
Pasuruan, Mojokerto)
- Lembaran rata kalsium silikat, digunakan
untuk dinding, platon, pintu, lisplank,
lantai, partisi baik di dalam maupun di
luar ruangan dan di Indonesia ada 6 unit
dan 3 diantaranya ada di Jawa Timur
(Malang, Gresik).
- Pipa PVC untuk sanitasi atau saluran
air, ada 8 unit industri skala menengah
'--'besar dan 4 diantaranya ada di Jawa
Timur
(Surabaya,
Sidoarjo,
Gresik,
Mojokerto)
- Industri olahan kayu untuk berbagai keperluan/komponen
tersebar di seluruh
wilayah Indonesia dalam skala kecil
sapai besar termasuk kayu lapis (triplek,
multiplek, dll).
- Genteng keramik berglasur/mutu tinggi
tersebar di seluruh Indonesia diproduksi
oleh industri skala menengah besar.
- Industri keramik lantai atau dinding, lebih
dari 20 unit usaha skala menengah
besar 3 diantaranya ada di Jawa Timur
(Gresik, Sidoarjo).
- Lembaran se rat gipsum urituk dinding,
partisi, plafon, diproduksi 4 unit industri

59

Volume XLV, No.3, November 20lO, pp 58-67

Tinjauan Perkembangan
(Board) untuk Komponen

-

-

skala menengah besar 1 industri ada di
Jawa Timur (Sidoarjo).
Lembaran dengan basis semen seperti GRC
(serat fiberglass), serat sintetis, magnesium
digunakan
untuk dinding,
partisi, atap,
didalam maupun diluar ruangan dan di
Indonesia masing masing ada 1 industri di
Tangerang
(GRC), Medan (Magna), dan
Gresik (sintetis).
Masih banyak lagi komponen rumah dari
harga murah sampai mahal sebagai hiasan,
finishing, dekoratif, pewarna, dll.

Permasalahan yang ada meliputi : belum
adanya kejelasan tentang bahan bangunanl
komponen untuk rumah yang murah, aman,
ramah lingkungan, tersedia di manapun, tahan
lama, dapat digunakan untuk berbagai komponen, dan mudah dibuat.
Belum banyak beredar bahan alternatif lain
yang murah sebagai pengganti kayu lapis, bata
Iblock untuk dinding dimana bahan alternatif
tersebut saat ini masih dalam pengembangan
dan industrinya masih sedikit dengan kapasitas
produk masih terbatas.
Permasalahan
lainnya adalah, sampai
saat ini belum ada SNI yang wajib kecuali baja
tulangan beton, baja lapis seng, kaca lembaran,
lembaran serat krisotil semen bergelombang
simetris maupun rata, yang dapat menjamin
mutu produk berbagai jenis komponen rumah
karena SNI yang sudah ada seperti bata,
genteng, kunci pintu, handel, engsel, grendel,
dll masih bersifat SNI sukarela.
Sesuai
dengan
tuntutan
yang
ada,
dibutuhkan bahan bangunan yang murah dan
ramah lingkungan, maka alternatif lain adalah
memanfaatkan
bahan baku lokal yang bisa
dijadikan sebagai bahan baku yaitu denqan>
mengeksploitasi
dan
memproduksi
silikacalcium-cement board yang mudah di produksi
terutama industri kecil. Dalam hal ini bahan
baku silika, kalsium dan semen mudah didapat
dan murah pengadaannya.
Selain itu juga ada industri yang memproduksi sampingan berupa lembaran silika
board dan mulai ekspor tetapi masih terbatas
jenis indoor karena permintaan dari Taiwan,
Malaysia.
Bagian/Komponen Rumah
Secara umum sebuah unit rumah, uta manya mempunyai komponen sebagai berikut :
o Atap dari jenis : genteng, lembaran krisotil
gelombang, seng gelombang, sirap, lembar-

Berita Litbang Industri

o
o

o
o

o

o
o
o
o

Industri Lembaran
Rumah Murah

an/sintetis bergelombangl GRCI kalsium
silikat
Rangka atap : kayu, baja galvanize,
aluminium
Dinding : pasangan bata, gipsum, beton, batako, block, lembaran gipsuml
GRC/krisotillkalsium
silikat, papan kayu,
kayu lapis, anyaman bambu
Lantai : marmer, onyx, beton, keramik,
tegel, papan kayu, tanah keras
Plafon : kayu lapis, eternit, lembaran
gipsum/magneslum/GRC/sintetis/kalsium
silikatlkrisotil, lembaran semen pulp
Pintu/jendela : papan kayu, kayu lapis,
lembaran
krisotil/GRC/kalsium
silikat,
PVC
Kusen: rangka kayu, rangka aluminium,
beton, PVC
Fondasi: beton.bertulanq atau pasangan bata-mortar dengan dasar batu kali.
Finishing, dekoratif interior : kayu, gipsum
8agian lainnya : engsel, grendel, kunci
pintu, paku, sekrup, kaca, ventilasi,
sanitasi, dll

Sebagai
bahan
untuk
rumah
diharapkan mempunyai karakteristik :
o harga unit rumah terjangkau
untuk
masyarakat lapisan bawah
o nyaman, aman, teduh untuk tempat
tinggal keluarga
o semua komponen mudah didapat dan
tersedia di manapun
o tahan lama, tahan gempa dan tahan
terhadap bahaya kebakaran
o tidak beracun atau mengganggu
ke~
sehatan
o dari jenis yang rarnah lingkungan
o bersifat universal, mudah dibentuk atau
dimodifikasi sesuai kebutuhan
o mudah dalam penanganan dan aman
dalam pengiriman
Sebagai
komponen
rumah,
board
dapat memberikan
karakteristik
menjadi
bagian rumah yang mudah dimodifikasil
dirubah/dipasang dengan cepat dan mampu berfungsi sebagai komponen rumah
lainnya, karena untuk dinding, atap dan
plafon maupun lisplank sudah banyak
menggunakan
eternit
lembaran
asbes
(krisotil), tetapi secara kultural masyarakat
Indonesia masih mempercayakan
bata,
genteng, beton, kayu, untuk rumah. Untuk
itu diperlukan,
sosialisasi
pemanfaatan
60
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board untuk semua komponen rumah karena
lebih aman, tidak mudah terbakar dan dalam
keadaan emergensi (kebakaran, gempa) masih
mampu ditahan.
Pengujian Produk Lembaran (Board)
Untuk mengetahui kemampuan board,
dilakukan pengujian beberapa jenis produk
board yang bisa dijadikan acuan untuk
menempatkan board menjadi bagian rumah,
memenuhi syarat keselamatan, keamanan,
mutu sesuai standar yang diacu.
Ruang Lingkup Pengujian
Produk lembaran yang diuji jenis kalsium
silikat, gipsum, krisotil, Glassfibre Reinforced Concrete (GRC) karena sebagai
bahan/komponen yang paling fleksibel
o Produk diperoleh dari pasar Surabaya dan
sekitarnya atau dari produsen yang ada di
Jawa Tengah, OKI, Jawa Barat
o Lab uji : Baristand Industri Surabaya, PPSMTP L1PI, PUSKIM Kementerian PU dan
Balai Bahan OKI.
o Acuan standar mutu : ~NI 03-2050-2006,
SNI 03-1027-2006, SNI 1741: 2008, SNI
1739:2008,
SNI
03-0580-1989,
ISO
8336:2009, ISO 140-3:1995, ASTM C 11851995, Petunjuk Teknis pengujian thermal
conductivity dari Puskim Departemen PU
dan RSNI-4 Lembaran Rata Kalsium Silikat.
o Kondisi lab uji sesuai dengan ketentuan
laboratorium pengujian.

o

Hasil Pengujian Board
Data hasil uji dengan contoh uji bersifat
acak sesuai jenisnya, menggunakan acuan
RSNI yang diuji di 5 lab uji (inisial) dan produk
acak dari 4 produsen (inisial) diperoleh sesuai
Tabel 1 (haI62).
Parameter uji ditetapkan sesuai RSNI-3
lembaran rata kalsium silikat yang telah dibahas
dalam 2010. Semua parameter uji mengacu
standar internasional (ISO, ASTM) dan peraturan
yang ada di Kementerian PU
berdasarkan fungsi board yang nantinya
digunakan sebagai komponen rumah yaitu
dapat memberikan sifat K3L (Kesehatan,
Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan).
Semua produk mampu mencapai syarat
mutu dalam Tabel 1 tetapi tidak semua produk
diuji dengan semua parameter tersebut karena
karakteristik maupun sifat produk tidak berbeda
dan fungsinya tidak sama dalam penggunaan.
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DAN PEMBAHASAN

Bahan bangunan bentuk lembaran
(board) telah banyak dikenal oleh masyarakat berupa lembaran rata maupun bergelombang .simetris yang digunakan sebagai atap, dinding, partisi, atau penggunaan
lainnya, namun bahan bangunan ini menggunakan bahan baku krisotil (asbestos)
yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu
diperlukan modifikasi dan substitusi bahan
baku sebagai pengganti krisotil namun
dapat memberikan karakteristik bahan
bangunan yang baik.
Krisotil board, diproduksi 9 industri di
Indonesia dengan krisotil import dari
Kanada, Rusia, China dan Afrika Selatan.
Secara umum memenuhi syarat mutu SNI
dengan densitas diatas 1,25 g/cm3, tahan
panas dan tidak terbakar tetapi rentan pada
suhu tinggi sehingga rapuh dan hancur
pada suhu sekitar 1.000°C. Umumnya digunakan sebagai atap (gelombang) dan
partisi atau Iisplank (rata). Kapasitas produksi rata-rata mencapai 1,5 juta lembar
Itahun/perusahaan dan sekitar 13,5-15 juta
lembar/tahun diproduksi di Indonesia. Sebagian besar hanya jenis gelombang (atap)
dan lembaran krisotil rata sudah ditinggalkan karena tidak mampu bersaing denqan
kalsium-silikat, GRC, gipsum atau semen
pulp/eternit yang harganya lebih murah.
Secara umum hasil ini memenuhi Tabel 1
parameter uji butir 1-7 dan 11.
Faktor isu yang melarang peredaran
krisotil di dunia menyebabkan industri ini
mengalami sunset karena bahan ini tidak
ada di Indonesia sehingga menjadi beban
ketergantungan terhadap negara lain.
Karakteristiknya bersifat kaku, getas, berat
dan perlu hati-hati saat penanganan
menyebabkan jenis ini mulai ditinggalkan
meskipun sebagai atap masih ekonomis.
Magnesium board (MgO board), merupakan hasil reaksi antara oksigen dengan
magnesium di bawah temperatur dan
tekanan tertentu. Jenis ini belum banyak
dikenal dan hanya ada 1 perusahaan
dengan pangsa pasar terbatas. Bahan baku
lokal yang ada sedikit tetapi yang bisa
dibentuk MgO board sangat terbatas.
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Tabel
Parameter

NOo
1

2

3

4

5

6

7

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

uji

Bentuk & sifat tampak :
Bentuk, Potongan,
Permukaan, Warna,
Motif
Ukuran:
- Panianq
- Lebar
- Tebal
Toleransi ukuran :
- Panjana
- Lebar
- Tebal
Kesikuan:
-IS
- PK
- BB
-IN
Kuat lentur :
-IS
- PK
- BB
-IN
Densitas:
-IS
- PK
- BB
-IN
Kedap air:
-IS
- PK
- BB
-IN
Beku-cair : LS
Air hangat : LS
Basah-kerinq : LS
Panas-hujan : IS
Jalar api : PK
Tingkat Ketahanan api
(TKA): PK
Kedap suara : LS
Laju kelembaban :

- PK
16.

1 Hasil Uji Beberapa Jenis Produk Board
".

'J'

le'I'

MK

GS

.J

.J

Konduktifitas

2-4%
2-4%
1-8 %

Catatan:

.J

-

.J

-

Maksimal5 %
Maksimal5 %
Maksimal 10 %

-

°

,
,

-

-

"

".J,

-

.J
.J

-

-

.J

"

.J

-

,
.J

-

.J

"

-

- ......

-

..

"
-

.J

"

-

..
UJI.

-.J

~,48 - 4,56
0,49 - 0,66

.J

Sifat MgO : tahan api (uji standar ASTM
masuk A-Rated), tahan air (uji beku-cair), tahan
terhadap jamur, serangga (standar ASTM G21), tahan pukul (standar ASTM D-5628), tidak
mengandung silika, uji kedap suara dengan
peringkat STC-Rated 53-54.

,

"
"

Persyaratan ISO 8336:2009
0,03290,0352 0,0963
0,0692

-

.J

-

maksimal 0,1 %
0,0926 0,1232
0,0662 0,0899

-.J

- IS, LS, BB, PK, IN: inisial lab
- MK, GS, DS, BT : inisial produsen board (jenis : kalsium, magnesium,
krisotil, gipsum).
- Tanda ..J menyatakan lulus uji.
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Uji visual

-

panas : PK

Dava Pukul : PK, IS

BT

0,15-0,22
025 - 0,26
0,21 - 0,23
0,12 - 0,18
0,22 - 0,23
0,21
Batas aman: minimal 98 kgf/m (literatur jurnal hasil penelitian)
121-144
121 - 164
128 - 146
115-127
138 - 139
127 - 144
114-164
108 -122
124-151
122 - 137
122 - 128
137 -167
124 -156
Batas aman: Setidaknva ;;;: 8 g/cm3 (Iiteratur iurnal hasil enelitian)
1,28 - 1,41
1,27 -1,38
1,28-1,36
1,28 - 1,37
1 31 - 142
1,26 -1 ,28
1,23 - 1,34
1,21-1,38
1,29 -1 32
Boleh merembes tetapi tidak boleh menetes

-

17.

Keteranqan
SD

Acuan RSNI-3 tahun 2010
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Acuan RSNI-3 tahun 201O
3-5%
1-3 %
1-4%
2-3%
2-3%
1-4%
1 -1,5 %
2-4%
3-5%
Tidak boleh lebih dari 0,25 %
0,1 - 0,15
0,1 - 0,25
0,12 - 0,22

Sesuai RSNI
Sesuai RSNI
Sesuai RSNI

0,05390,0923
-.0667 0,1202

-IS

Industri Lembaran
Rumah Murah

Btu.in/hr.ft",

OF

W/mK
Tidak oecah

sintetis, GRC,

Penggunaan MgO : secara luas digunakan terutama sebagai alternatif dinding
tahan panas, partisi, lantai, struktur panel,
plafon, lisplank, untuk di dalam maupun di
luar ruangan. Industri ini cukup sederhana
tetapi ketersediaan bahan baku magnesit
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sangat terbatas sehingga sulit untuk dikem
bangkan atau bila untuk kapasitas besar harus
impor. Sebenarnya sekitar 70 % dari MgO dunia
ada di Asia yang dapat dibuat menjadi drywal/
MgO, sangat baik dan ramah lingkungan.
Magnesium board lebih mahal dari pada gipsum
tetapi kemampuannya lebih luas dan dapat
dicetak sebagai dekoratif.
Glassfibre Reinforced Concrete (GRC)
Board, jenis board ini dibuat dari bahan serat
gelas dieampur dengan pasir silika dan semen
kemudian dibentuk lembaran dengan tekanan
eukup besar sesuai densitas yang diinginkan.
Serat gelas berfungsi sebagai filamen dengan
kadar Zr02 minimal 16% berat (sesuai standar
yang diakui internasional) dan memiliki kekuatan minimum retensi 300 MPa (Test Metode
: GRCA SO 104/0184). Semen yang digunakan
jenis Ordinary Portland Cement (sesuai SNI
atau AS 3972-1997 atau BS 12, harus dlsimpan tetap kering untuk menghindari kerusakan). Pasir yang digunakan harus dieuei dan
dikeringkan. Pasir yang ditambahkan ke dalam
campuran tidak boleh melebihi 50% berat total
eampuran pasir/semen atau tidak boleh
melebihi perbandingan 1: 2. Spesifikasi pasir :
Silika > 96,7%, kadar air <2%, garam larut <1%,
ukuran butir <1,2 mm, yang melewati saringan
150 mikron <10%.
Industri yang memproduksi GRC hanya
ada 1 di Indonesia dan termasuk masih ramah
lingkungan tetapi menyulitkan apabila kapasitas
produksinya besar karena harus impor. Karakteristik GRC sangat baik untuk di dalam
maupun di luar ruangan tetapi belum ada SNInya dan harga lebih mahal dibanding gipsum
maupun magnesium tetapi lebih murah dibanding dengan kalsium silikat, mempunyai kekuatan eukup baik, memenuhi syarat mutu SNI serat
krisotil. Dari hasil uji sesuai syarat rnutu RSNI-3,
GRC rentan bila diuji dengan ketahanan panas
maupun jalar api dan tidak memenuhi syarat uji
kedap suara. Densitas diatas 1,35 g/em3
sehingga berat lebih besar dibanding jenis
lainnya. Uji daya pukul memenuhi syarat mutu
SNI 03-0580-1989. Dalam hal uji Tabel 1 tidak
memenuhi butir: 8, 9, 10, 12, 13, 16.
Penggunaan board ini bisa untuk atap, partisi,
plafon, dinding, lisplank, bentuk gelombang
atau rata.
Gypsum Board, digunakan seeara luas
untuk dinding internal dan langit-Iangit oleh
industri konstruksi dan dikembangkan penggunaannya dengan eara dieetak, dieor, atau
diprofil. Gypsum Board diproduksi dengan
proses kalsinasi gipsum menjadi plester dalam
Berita Litbang Industri
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bentuk slurry. Dieetak menjadi board yang
padat dan rata menggunakan mesin
dengan tekanan tertentu. Penambahan asam borat 0,03-0,15% dari total berat ke
dalam adonan dapat memperbaiki seeara
signifikan kinerja produk dan proses efisiensi. Pengunaan asam borat tergantung
pada kualitas gipsum dan kondisi euaca.
Pengaruh asam borat dalam pembuatan
gipsum board:
meningkatkan kekuatan
mengurangi berat papan sekitar 10%
sifat adhesif lebih baik (untuk papan
tulis)
mengurangi waktu curing
meneegah kerut formasi di permukaan
membuat gipsum keras tepi agar
mudah dipaku dan aman dalam
penanganan
meningkatkan retard8[1cyapi
sesuai Tabel 1 tidak "fbisadiuji dengan
parameter butir : 1, 2, 3, 4, 6, dan 16
karena jenis ini hanya bisa untuk indoor
dan harus jauh dari air sehingga penggunaannya terbatas untuk dekoratif/
interior/motif/ hiasan/finishing saja.
Di Indonesia ada 4 industei yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,
hanya sebagian keeil diekspor.
Synthetis Board, sebenarnya sama
seperti lembaran krisotil hanya serat krisotil
diganti serat sintetis sehingga menjadi
produk yang ramah lingkungan tetapi harga
produk menjadi mahal sekitar 40-70 %
diatas rata-rata semua jenis produk board.
Karakteristik menjadi lebih baik dan hasil uji
sesuai Tabel 1 butir : 1-7 dan 11 tersedia
dalam bentuk gelombang digunakan dengan baik sebagai atap. Di Indonesia hanya
ada"-1 industri tetapi bahan baku serat sintetis masih impor. Proses produksi sama
seperti proses pembuatan lembaran serat
krisotil semen dengan menggunakan mesin
yang sama.
Sebagian produknya diekspor karena
daya saing di dalam negeri melemah
karena masih banyak pilihan termasuk jenis
krisotil yang jauh lebih murah dan tersedia
eukup banyak.
Calsium-Silicate Board, merupakan
pengembangan dari kedua jenis dari krisotil
dan sintetis board. Dalam produksinya
mempunyai unjuk kerja yang jauh lebih baik
karena dapat diatur sesuai kebutuhan
dengan densitas mulai 0,8-2,2 g/em3. Board
ini memenuhi semua parameter uji dalam
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Tabel 1 sehingga dapat diterima masyarakat
sebagai bahan bangunan yang baik untuk berbagai jenis komponen rumah. proses pe mbuatan sama seperti pembuatan krisotil dan
sintetis board dengan peralatan yang sama.
Setelah dibentuk menjadi lembaran dimasukkan
autoclave sehingga menjadi lebih baik dan kuat.
Bahan baku yang digunakan semua bahan lokal
yaitu : pasir silika, semen, clay, serat pulp
dipanaskan
dan diberikan tekanan tertentu
sampai terbentuk senyawa yang padat dan
stabil.
Penggunaan
board ini sangat luas :
dinding, partisi, lantai, lisplank, atap, daun pintu
Ijendela, penyangga/bekisting, maupun bahkan
untuk furniture. Di Indonesia ada 6 industri yang
semuanya bersamaan dengan produksi krisotil
atau GRC, Kapasitas produksi mencapai 5-6
juta lembar/tahun/perusahaan
dan sebagian diekspor ke berbagai negara di Asia. Syarat mutu
sedang disusun RSNlnya dan belum ada acuan
secara internasional sehingga mengadopsi dari
berbagai standar yang sesuai dengan parameter uji yang ditentukan. Sampai saai ini belum
banyak masyarakat mengenal keunggulan jenis
produk ini dan diharapkan di masa yang akan
datang dapat mengganti bahan bangunan konvensional seperti tembok, bata, beton, genteng,
kayu lapis/balok kayu/papan kayu sebagai bahan bangunan rumah yang murah dan ramah
lingkungan. Produk kalsium silikat bisa diproduksi dimanapun karena semua bahan baku
lokal dan mudah didapat.
Harga produk jenis ini sangat murah dibawah magnesium maupun gipsum dan setara
dengan GRC. Sebagai perbandingan
untukkayu lapis seharga Rp 50.000,-/lembar
dan
kalsium-silikat
board hanya 36.000,-/lembar
dengan tebal dan luas yang sama atau- 30 %
lebih murah. Kelemahannya adalah belum bisa
dibentuk gelombang, namun sebagai atap bisa
dalam bentuk rata dan densitas tinggi agar
tahan lama.
Lembaran
Papan Semen Pulp, produk
jenis ini sebenarnya hanya ada satu tipe yaitu
rata dengan dimensi bujur sangkar berukuran
maksimal 100x1 00 cm dan hanya digunakan
untuk plafon atau lisplank saja dan syarat mutu
sesuai dengan SNI 03-0580-1989. Diproduksi
oleh industri kecil dengan cara yang sederhana
dari bahan serat kain giling, kertas bekas dan
semen yang dibentuk lembaran dan ditekan.
Karena industri kecil maka kapasitas produksi
rendah, efisiensi rendah sehingga harga jual
tidak mampu bersaing dengan jenis kalsium

Berita Litbang Industri

Industri Lembara
Rumah Murah

silikat, GRC, gipsum dan sa at ini industn
nya sebagian besar telah ditutup.
Analisa Board Sebagai Bahan Bangunar
Berdasarkan
jenis dan karateristil
board, serta hasil uji yang telah dilakukai
maka keseluruhan board dapat dijadikal
sebagai bahan bangunan
untuk rumal
sederhana sampai rumah menengah.
Pondasi rumah tetap menggunakar
bahan konvensional
seperti batu, bata
kerikil dan semen namun beban tidal
terlalu besar bila menggunakan jenis board
Kerangka
rumah termasuk
rangkc
atap maupun konstruksi seluruh bangunar
tidak menggunakan
kayu atau tembol
tetapi lebih murah menggunakan konstruks
baja galvanize atau aluminium jenis profil
Kedua bahan ini telah umum digunakar
terutama
url-tuk konstruksi
rangka atat
karena jauh lebih murah dan bisa menekar
biaya sampai 40 % dibandingkan kayu.
Untuk atap digunakan : kalsium silika
atau GRC atau sintetis board tetapi sebaik
nya menggunakan kalsium silikat karens
lebih ramah lingkungan dan bahan baki
lokal. Penggunaan board akan menekar
biaya sampai 20-25 % dibandingkan rnenq
gunakan genteng dengan rangka yan~
sama.
Plafon
sebaiknya
menggunakar
kalsium silikat atau GRC karena harga lebit
murah dan lebih kuat yaitu mampu mene
kan 30 % dibandingkan dengan kayu lapi~
tebal3 mm.
Dinding, partisi, daun pintu/jendele
lebih ekonomis
menggunakan
kalsiun
silikat karena bentuk lebih rapi dan rate
Ihalus. Dinding bisa dibuat 2 dinding atai
tunggal dengan rangka baja galvanize.
Sebagai bahan kusen atau kerangke
unit pintu/jendela menggunakan profil aluminium karena benuk lebih rapi dengar
tampilan yang dilapis galvanize dan ber
warna. Penggunaan bahan ini masih lebit
murah dan umur jauh lebih lama diban·
dingkan dengan bahan balok kayu.
Lantai mengunakan
bahan kalsiurr
silikat karena board yang tersedia dengar
tebal sampai 15 mm hanya jenis tersebu
dan harga bisa ditekan sampai 50 % bile
dibandingkan dengan keramik atau tege
biasa.
Pemasangan
komponen
rurnar
dilakukan dengan sekrup atau klem/jepil
dan lebih cepat. Sebagai tahap finishin~
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untuk memberikan kesan indah digunakan
bahan gipsum, profil atau dekoratif untuk
interior dan penggunaan cat seperti pada
umumnya yaitu cat acrilic atau cat biasa agar
harga bisa ditekan.
Setelah rumah selesai dibangun mempunyai karakteristik : pembangunan lebih cepat,
rapi, aman, masih dalam batas kedap suara,
tahan api karena tidak bisa terbakar, tahan
gempa, nyaman, mudah dimodifikasi, dapat dibentuk sesuai keinginan, tahan lama (berdasarkan pendapat produsen mampu bertahan 1520 tahun), ramah lingkungan dan bahan mudah
didapat. Bila terjadi kerusakan hanya bagian
yang rusak saja diganti dengan cepat yang bisa
dilakukan sendiri karena semua dipasang
dengan ikatan sekrup/klem.
Untuk perumahan massal bisa dibuat
dalam bentuk perakitan (knock down) yang bisa
disiapkan sebelumnya oleh produsen board
sesuai tipe standar, sehingga pembangunan
cepat dan lebih murah. Karenanya harus ditentukan bentuklmodelltipe/ukuran/disain
yang
ergonomis/minimalis, sehingga rumah menjadi
lebih ekonomis dan terjangkau oleh segala
lapisan masyarakat.
Namun yang sangat diperlukan adalah
sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan keberadaan bahan bangunan
board karena secara kultural masyarakat masih
mempercayai bahwa bangunan adalah dari
temboklbeton yang kokoh, atap genteng, semua konstruksi dari bahan kayu. Oleh sebab itu
peranan pemerintah sangat diperlukan untuk
membuka wawasan tentang rumah sehat dan
murah kepada masyrakat.
Analisa Ekonomis

Sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bahan bangunan dari
board yang ramah lingkungan dan murah maka
secara ekonomis dapat digambarkan sebagai
berikut:
Perhitungan untuk rumah sederhana tipe36 untuk tiap luas lantai 1 meter persegi
- Fondasillantai
Rp 350.000,- Kerangka atap
Rp 160.000,-Atap
Rp 115.000,- Kerangka rumah
Rp 280.000,- Dinding ganda
Rp 180.000,- Plafon
Rp 16.000,- Kusen
Rp 150.000,- Pintu/jendela
Rp 70.000,- tahap finishing
Rp 90.000,Total biaya
Rp1.441.000,8erita Litbang Industri
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Sehingga harga rumah tip~36
Rp
50.796.000,-, belum termasuk biaya pemasangan/tukang maupun angkutan. Nilai
ekonomis bisa dicapai bila tipe rumah lebih
besar yaitu tipe 50 atau 60. Bila harga yang
ditetapkan pemerintah untuk rumah sederhana sebesar Rp 1.850.000,-/m2 maka harga rumah tipe-36 adalah Rp 66.600.000,atau bisa menghemat sebesar 30-40 %
tergantung tipe rumah.
Kemampuan Industri Board

Berdasarkan kebutuhan rumah sejalan
dengan pertambahan penduduk rata-rata
1,5 %/tahun dan diperkirakan bisa dibangun
minimal 70.000 unit rumah. Bila setiap
rumah membutuhkan 450m2 board, dan
setiap board seluas 2,4 m2_ maka diperlukan 188 lembar board/rumah atau minimal dibutuhkan 13.160.000 lembar/tahun.
Bila industri kalsium silikat board dengan
kapasltas 3.000 lembar/hari, minimal diperlukan 14 industri untuk memasok kebutuhan bahan bangunan.
Saat ini ada sekitar 6 industri yang
memproduksi kalsium silikat sehingga masih terbuka pangsa pasar dan peluang
mendirikan pabrik baru.
Pada umumnya industri board terjadi
reject sebesar 4-8 % dari kapasitas produksi. Reject tersebut berupa 'pecah
pinggir, retak, warna tidak homogen tetapi
tidak mengurangi mutu produk, rata-rata
120-240 lembar/hari yang masih bisa dimanfaatkan untuk rumah murah. Dengan
demikian masih ada peluang bisnis dari sisi
produsen membuat rumah yang bisa lebih
murahlaqi dengan sistem knock down dan
disain tipe rumah sudah ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
o Telah tersedia bahan bangunan/komponen untuk rumah dengan harga
murah yang diperuntukan rumah sederhana berupa lembaran (board) yang
ramah lingkungan, sifat f1eksibel, mudah dibentuk atau dimodifikasi
o Jenis lembaran magnesium board,
lembaran kalsium silikat dan gipsum
sebagai bahan bangunan dapat memberikan rasa aman, nyaman, teduh
serta ramah lingkungan
65
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o

o

o

o

o

o

Jenis lembaran kalsium silikat mempunyai
keunggulan secara teknis maupun harga
dibandingkan dengan produk lembaran lain
sejenis karena dapat digunakan di dalam
maupun di luar ruangan menggunakan bahan baku lokal yang aman dan ramah
lingkungan
Dari hasil uji lab untuk produk lembaran
menunjukkan
: semua lembaran dapat
memenuhi persyaratan SNI 03-1027-2006,
tetapi gipsum, magnesium,
krisotil, dan
sintetis tidak memenuhi syarat ISO 8336:
2009 hanya kalsium silikat yang memenuhi
kecuali untuk densitas rendah
Semua lembaran memenuhi syarat mutu
SNI 1739:2008 dan SNI 1741: 2008 kecuali
jenis sintetis karena karakteristiknya menurun setelah dikenakan panas tinggi
Jenis produk lembaran yang harus dihindari
adalah berbasis krisotil karena termasuk
jenis B-3 dan jenis yang dapat dipertimbangkan adalah sintetis dan GRC karena
masih menggunakan
bahan baku impor
meskipun termasuk aman
Nilai ekonomis dicapai dengan penggunaan
bahan yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat tinggal, biaya
pembangunan dapat ditekan sampai 30-40
% dari harga rumah apabila dibandingkan
dengan menggunakan bahan konvensional
yang saat ini digunakan oleh masyarakat
Semua bahan bangunan/komponen di atas
mempunyai ketahanan jalar api dan tidak
terbakar, umur pakai rata-rata mencapai
15-20 tahun dan cukup untuk rumah
sederhana serta mudah untuk dilakukan
modifikasi
--'.

board, sedangkan

RSNI lembaran kalsium
silikat sudah selesai untuk dibahas.
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