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Kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat membuat beberapa orang secara kreatif 

membangun rumah mungil dengan harga terjangkau. Desain tiga rumah ini dapat Anda jadikan 

inspirasi apabila kelak berniat membangun rumah mungil.  

 

1. Rumah Tabung (OPod) OPod  

merupakan rumah mungil yang diciptakan oleh arsitek James Law, dan digadang-gadang bakal 

menjadi solusi kekurangan lahan perumahan di Hongkong. Rumah berdiameter 2,5 meter yang 

terbuat dari sisa pipa air ini didesain sedemikian rupa menyerupai rumah pada umumnya. 

  

OPod House Hongkong(Dokumentasi James Law Cybertecture) Sang arsitek bahkan 

menempatkan beberapa barang seperti lemari, kulkas, meja kerja, komputer, dan sofa yang bisa 

diubah menjadi tempat tidur. Rumah mini ini bahkan sudah dilengkapi dengan kamar mandi. 

James Law membagi ruangan menjadi dua, yaitu ruang tempat beraktivitas serta ruang 

kebersihan termasuk shower dan toilet. Desain rumah yang melengkung mengikuti bentuk pipa 

air, membuat interior di dalam ruangan terlihat lebih luas. Uniknya, meski rumah ini terbilang 

sangat kecil, sang arsitek juga melengkapi ruangannya dengan pendingin udara. Jadi penghuni 

di rumah ini bisa merasa nyaman, meski sebenarnya berada di dalam sebuah pipa. Bentuknya 

yang kecil dan efisien, membuat OPod bisa diletakkan dimana saja, termasuk di galangan kapal, 

diantara dua bangunan, atau di bawah jembatan. Law juga sudah membuat desain kompleks 

perumahan OPod yang bisa disewa untuk kebutuhan masyarakat Hongkong, terutama untuk 

generasi muda. Advertisment 

 2.  Small Black Cabin Firma arsitektur BIG,  

membuat rumah kabin yang efisien. Rumah ini masih dalam tahap purwarupa dan dinamai A45.  

 

Black small cabin(dezeen) Dengan luas 17 meter persegi, rumah ini sudah dilengkapi dengan 

beberapa ruang fungsional seperti ruang tidur, kamar mandi, serta loteng. Melansir Dezeen, 

rumah ini dibangun dari rangkaian dinding segitiga yang terbuat dari pinus berwarna gelap. 

Rangkaian papan dinding segitiga ini disusun ke atas sehingga membentuk piramida. Tak lupa 

rumah mungil ini juga dilengkapi dengan dinding kaca pada salah satu sisinya. Untuk 

memudahkan proses pembangunan, small black kabin dibangun dari modul yang dapat dirakit di 

lokasi. Sehingga pemilik dapat dengan mudah menempatkannya dimana saja, tanpa 

membutuhkan alat berat. Sebagian besar materi dapat di daur ulang, termasuk kerangka kayu, 

dinding, lantai, serta jendela, dan langit-langit rumah.  



 

3. Rumah persegi Selain rumah berbentuk tabung seperti OPod, 

 ada juga rumah berbentuk persegi. Rumah besutan West Coast Homes ini memiliki luas 37 

meter persegi.  

  

West Coast Home(Dokumentasi westcoast-home) 
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