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TlNJAUAN FAKTUAL KOOYA YOGYAKARTA, 

TlNJAUAN UIUI KEGIATAN KOIIERSIAL, BANGUNAN FUNGSI CAIIPURAN,
 
APARTEIEN DAN SHOPPING IIAl.
 

A. Tinjauan Faktual Kodya Yogyakarta 

1. Keadaan Fisik Kodya Yogyakarta 

a.	 Letak Geografis dan Balas Wilayah 

Secara geografis Wllayah Kodya Yogyakarta tertetak pada posisi 

2611 

24

astronomi 110· 241 19" BT -110· 281 5311 BT dan 07.491 LS - 07· 511 

11 LSI dengan batas-batas wilayah (Kodye Yogyaklll18 dll1Bm klgk8 1996) : 

1) Sebelah utara : Kabupaten Dati II Sleman 

2) Sebelah timur : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman 

3) Sebelah selatan : Kabupaten Dati II Bantul 

4) Sebelah barat : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman 

b. Topografi dan Hidrologi 

Wilayah Kodya Yogyakalta mempunyai ketinggian antara 81 - 124 

meter diatas pennukaan laut . Jarak te~auh pada bagian Vlilayah kota dari 

utara· sel.n adalah 7,49 Km. dan barat timuF 5,68 Km. Jarak ke pantai 

utara adalah 121 Km dan ke panta! selatan 27 Km. 

Secara garis besar Kodya Yogyakarta adalah daerah dataran rendah 

yang dillintasi oleh 3 (figa) buah sungai. yaitu : 

1) Sebelah timur : Sungai Gajahwong 

2) Sebelah tengah : Sungai Code 

3) Sebelah barat : Sungai Wionongo 
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c.	 Penggunaan Lahan dan Perkembangannya 

Wilayah adrninislrasi Kodya Yogyakarta adalah seluas 32,50 Km 2, 

sebagian besar merupakan daerah terbangun (buNt up ares) dan sebagian 

lagi masih berupa daerah non urban. 

Tabel1 
Daerah Terbangun di Kodya Yogyakarta 

No. Uralan LullS CHa) " 1 
2 
3 

Daerah yang sudah dlbangun 
Daerah yang sudah diperuntukkan 
Daerah Vlna belum dibanaun 

2.615,29 
10,42 
63119 

~,30 
0,32 
19.38 

Jumlah 3.256~ 10000 
Sumber: Wahyu Prastowo, TA UGM,1991 

Dari tabel tampak bahwa daerah terbangun mencapai 80.30% dari 

luas keseluruhan kola dan luas ini cenderung bertambah seiring dengan 

perkembangan kota. Penggunaan terbesar adalah untuk perulnahan 14.37 

Krn 2 atau 44,120
" dari luas kota. Kedua adalah ruang terbuka (termasuk 

jalan, taman, alun-alun dsb) sebesar 13,03 Km2 atau 39,99°" dari luas kota. 

Melihat kondisi daerah terbangun tersebut. maka dapat dikatakan 

bahwa kodya Yogyakarta sudah sangat padat Terlebih lagi ruang terbuka 

yang ada tidak dapat dibangun. serta adanya 3 sungai yang masing-masing 

memerlukan daerah konservasi.sebagai area pelindung. Perkembanga~ fisik 

kota tersebut mengisyaratkan perlunya pertimbangan pembangunan vertikal 

(int,nsifilcllSi IBhBfl) diwaktu-waktu yang akan datang. 

2.	 Keadaan Non Flslk Kodya Yogyakarta 

a.	 Perkembangan Penduduk Kodya Yogyakarta 

Pertumbuhan penduduk kodya Yogyakarta yang cepat dipengaruhi 

oleh tingkat kelahiran dan kedatangan penduduk ke daerah ini yang lebih 

1
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besar jika dibandingkan dengan banyaknya kematian atau perginya 

penduduk (label 2 dan 3). 

Tabe/2 
Jumlah Ke/ahiran dan Penduduk Datang 
dl Kodya Yogyakarta ~ahun 1993-1996) 

Tahun l<elahlran Datang Jumlah 
1993 5.402 15.215 20.617 
1994 5.476 12.2~ 17.7~ 
1995 5.546 12.127 17.ff1l 
1996 5.293 12.455 17.7~ 

Sumber: Kodya Yogyakarta dalam Angka1996 

Tabel3
 
Jumlah Kematian dan Penduduk Pergi
 

di Kodya Yogyakarta ~ahun 1993-1996)
 

Tahun t<ematian Perai Jumlah 
1993 2.299 11.749 14.048 
1994 2.611 9.666 12.277 
1995 2.374 10.526 12.900 
1996 2.2S0 10.191 12.481 

SUmber: Kodya Yogyaklrta dalam Angkl1996 

Pada tahun 1996 wilayah ini mempunyai tingkat kepadatan penduduk 

sebesar 14.599 jiwa JKm 2 (label 4). Dilihat per kecamatannya, hampir semua 

kecamatan memiliki kepadatan tinggi (>14.000 jiwa JKm2), bahkan ada yang 

lebih dari 20.000 jiwalKm 2 , seperti kecamatan Kraton, Danurejan, 

Pakualaman, Ngampilan, Gedongtengen dan Jetis (fabeI5). 

Tabel4
 
Jumlah Penduduk. lingkat Kepadatan Penduduk
 

dan Jumlah RT di Kodya Yogyakarta
 

Tahun Jumlah Perduduk Kepadatan Penduduk (Km Z) Jumlah RT 
1993 459.417 14.138 91.766 
1994 464.946 14.306 91.442 
1995 469.193 14.438 92.857 
1996 474.461 14.599 94.(3) 

Sumt:er: Kodya Yogyakarta dalam Angka 1996 
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Tebel5
 
Persebaran Penducluk per Kecamatan
 

di Wllayah Kodya Yogyakarta 1996
 

~., 
No. Kecamatan Luas 

(Km 2 ) 

Jumlah 
PerY:luduk 6iwa) 

Kepadatan 
Oiwal1<m 2 ) 

1 MantrijelOn 2,61 37.531 14.380 
2 Kraton 1,40 30.642 21.9f!T 
3 Mergangsan 2,31 39.004 16.885 
4 Umbulharp 8,12 58.984 7.264 
5 Kotagede 3,fJ! 25.341 8.255 
6 Gondokusuman 3,99 70.317 17.6e8 
7 Danurejan 1,10 29.295 26.632 
8 Pakualaman 0,63 14.271 22.852 
9 Gondomanan 1,12 20.515 18.317 
10 Ngampilan 0,82 22:286 Zl.178 
11 Wirobrajllf1 1,76 28.268 16.061 
12 Gedongtengen 0,96 25.655 26.724 
13 Jetis 1,70 36.563 21.508 
14 Teaalrelo 291 35.789 12.299 

Jumlah 3250 474.461 14.599 
Sumber: Rodya YOgylkarta dalam Angka 1996 

b. Perekonomian Kodya Yogyakarta 

1. Kondisi Kegiatan 

Pada dasamya kegiatan ekonomi Kodya Yogyakarta dapat dibagi 

dalam dua kelompok yaitu ekonomi perkotaan yang berada eli pusat kola 

dan ekonomi non perkotaaan di daerah pinggiran kota. Kodya Yogyakarta 

berperan sebagai pusat pengembangan -Iayah r~ianal, alsh karena itu 

daerah ini adalah sebagai simpul disbibusi barang dan jasa sehingga 

Iingkup pelayanannya tidak saja skala lokal tetapi juga regional. 

Jika dilihat dari banyaknya pedagang di DIY tampak bahwa Kodya 

Yogyakarta menempati posisi pertama dibandingkan kabupaten lain, 

dimana 43,89% pedagang berada di daerah ini, 23,30% di Sleman dan 

sisanya di kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul. 

Sebagai sentral dari DIY, Kodya Yogyakarta memiliki pertumbuhan 

ekonomi sebesar 9,95% pada tahun 1995. Sedangkan Income perkapita 

pada tahun yang sama Rp 3.052.515. Salah satu indikator untuk melihat 
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perkembangan kegiatan ekonomi di kodya Yogyakarta adalah dengan 

melihat pertumbuhan serta sumbangannya terhadap PORB. 

Tabel6
 
PORe Kodya Yogyakarta ~nurut Lapangan Usaha
 

Piss Oasar Harga Be~aku (dalam Jutaan rupiah)
 

Laoanaan Usaha 1994 1995 
1. Pertan/an 
2. Pertambengan JPengga6an 
3. Industrt pengolahan 
4. Listrik, gas, Air minum 
5. Bangunan 
6. Perdagl:lngan, Hotel dan Restoran 
7. Pengangkutan dan Komunlkasl 
8. l<euangan, Persewaan dan jasa 

Perusahaan 
9. Jasa-issa 

18.489 
620 

152.762 
16.686 
109.158 
247.529 
207.016 

210.144 
310.~ 

21.7EKl 
694 

170.502 
20.989 
128.329 

. 290.196 
236.282 

258.234 
~.314 

Jumlah 1.272..464 1.•.870 
Sumber : Kodya Yogyakarta dalam Angka 1996 

2. Kondisi Ekonomi 

Pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kodya Yogyakarta 

terbesar adalah untuk golongan makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 

Rp. 14.569. Sedangkan untuk golongan bukan makanan terletak pada sub 

golongan perumahan dan penerangan sebesar Rp. 26.762. Dari data 

konsumsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk Kodya 

Yogyakarta sudah baik, terlihat dari pengeluaran perkapita selarna saW 

bulan sebesar Rp. 113.447, yang terdiri dari Rp. 48.400 untuk kelompok 

makanan dan Rp. 65.047 untuk kelompok bukan makanan. 

Bila dilihat dan persentase masing-masing sub golongan makanan 

dan bukan makanan, telah te~adi pergeseran. Pada golongan makanan, 

terbesar digunakan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi 

(30,10%). Sedangkan untuk golongan bukan makanan, pengeluaran 

terbesar dipergunakan untuk biaya perumahan (41,14%), yang diikuti 

dengan pengeluaran untuk pendidikan (16,91%), aneka barang dan jasa 
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(14,04%). Serta pengeluaran untuk biaya kesehatan, pakaian, barang

barang tahan lama, dll tidak lebih dari 10%. Sebelumnya untuk golongan 

makanan sebesar 42,66% dari total pengeluaran, dan sebesar 57,34% 

lainnya adalah pengeluaran untuk golongan bukan makanan. 

Sedangkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran 

perkapita perbulan di Kodya Yogyakarta tahun 1996 adalah: 

Tabel7
 
Persentase Penduduk Menurut Q)longan Pengeluaran
 
PerKap~a Perbulan di Kodya Yogyakartatahun 19Q6
 

Gobngan PengelUll1In Persentase 
< 10.000 . 

10.000 -14.999 -
15.000 -19.999 O,'Zl 
20.000  29.999 2,09 
30.000 • 39.999 6,09 
«>.000  59.989 16,68 
60.000 • 79.999 18,14 
eo.OOO  99.989 12,59 

100.000 • 149.000 22,00 
150.000 -199.989 10,82 

> 200.000 1132 
Jumlah 10000 

Sumber: BPS Kodya Yogyakarta 1996 

3. lll\iauan Fungal Lahan. . adaIah digunakan untuk kegia\an 
Fungsi Lahan dlsekitar tapak 

perdagangan, jasa, hotel, losmen, pemukiman serta perkantoran. Sedangkan 

kegiatan yang paling dominan adalah perdagangan tarutama di pasar 

beringha~o dan sekitarnya. 

Fungsi lahan di blok A didominasi perkantoran pemerintah dan 

pemukiman penduduk, sedangkan di sepanjang jafan di dominasi kegiatan 

komersial. Pada blok B lahan di dominasi oleh campuran pemukiman dan 

komersial. Blok C dominasi guna lahan adalah ruang terbuka dibagian barat dan 

komersial di bagian timur. Sedangkan pada blok 0 dan E dominasi guna lahan 

adalah untuk pernukil11an serta komersial disepanjang jalannya Oihat gambar 4). 
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4. Tinjauan Pergerakan 

a. Pergerakan Kendaraan 

Pertumbuhan kegiatan komersial di sub kawasan ini telah 

menimbulkan pennasalahan terutama lalulintas kendaraannya yang menuju 

dan dari Malioboro. Lalulintas di kawasan ini te~adi croV«led akibat flIngsi 

ganda, disamping untuk lalulintas kota juga untuk lalulintas kegiatan 

perdagangan. 

Tingkat perkembangan kegiatan yang pesat yang tidak diikuti 

penyediaan ruang parkir serta tempat bongkar muat barang yang memadahi, 

mengakibatkan pemanfaatan bahu jalan untuk parkir sehingga mengurangi 

lebar jalan dan berdampak terhadap kelancaran lalulintas. 

b. Pergerakan Manusia 

Pergerakan manusia di sub kawasan ini te~adi akibat kegiatan 

perdagangan dan pemukiman penduduk yang ada disekitamya. Tetapi 

wadah fisik dari pergerakan yang ada masih belum memperhitungkan segi 

kenyamanan, dan secara fungsional masih berupa pemisahan jalur 

kendaraan dengan manusia. 

8. Kegiatan Komersial di KG. Yogyakarta 

1.	 'ersebaran Keglalan 

Kegiatan komersial yang ada di Kodya Yogyakarta banyak didominasi 

oleh kegiatan perdagangan, hotel, restoran dan jasa. Bahkan peran kegiatan 

tersebut juga telah memberikan sumbangan terbesar dalam tingkat pendapatan 

daerah dibandingkan dengan kegiatan lainnya. 

IS
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Tabel8
 
Oistribusi Persentase PORe Kodya Yogyakarta
 

menurut Lapangan Usaha
 
(dalam%)
 

No Lacenaan Usaha 1995 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Perianlan 
Pertambangan I Penggalian 
Industri Pengolthan 
L~ Gas, Air minum 
Blngunan 
Perdagangan, hotel dan Restoran 
Pengangkutln dIn KomunikEf 
Keuangan, Persewaan dan Jasa PerusBhaan 
Jas.lasa 

Jumfah 

1,46 
0,05 
11,75 
1,41 
8,63 
19,52 
15,89 
17,37 
2423 
10000 

Sum6er: I<odya Yogyakarti delam Angka 1996 .. 

Pada perkembangannya kegiatan pusat perdagangan dan jasa banyak 

yang tersebar di beberapa bagian kota terutama yang dekat dengan 

pemukiman, disitu juga ditunjang dengan adanya Ungkungan perdagangan yang 

merupakan sub-sub dari pusatnya. Selain itu juga terdapat pasar yang berfungsi 

melayani kebubJhan penduduk kodya Yogyakarta serta pasar-pasar khusus 

seperti pasar burung, pasar has" bumi d". 

2. Fasilitas Komersial di Kodya Yogyakarta 

Fasilitas komersial yang ada di Kodya Yogyakarta dapat dikelompokkan 

kedalam fasilitas indusbi, perdagangan dan jasa. Dari ketiga kelompok kegiatan 

komersial tersebut yang paling andU didalam menyumbang terhadap PORB 

adalah kegiatan perdagangan, perhotelan, restoran sena jasa Oihat tabel 9). 
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TabelS
 
PORB Kodya Yogyakarta menurut Lapangan Usaha
 

etas Oasar Harga Konstan Tahun 1993
 
(dalam jutaan rupiah)
 

No. LaoanoBn Usaha 
Tahun 

1994 1995 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
e 
9 

?ertanlsn 
Pertambanganl Penggalian 
Industri Pengolahan 
Listn'k, Gas, Air Minum 
Bangunan 
Petdagang~n, Hotel dan 
Restoren 
Pengangkutan dan Komunil<asi 
Keuangan, Persewaan, dan 
Jesa Perusahaan 
Jas.lasa 

15.459 
.w3 

126.093 
15.158 
105.100 

223.343 
179.020 

196.953 
:m.995 

15.932 
450 
1~.m 
16.213 
112.435 

244.613 
192.217 

227.869 
333.735 

Sumber: I<odya Yogyakarta dalam Angka 1996 

3. Penn Keglatan Komerslal terhadap Pendapatan Daenh 

Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, jasa dan komersial 

lain merupakan msilitas yang sangat dibutuhkan untuk menunjang 

perekonomian Kodya Yogyakarta. salah satu cara untuk melihat perkembangan 

kegiatan komersial adalah dengan melihat 9umbangannya terhadap PDRB. 

Tercatat PORB Kodya Yogyakarta pada tahun 1995 kegiatan komersialnya 

menyumbang hampir 80% dari total pendapatan daerah dan sisanya adalah 

terseb 

sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan ± 20% , 

transportasi dan Komunikasi ± 16°" dan seldor jasa ±25°k. 

c. TinJauan umum Bangunan Fungsl Campuran 

1. Pengertlan Bangunan Fungs. CalDpuran 

Bangunan Fungsi Campuran merupakan fasUitas fisik yang melayani 

lebih da~ satu kegunaan. Bukan hanya sekedar bentuk bangunannya saja ( 

~ tetapi meliputi fungsi internal dalam bangunan serta tautan dengan kawasan. 
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Fungsi Campuran merupakan pendekatan perencanaan yang berusaha 

mempersatukan kembali beberapa aktifitas yang terpisah menjadi satu. Hal ini 

untuk mengeliminasi ruang-ruang yang mati guna mendapatkan efisiensi dan 

efektifitas pencapaian. 

Salah satu komponen perencanaan kota pada era arsitektur modem 

adalah pemisahan peruntukan tanah melalui peralatan hukum (AfJchsel Lesf, 

1990). Pada era paska modem, pemisahan peruntukan tanah telah merusak 

keragaman kehidupan kola dengan penciptaan area kola untuk fungsi tunggal. 

Orang akan segera meninggalkan suatu area tertentu setelah menjalankan 

peketiaannya. Msalnya area perumahan akan sepi pada waklu siang hari 

sedangkan perkantoran ramai, dan sebaliknyapada malam hari area 

perkantoran akan sepi sedangkan perumahan ramai. Bentuk-bentuk semacam 

ini akan mengurangi gerak kehidupan kola, karena hanya terpakai saat tertentu. 

Berdasarkan kenyataan tersebut mulai menimbulkan pemikiran untuk 

mencampurkan beberapa fungsi dalam satu bangunan (mix use building). 

Pemikiran ini diperkenalkan oleh Jane JIICOb8 dalam bukunya : The Dead snd 

Life ofGteBtmetfcsn Cities (1961) 

Sebetulnya bangunan fungsi campul'an bukanlah hal yang baru, karena 

konsep ini telah ada jauh sebelum revolusi industri ada. Sebagai contoh 

banyana" yang pertama kali menggunakan konsep ini adalah The Grest Agera 

dan Roman BBths. 

Keberadaan bangunan fungsi campuran pada perkembangan 

selanjutnya akan dapat membatu memecahkan persoalan lahan terutama di 

kata-kota dengan penduduk yang padat (Victor Gtuen, 1973), yaitu : 

a.	 Menyatukan berbagai fungsi yang berbeda dalam saw bangunan akan 

dapat memperpendek jarak pencapaian. 

b.	 Dapat mengoptimalkan penggunaan lahan 

c.	 Mengeliminir ruang-ruang sisa 

18 
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d. Dapat mengurangi beban transportasi perkotaan 

e. Meningkatkan nilai fungsi sarana dan prasarana 

2. Faktor Pembentuk Bangunan Fungsi Campuran 

Keragaman kegiatan kota akan menumbuhkan kompleksitas, kakayaan 

dan perbedaan kehidupan kola yang pada akhimya akan menuntut adanya 

fasilitas kota yang mampu mendukungnya. Bangunan fungsi campuran akan 

menjadi alternatif dalam perancangan, akibat adanya tuntutan-tunbJtan baik 

IntemsJ, ek8temsJ maupun emos/onsJ. Ketiga tuntutan tersebut akan 

mempengaruhi lata ruang dalam dan luar bangunan, sislem pelayanan, 

langgam arsitektur, pergerakan di dalam dan luar bangunan. 

a. Tuntutan Internal 

Tuntutan Internal dikelompokkan kedalam bennukim, rekreasi dan 

bekerja (Ebethard, II, Zeidler, 1983). 

1. Bennukim 

Kebutuhan hidup manusia antara lain adalah bertempat tinggal, 

supaya dapat beristiraha~ membina keluarga, rekreasi, bekerja dan 

bertindung dan cuaca serta untuk bersosialisasi dengan sesamanya. 

unit-unit hunian. Dalam konteks yang lebih luas, tuntutan tersebut 

terwadahi dalam suatu kola. Untuk mengintegrasikan unit-unit hunian 

tersebut ke dalam taulan kotanya pertu melihat : 

a). Hubungan domisili dengan kondisi fisiknya 

b). Hubungan domisili dengan lingkungannya sosialnya 

c). Hubungan domisili dengan kepadatan kotanya 

d). Hubungan dan integrasi dengan fungsi lain (bekerja, rekreasij 

Integrasi unit hunian akan menuntut kedekatan spasial dengan 

fungsi rekreasi dan bekerja. karena kedekatan fungsi berarti juga 
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mengurangi transportasi serta meningkatkan efisiensi kegiatan. Analog 

dengan hal tersebut, maka dapat dijadikan sebagai dasar terbentuknya 

bangunan fungsi campuran (miJC-u8e building) didalam kota. 

2. Rekreasi 

Kegiatan rekreasi adalah semua kegiatan yang tidak tennasuk 

dalam keg;atan bennukim dan beke~a. Kegiatan tersebut antara lain : 

Shopping eenter, restoran, teater, hiburan, fasilitas olah raga, religius 

dsb. Karena kegiatan tersebut menjadi semakin khusus maka menuntut 

ruang yang spesifik dalam suatu bangunan. Namun pengkhususan 

sernaeam itu dapat menjadikan kegiatan terisolasi yang akhimya 

mengarah ke penggunaan lahan yang tidak optimal dimana bangunan 

ter&ebut didirikan. 

Kasus fasilitas rekreasi adalah ~hopping Mal yang akan efektif 

bila digabungkan dengan bangunan fungsi yang lain. Dengan demikian 

Shopping Mal tidak hanya menyediakan kebutuhan intemalnya saja 

(fungsional : sarana jual beli, dan ekonomO namun dalam lingkup yang 

lebih luas dapat pula menjadi generator bagi kehidupan kota. 

3. Sekerja 

Pada masa lalu beke~a selalu dikaitkan dengan pabrik, 

kebisingan, kekotoran dan sebagainya. Namun sekarang ini hal tersebut 

sudah tidak berlaku, sejak berkembangnya indusbi jasa dan komersial eli 

pertokoaan, fasilitas ke~a menuntut kedekatan antar fasilitas yang ada, 

bahkan dengan fasilitas pemukiman dan rekreasi. Hal ini dirasakan akan 

saling menguntungkan karena akan meningkatkan komunikasi, efisiensi 

dan efektifitas kegiatan. 

20 



I __ .~. 

lB~~CcmtpwtmAFt.-ndtmSkJpping 1-tafditt~ - t&W II 

b. Tuntutan Ekstemal 

Bangunan adalah bagian dari mata rantai UltJsn fBbdc, suatu 

bangunan tak akan dapat berdiri sendiri dalam lingkungan kota. Tuntutan 

ekstemal yang berlaku pada suatu bangunan di kota adalah sama atau 

bahkan lebih kuat pengaruhnya daripada tuntutan intemalnya. Pertimbangan 

semacam ini akan membentuk bangunan yang sesuai dengan taulan 

kotanya. Ada beberapa pandangan yang saling mempengaruhi dalam 

memberi bentuk bangunail (EbethlJlTl H. Zeidler, 1983 ), yaitu: 

1. Ruang Kola 

Kia taoo bahwa lingkungan kola tidak hanya melalui bangunan

bangunannya saja, karena utlJsn fabdc tersebut tersebut secara individu 

tak akan memberikan pengertian yang lengkap tentang kola. Pengertian 

tersebut hanya diperoleh melalui Urban Spaces (ruang-ruang kota), jalan 

(pedestrian) dan plaza-plaza. 

Sudah menjadi sifat manusia untuk selalu bersosialisasi dengan 

sesama dan lingkungannya. Hal menuntut ruang-ruang publik sebagai 

wadah bersosialisasi. Dalam kerangka suatu kota, aktifitas tersebut 

dengan bemagal vartasinya (rekreasi, budaya, ekonomis bahkan bekerja) 

tak dapat dipisahkan dengan bentuk suatu bangunan yang secara fisik 

mendukung kegiatan tersebut Wadah dan aktifitasnya tak dapat saling 

dipisahkan. AktIfttas manusia adalah sebagai UltJIIIJ order bagi wadahnya 

yang menjadi senacam guiding force dalam mengontrol bentuknya. 

2. Pols-poia Pergerakan Kota 

Hidup atau matinya suatu kola tergantung pada kemampuannya 

untuk berkomunikasi. Komunikasi dalam hubungannya dengan kota berarti 

pergerakan yang dibentuk oleh kendaraan dan pejalan kaki. Mobil pribadi 

akan menuntut tersedianya jalan sebagai sirkulasinya dan parkir, 
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kendaraan umum menunhd: wadah untuk transit, pejalan kaki 

membutuhkan pedesbian atau plaza. 

3. Arah Kebijakan Kota 

Bangunan dalam lingkungan kola merupakan mata rantai yang 

memberi bentuk suatu kota. Masing-masing bangunan haruslah 

menyesuaikan. meneerminkan dan menguatkan Iingkungan kotanya. 

Implementasinya sangat tergantung pada struktur politik kota yang telah 

ditetapkan sebelumnya. karena pada dasamya kota adalah meneerminkan 

sosial manusianya (hal ini menimbulkan istiJah : kota pemerintahan. kota 

industri. kota perdagangan. kota pariwisata dsb) serta budaya yang 

melingkupinya erat kaitannya dengan sejarah pembentukan kola tersebut 

e. Tuntutan Emosional 

Bangunan fungsi eampuran dituntut memberikan kesan tertentu 

sehingga dapat ditangkap oleh pengamal Dalam hal ini bangunan harus 

dapat menyesuaikan dengan keadaan disekitarnya bahkan harus dapat pula 

mengangkat budaya setempal 

D. Tlnjauan Umum Apartemen 

1. Definisi dan Jeni. Apartemen 

a. Definisi Apartemen 
Apel1emen adalah 1) tempat tinggal (terdiri atas ruang duduk. kamar 

tidur. kamar mandi, dapur dsb) yang berada dalam lantal bangunan 
bertingkal 2) Bangunan bertingkat terbagi dalam beberapa tempat tinggal. 
( KsmU8 Bes8l'8Bh8SB Indonesia, Depdllcbud RJ, '988 ) 
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b. Jenis Apartemen 

1. Menurut Status penghuninya 

a). Aplll'temen kaum bUtUh atau karyBWBn 8W8Sta yaitu suatu faslitas 

perumahan (tempat tinggal) bagi buruh atau karyawan dan suatu 

industri atau instansi swasta. standar perancangannya sangat 

ekonomis dengan fasilitas dan privacy yang minim. 

b). Aplll'temen mHIIc JBWBtsri atau Instansl pemetlntBh yaitu dibangun 

atas prakarsa pemerintah sebagai fasilitas tempat OOggal bagi 

karyawan pemerintah. Sedangkan standar perancangannya sangat 

tergantung dari be.amya anggaran yang disediakan .erta standar 

sosial dan status karyawan tersebul 

2.	 Menurut Kemampuan penghuninya 

a). Low Cost ~BI1ments untuk golongan masyarakat berpendapatan 

rendah. 

b). Middle ~srtments untuk golongan masyarakat berpendapatan 

sedang. 

c). LuxUIY ApBttments untuk 9Olongan masyarakat berpendapatan tinggi. 

3. Menurut struktur Keluarga Penghuninya 

a). SIngle People ~8Itments yaitu untuk penghuni satu orang. 

b). Lone Parents ~tII1mens yaitu untuk suami istri yang belum 

mempunyai anak. 

c).	 Multi Family ApBttments yaitu untuk keluarga dengan 1, 2 atau 3 

anak. Selebihnya dianggap sudah tidak fisible lagi untuk tinggal di 

apartemen. 
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4. Menurut Status Penempatan 

a). Rental "'BI1ments yaitu apartemen yang disewakan. biasanya 

dibangun oleh badan usaha swasta (mBl e.sl8te) atau badan usaha 

pemerintah. Tujuan pembangunannya selain membantu pemerintah 

dalam pengadaan perumahan bagi warga kota juga untuk 

mendapatkan keuntungan komersial. Prosedur sewa berdasarkan 

kontrak untuk waktu tertentu terganbmg kebutuhan calon 

penghuninya dan policy pemasaran pemiliknya. Apabila penyewa 

sudah tidak mampu lagi menyewa apartemen tipe tertenlu, maka dia 

bisa pindah untuk menyewa Dwelling Unit lain yang tedangkau 

sesuai kemarnpuamya (yang lebih rendah). 

b).	 "'8I1emen ysng d1Jusl. untuk bangunan apartemen yang hi lise 

atau multi level. maka memerlukan persyaratan administratip dan 

landasan hukum serta mekanisme pengaturan yang sebaik-baiknya 

khususnya yang berkaitan dengan hak rnilik. 

S. Menurut Sistem Pencapaian 

a). Ditinjau dan sisi ve1tJclJl BuIlding Access dan Intemsl Orr;u1ation ada 

beberapa tipe, yaillJ : 

Ext.enraI Cotridor meliputi : Thru Flat ~rior Corridor, Thru 

Duplex Exterior Corridor dan Thru Flat Skip Stop. 

Internal ConidOl meliputi: Double Loaded Interior Corridor, Thru 

Duplex Interior Corridor dan Split and Flat Combination. 

b).	 Ditinjau seeara HorizontBl. meliputi : Exterior.Corridor, tAJltiple 

Exterior Access. Interior Corridor, MJltiple Interior Access, Mono 

Tower dan MJlti Tower. 

-- ----1
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2. Pengelolaan Ruang pada Bangunan Apartemen 

Pengefolaan ruang diarahkan pada penyefarasan dengan faktor-faktor 

individual, private, family private, group private dan public private. Hal-hal yang 

perlu dipertimbangkan dalam membuat ruangan pada apartemen : 

a.	 Privacy: pembatas individu, akustik ruang, hubungan antar unit dwelling. 

b.	 Identity : Mengusahakan ruang yang fleksibel agar setiap kefuarga dapat 

me-..judkan pribadinya dengan mengatur ruangnya sendiri. 

c.	 Secudty: Pengonb'olan keluar masuk kompleks maupun unit dwelling. 

3.	 Hubungan plluangan pada bangunan apartemen 

a.	 Hubungan Antar Unit Dwellings 

1.	 Hubungan Langsung:
 

a). Melalui koridor, baik interior maupun ext coridor.
 

b). Melalui balkoni (komunikasi)
 

+- Corridor---+ 

UD I UD I	UD I UD I ~r~ 
+-- Corr --4 .-- Co~dor---+ 

UD I UD~ I	 UD I UD I ~l~ 

2.	 Hubungan Tidak Langsung 

Hubungan (komunikasQ melafui fasilitas service, misalnya tempat 

cuci bersama. dapur bersama. lobby, fasilitas pelengkap lainnya seperti : 

telepon box, bank, kantor pos, parking area dll. Juga hubungan tidak 

langsung melalui fasilitas transportasi dalam bangunan, seperti : tangga. 

elevator. eskalator. 

2S 
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b.	 Hubungan Antar Blok 

Ruang luar sangat berperan sebagai pemersatu multiplulCllita 

kehendak penghuninya. Hubungan antar blok bisa dicapai melalui elemel}

elemen ruang luar, seperti open space, greenary, plaza dan parking area. 

Hubungan antar blok bisa juga melalui ruang bawah atap berupa 

selasar atau ruang fungsional sebagai service. penghubung tersebut dapat 

terletak bervariasi, antara lain: 

1.	 Tinjauan dan sisi Vertikal 

a). Tersangga konstruksi liang 

b). Melayang 

c). Terfetak pada groundplan 

2.	 Tinjauan Horizontal 

a}. Frontal pada pusat bangunan ( core ) 

b). Frontal pada tepi bangullan 

c). Miring pada tepi atau frontal bangunan 

d). Zig-zag pada tepi atau tengah bangunan 

4. Diagram Elemen Lokasi pada Apartemen
 

RECREATICN BALCCNY I 
CR PUBLIC AREA 1.-.-I 

SERVICE ACCESS 

.l 
rowauNGUN1TJ 

PUBLIC INTERVASE LCEBY 
CR VESTIBULE 

, 

,.

'" PARKING 
CRGARAGE 

a 

PEDESTRIAN 
ACCESS 

VEHICULAR ,. ' 
ACCESS 
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E. Tinjauan UmulD Shopping lIal 

1. Definisi Shopping lIal 

a. Definisi 

Shopping MBI : 1) Pusat perbelanjaan yang berorientasi ke dalam 
karena kegiatan jual beli itu lebih ditujukan pada manusia yang berada di 
dalam bangunan (KonstTuksi, 169, 1992). 2) Suatu kelompok fasilitas 
pertokoan dalam satu bangunan yang direncanakan sebagai suatu unit 
bangunan dengan corridor yang dilengkapi area untuk berjalan-jalan, 
istirahat , area bermain bagi anak-anak, pola paving yang menarik. 

b. Penampilan Visual Pusat Perbelanjaan 

Secara umum Pusat Perbelanjaan adalah sebagai fasilitas 

perdagangan, dimana menuntut suatu bentuk penampilan visual yang dapat 

menggambarkan atau memberi informasi pada orang-orang disekitar 

mengenai bentuk kegiatan yang diwadahi, sehingga dapat mengarahkan 

orang untuk datang dan membeli suaw jenis kebutuhan pada fasilitas 

perdagangan tersebul 

Penampilan suatu wajah komersial pada suatu fasilitas perdagangan 

mengandung beberapa sifat (Hoyt, 1978) : 

1). Oarity (kejelasan) adalah sifat dari penampilan visual yang dapat 

menunjukkan gambaran mengenai fungsi dari fasilitas tersebul 

2).	 BokJRe8s adalah sifat penampilan visual yang menuojukkan kesa" 

menonjol dari fasilitas perdagangan tersebut dalam usaha menarik 

perhatian dari pembeli. 

3).	 Intimscy adalah sifat penampilan visual yang manusiaW. 
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2.	 Jenis Pusat Perbelanjaan 

a.	 Berdasartcan Jangkauan Pelayanan ( GnJen \Hctor, 1960): 

1.	 Pus8t PerbelsnjBBn LokBl, total area yang digunakan 2.787· 9.290 m2 

dengan tingkat layanan 5.000-40.000 orang. Jenis fasilitas : supermartce~ 

toko-toko tunggal (shop unit) 

2.	 PUSBt PerbelsnjBBn DIstrik, total area yang digunakan 9.290· 27.870 m2 

dengan tingkat layanan 40.000-150.000 orang. Jenis fasilitas : 

departement store, variety store, yunior departement store. supermartce~ 

dan toko-toko tunggal. 

3.	 Pus8t Perbelsnjlllll1 Regionel. area yang digunakan 27.870 - 92.990 m2 

dengan tingkat layanan 150.000-400.000 orang. Jenis fasilitas junior 

departement store. departernent store dan toko-toko. 

b.	 Berdasar Bentuk Fisik ( Nadine Benddlngton, 1982): 

1.	 Shopping Street yaitu sederetan pertokoan di sepanjang sisi jalan. 

Contoh : pertokoan sepanjang Malioboro. 

2.	 Shopping Center yaitu komplek pertokoan yang terdiri dari toko tunggal 

yang disewakan atau dijual. 

3.	 Shopping Pmclnt yaitu komplek pertokoan dengan stan toko menghadap 

keruang terbuka yang bebas dan kendaraan. 

4.	 DepBltement Stole yaitu suatu toko yang sangat besar terdiri dari 

beberapa lantai dan menjual berrnacam-macam barang termasuk pakaian 

sampai peralatan rumah tangga. Perletakan barang memiliki tala letak 

yang khusus yang memudahkan sirtculasi dan memberikan kejelasan 

ekses . Luas lantai 10.000 - 20.000 m2. Contoh : Matahari. Robinson. 

5.	 Supemuriet yaitu toko yang menjual barang-barang kebubJhan sehari

hari dengan sistem pelayanan sendiri dan penjualan bahan makanan 
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tidak melebihi 15°k dari seluruh area penjualan. Luas· lantai berkisar 

1.000 - 2.500 m2 
• Contoh Mrota Kampus. 

6.	 Depomt1nt store d8l1 supermBtket yaitu bentuk perbelanjaan modem 

yang umum dijumpai (gabungan departemen store dan supermarket). 

Contoh : Malioboro Mal dan Jembatan Merah Plaza. 

7.	 Super Stole yaitu Toko satu lantai tetapi menjual berbagai jenis barang 

dengan pelayanan sendiri, luas lantai berkisar 5.000 - 7.000 m2 Fasilitas• 

ini sangat jarang ditemukan karena lahan yang sangat terbatas. 
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