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BAS III
 
BANGUNANFUNGSICA.PURAN
 

APARTE.EN DAN SHOPPING .AL DI YOGYAKARTA
 

A. .isi dan Tujuan
 

Msi dari pengadaan bangunan fungsi campuran ini adalah sebagai test 

model bagi pengembangan kola dimasa depan, karena disamping dapat 

menghemat lahan juga mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas terutama di kola

kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. 

Tujuan pengadaan bangunan fungsi campuran adalah untuk memfasilitasi 

kebutuhan penduduk akan barang dan tempat hunian. Sedangkan tujuan bagi 

pemilik bangunan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besamya dari 

kedua fasilitas komersial tersebut. 

B. Analisa Lokasi 

Lokasi Apartemen dan Shopping Mal direncanakan tertetak di sekitar 

Malioboro, yang masih tennasuk dafam area pengembangan pusat perdagangan 

(komersiaO Kodya Yogyakarta sesuai rencana Pemda. Malioboro sebagai kawasan 

wisata sudah tentu mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga kemungkinan untuk 

dikunjungi konsumen akan semakain besar, tak terkecuali fasilitas yang terdapat 

disekitamya. 

Pemilihan lokasi bangunannya sendiri berada di kawasan yang dekat dengan 

fasiltas pusat perdagangan, bank, hotel dan pemukiman dengan jarak radius lebih 

kurang 3 Km Oihat gambar 2). 
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Gambar1 
lYlaUsa Lokasl 

Tabel10 
,AJlematlfPemilihan Lokasi 

LOKASI 
KRITERIA BOBOT ALTERNATIF ALTERNATIF ALTERNATIF , 

3 
NILAI NB NLAI NB NILAI NB 

1. Lokasi Peruntukan 5 4 20 4 20 3 15 
2. Jal'8k Radius Percapaian dar! 

Pusat Perdagangan dan 
Fasil~as Bisnls Lslnnya 10 4 40 3 30 4 40 

3. Kemudahan Transportasi 
• Kendsl'8sn Umum 10 3 30 3 30 2 20 
• l<endaraan Pribadi 10 3 30 3 30 2 20 

4. UtilHas 5 4 20 3 15 3 15 

Jumlah 140 125 110 
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C. Analisa Pemilihan Site 

Pemilihan site bangunan fungsi campuran didasarkan alas kriteria-kriteria 

sebagai berikut : 

1.	 Luas tanah yang cukup serta mampu menampung bangunan apartemen dan 

shopping mal serta fasilitas pendukungnya. 

2.	 Site mudah dicapai dengan kendaraan umum dan pribadi 

3.	 Bangunan di sekitar harus mampu mendukung keberadaan apartemen dan 

shopping mal 

4.	 Kesesuaian fungsi dan kegiatan apartemen dan shopping mal dengan 

lingkungan sekitamya, sehingga dapat memberi daya tarik tersendiri. 

Sebagai lokasi terpilih adalah seperti pada gambar di bawah ini, yang mana 

lokasi tersebut sesuai dengan RUTRK Kodya Yogyakarta sebagai area 

pengembangan wilayah Malioboro yang sudah padat dengan fasilitas perdagangan. 

Ketinggian lantai yang diijinkan juga maksimal unbJk wilayah Kodya Yogyakarta 

yaibJ 32 m(8-9 lantaO, sehingga sesuai lB1tuk pendirian apartemen. 

O~~~~~
.. lind , \ ~ 
tJ 800IIIl 

Gambar2 
Sebaran Fasilttas di SekttarTapak 
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Lokasi Site terpilih berdasarkan analisa yaitu berada di jalan Mataram

Suryotomo, lokasi ini merupakan daerah untuk pengembangan kawasan Malioboro 

sebagai pusat perdagangan (komersiaO yang sesuai dengan rencana tata ruang kola 

Kodya Yogyakarta, sedangkan site sendiri mempunyai bentuk seperti gambar 3. 

U·'-5-l.5 

:I - Ii 1,6 • , - J; 

~ 
UIARA 

Gambar3 
sne Terpllih 

Kondisi site yang akan direncanakan untuk pendirian bangunan fungsi 

campuran Apartemen dan Shopping Mal, adalah sebagai berikut (sumber : RDTRK 

Kodya Yogyakarta) : 

1. Luas persil : ± 20.000 m2 

2. BCR : 70 % 
3. FAR : 4,8 
4. Utara : JI. Mataram 
5. Barat : Komplek Kepatihan 
6. Timur : JI. Suryotomo 
7. Selatan : JI. Suryatmajan 
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D. Analisa Guna Lahan, Pergerakan dan Perparkiran di KaRsan lIalioboro 

1. Analisa Guna Lahan 

Guna Lahan sekitar tapak di dominasi oleh kegiatan komersial 

(perdagangan dan jasa). Kegiatan ini diperkirakan akan meluas terutama pada 

setiap sisi jalan yang ada di Kodya Yogyakarta. 

GURI Lahan 
1CInn••n MalialiarG 

SlwwJHc 
e-r 

Gambar4 
MaUsa GJna Lahan dl Kawasan Malloboro 

Guna lahan di blok A didominasi oleh perkantoran pemerintah dan 

pemukiman penduduk, sedangkan di sepanjang jaJan didominasi kegiatan 

komersial. Pada masa yang akan datang guna lahan komersial di area ini akan 

semakin padal Pada blok B lahan di dominasi pemukiman dan komersial. 

Kecenderungan perkembangan kegiatan komersial pada blok ini semakin 

meluas dan menggeser guna lahan lain (pendidikan, pemukiman). Blok C 
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dominasi guna lahan adalah ruang terbuka dan komersial. Perkembangan lahan
 

komersial di blok ini diperkirakan hanya sampai jalan M Suryotomo akibat
 

pengaruh keberadaan pasar Beringharjo. Pada blok D dan E dominasi lahan
 

adalah untuk pemukiman dan disisi jalan untuk komersial. Kecenderungan
 

perkembangan area komersial adalah kearah timur sehingga menggeser lahan
 

pemukiman.
 

2.	 Analisa Pergerakan 

a.	 Analisa Pergerakan Kendaraan 

Pertumbuhan kegiatan komersial di sub kawasan ini telah 

menimbulkan pennasalahan terutama lalulintas kendaraannya yang menuju 

dan dari Malioboro sampai pasar Beringhado. Lalulintas di kawasan ini tedadi .
croMied akibat fungsi ganda disamping untuk lalulintas kola 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. Hal ini menuntut 

disediakannya ruang-ruang parkir dan ruang sirkulasi yang memadahi. yaitu 

dengan pembuatan ruang partcir yang berada di dalam bangunan yang 

direncanakan. 

b.	 Analisa Pergerakan Manusia 

Pergerakan manusia di sub kawasan ini terjadi karena 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, dalam hal ini pertu buatnya fasilitas pedesbian 
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yang memadahi sehingga akan memberikan kenyamanan bagi para pejalan 

kaki sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi. 

LtluIbrCu ......... ...Ui,......, -e; .. 
.bIIIr Ubauan 
........lU'lill ... 
......P ... 
wU1a""'-'.n.a 
aIjaIIi~-' 

8epujuc jaJu 
IIfaIII1ttn tajaIl 
...,.,..enbn 
1lAII'Uda.... 
fNkwII....t dngI 

1...·1IwtM ....b1a 
k8nianu.'--ia...... 
-mllattarjMl__• 

j:aIur_ anJL..p-..... 
N~mjaii"'" 

r............-.,jIuIiB .......-.............._.. 
CUIIU' jIIII8IdL 
Buv*1r8n1anaa,as 
,.nw-"JdaL 

Gambar5 
Mallsa pergerakan kendaraan dan manusla 

3. Analisa Perparkiran 

Kondisi perparkiran di Kawasan Malioboro umumnya masih memakai 

slstem on met yaitu berada disepanjang badan jalan. Akibatnya dapat 

mengurangi lebar jalan danpada akhirnya akan mengganggu kelancaran arus 

kendaraan yang ada. Penanganan yang cepat dan tepat perfu segera dilakukan 

guna mengurangi beban jalan terhadap kemacetan. yaitu dengan penyediaaan 

tempat parkir baru di dalam tapak yang bisa dimanfaatkan untuk masyrakat 

umum Oihat gambar 6). 
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Pm:kir I0Il&_ 
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I 
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jaIm 

TnrpdpRir 
.....bemDtor 

. l:DDdiIi tita1:....... 

~ 

II cIItaibIIl""""'blllm 
JUm.....tempat pdoir 
..-jllmtailg 
_t 

Gambar6
 
Malisa Perparkiran
 

E. Pennasalahan Utama pada Penggabungan Apartemen dan Shopping lIal 

Pennasalahan utama yang timbul pada penggabungan apartemen dan 

shopping mal adalah tertetak di main entrance, plaza, lobby dan ruang partdr. 

Karena di tempat tersebut sirtculasi antara penghuni apartemen dan pengunjung 

snopp 

sesuai dengan tuntutan pelakunya. 

Pada main entrance teljadi pertemuan keluar masuknya penghuni 

apartemen dan pengunjung shopping mal baik yang berjalan kaki maupun 

berkendaraan, di situ pula te~adi tingkat CfOwded yang tertinggi lihat gambar 8. 

Pemecahannya adalah dengan pemisahan sir1<ulasi pejalan kaki dan pengendara 

guna rnenghilldari gangguan yang ditimbulkan oleh keduanya. 
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1idaoJod .-w.... ' ... 1bbIod-.....-.... 
IlIIIIaaIlUl-........o-a.MoI 

Gambar 7
 
Sirkulasi pada Penggabungan Apartemen dan Mal
 

F. Anallsa Pelaku dan Keglatan 

1. Analisa Pelaku dan Kegiatan pada Apartemen 

Pelaku kegiatan pada apartemen dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu penghuni (penyewa) dan pengelola. 

a. Penghuni (penyewa) 

Menurut stabJs penghuninya, apartemen dibagi menjadi 2 yaitu 

apartemen karyawan swasta dan apartemen milik jawatan. UnbJk bangunan 

apartemen yang direncanakan adalah gabungan keduanya, dimaksudkan 

guna mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya tanpa harus memper

timbangkan status penghuninya. 

Menurut kemampuan penghuninya akan dibuat apartemen yang 

sesuai untuk berbagai golongan antara lain yang berprofesi sebagai 

pedagang, penduduk sementara yang beke~a di hotelI bank, dsb khususnya 

di kawasan Malioboro dan sekitamya. Sehingga bangunan yang sesuai 
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adalah Mddle Aparbnent yaitu untuk golongan masyarakat berpendapatan 

sedang. 

Didalam melakukan kegiatan secara garis besar dapat digambarkan 

seperti diagram dibawah ini : 

Maltan
 
Shalat
 
Tidur 
KM/WC 
dll 

KeMal 
Ke Kolam Renang 
dll 

Gambar6 
Diagram Kegiatan Umum Penghunl ,A,')artemen 

L. ........ .,.."""'" ~./ I
 
/ f\.~I-VIl..,....-t:"",H""" 

/ ./ It TIll.. // ,....- Sirlllllui-L..-__--a:.:...-____ . YenIUI 

/" T",aI ~ / // ~.J.l " 

.,/ f"/ /' // I 

~/ T,..ie.1 // 

~ ,// ,,/ ...o.r./::.----,. 

// LUll." c/
 
/r TypbI·../' }'
 

./. /"'/" 

I 

Gambar9
 
Kegiatan Khusus Penghuni ,Aparlemen
 

I 

I 
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b. Pengelola 

Pengelola apartemen bertanggung jawab terhadap kelancaran
 

kegiatan, selta laku tidaknnya unit di .pasaran. UnbJk itu maka dikelompokkan
 

menurut jenis kegiatan yang ada dan dapat digambarkan seperti diagram
 

sebagai berikut
 

Ke~a 
~ 

General Manager 
Manager 

Personalis 
Scurity 
Partcir 

dll 

Malam 
Shalat 
KM/WC 

Pulang 

Gambar10 
Diagram Kegiatan Umum Pengebla ~artemen 

2. AnaUsa Pelaku dan Keglatan pada Shopping lIal 

Pelaku kegiatan dalam shopping mal pada umumnya dapat 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu penyewa ( pedagang ). pengunjung dan 

pengelola. 

a. Penyewa ( Pedagang ) 

1.	 Penyewa toko 

Umumnya terdiri dari pedagang menengah keatas yang mempunyai 

modal besar, dengan sasaran konsumen semua golongan. Pemilik atau 

penyewa biasanya menghendaki lokasi shoppmg yang strategis serta 

berada di pusat-pusat keramaian kota sehingga akan banyak dikunjungi 

oleh konsumen. 

Pemilik atau penyewa biasanya menghendaki ruangan yang efisien 

serta mampu menampung barang-barang yang akan dipajang, sekaligus 

dapat menampung pengunjung semaksimal mungkin. Selain itu mereka 

juga menghendaki tata ruang yang bagus, dengan maksud dapat menarik 
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konsumen yang lewal Tingkat kemudahan dan kelancaran service baik 

dalam pengiriman, penyimpanan, penyajian barang ataupun pelayanannya 

juga merupakan bagian yang terpenting. 

2. Penjaga (pelayan toko) 

Penjaga (pelayan toko) adalah orang yang berhubungan langsung 

dengan konsumen, sehingga mereka merupakan penentu terhadap sedikit 

banyaknya pengunjung sekaligus laku tidaknya barang. Maka dari itu perlu 

diperhatikan fasilitas bagi mereka agar dapat beketia dengan maksimal 

didalam melayani kosumen. 

Adapun pola kegiatan dari penjaga (pelayan toko) ini, adalah: 

G8nti 881'8g8m 

Pramuniaga 
Kasir 
Peng8W88 
Cle8ning CeMC8 
Pengecekan 
Penilip8n 981'8ng 
dH 

M8k8n 
Sho/at 
dll 

Gambar11
 
Diagram Kegiatan Penjaga Toko
 

b. Pengunjullg 

Pengunjung merupakan sasaran yang sekaligus pelaku yang dapat 

membuat kembang tidaknya suatu pusat perbelanjaan dan sebagai bagian 

terpenting terhadap hidupnya suatu pusat perbelanjaan. OIeh karena itu perlu 

diperhatikan keinginan mereka seperti kualitas barang yang dijual dengan 

harga standar, kemudahan pencapaian, pelayanan yang baik, ruang yang 
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nyaman, sislem transportasi dari lantai saW ke lantai lainnya, sehingga dapat 

mendorong mereka untuk datang dan berbelanja. 

Adapun dalam kenyataanya pengunjung shopping mal dapat 

dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai pembeli, peninjau atau peneliti, 

sekedar jalan-jalan dan mencari perbandingan harga. Penjualan pada 

shopping mal memakai sistem self service seperti diagram dibawah. 

Jelen-jelen 
Mekan 

Ambit Blrang 

Penitipan Barang 

Gambar12
 
DIagram Keglatan Umum Pengunjung Mal
 

/ 

/ / 

Gambar13 
Kegiatan Khusus Pengunjung Shopping Mal 
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c. Pengelola 

Pengelola adalah sebagai penentu terhadap ruangan yang akan 

ditempati penjual. dengan harapan untuk mendapatkan untung yang sebesar

besamya terhadap ruang yang disewakan ataupun dijual. Kelangsungan hidup 

shopping mal juga sangat tergantung dari ketelitian pengelola didalam 

memasarkan ruang-ruangnya baik dari segi harga ataupun luasannya. 

....---..... ,.. -----,
'" a.... )( ,
~ PiMJIs. ~'7£.) 
~r\~, .•r'/j .... 

//"....---J 1t: 
"~l:l )[==",=

(~=-) ;;J:V =)
 
.~ '.:----1 ~_..-'""' .. 

Gambar14 
Diagram Keglatan Pengelola 

3. 'enggabungan Kegiatan pada Apartemen dan Shopping lIal. 

Pwn!lllWa_ 
_P.l~"" 

Plm~n. 

Gambar15 
Diagram Kegiatan Campuran 
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G. Analisa Snulasi Pelaku Kegiatan 

1. SirtlUlasi Pelaku Kegiatan pada Apartemen 

Sirkulasi pelaku kegiatan pada apartemen dibagi menjadi dua kelompok, yaihl : 

penghuni (penyewa) dan pengelola 

a. Penghuni ( penyewa) Apartemen 

G Q 

b. Pengelola Apartemen 

G 

KeterallJsn : 
1. Lctbj 
2. Parkir 
3. Apll1emen 
4. Mal 
5. Rumg Pengelola Apertemen 

Gambar16
 
.Analisa Sirkulasi Kegiatan Pada~artemen
 

(Sumber Pemikiran)
 

2. Sirkulasi pelaku Kegiatan pada Shopping lIal 

Sirt<ulasi pelaku kegiatan dalam shopping mal dikelompokkan menjadi 3 

bagian. yaitu : 

a. Penyewa (pedagang) 

G 
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b. Pengunjung (konsumen) 

o
 

c. Pengelola 

Q 

Keterangan : 
1. Lotbf 
2. Parkir 
3. Mal 
4. Ruang Pengelola Mal 

Gambar17
 
Malisa Sirkulasi pelaku padaShopping Mal
 

(Sumber Pemikiran)
 

3. Penggabungan Sirkulasi pada Apartemen dan Shopping Hal 

A1tematif 1 

SirkuasiSirkuasi 
PelakuPelBku 
padaplda Mal 
Aparlemen 

Keuntungan : 
• Kepadatan pengunjung tidak begitu tinggi, 

karena adanya pemisahan main entrance. 

Kerugian: 
• Kebutuhan ruang dan lahan akan semakin banyak, 

sehingga tidak efisien lagi. 
• Tidak ekonomis dalam pembangunannya. 

~.(;~ 
r. ~{?pus\.t;\(~~*'\\
".....,.- ..,.,,~\~mr-r·.,1 
'\ ,.,.;.'" ,\'. \ 1\ I.·•.·! <T I 
\,\.. .:--.'!- ".l',I'" .'"t"!.i.;,~.!J~
'<'>~':~'2YY 

~-- ~;-- ............
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.AJtematif 2 

Sir!tuasi 
Pelaku 
peda 
Apertemen 10 
dan Mal 

Keuntungan : 
- Penggabungan beberapa ful1gsi ruang yang sarna, 

akan menghemat ruang dan lahan. 
- Lebih ekonomis dalam pembangunannya dibanding altematif 1. 

Kerugian: 
• Te~adinya crowded terutama pada ruang-ruang yang dimanfaatkan 

untuk kegiatan bersama. 

Keterangan : 

- l-Ux.PJan la~ 
-•-- /-UuYJan tidak IargSlllg 

1. Letty 
2. Palkir 
3. Mal 
4. Ruang Pengelda Mal 
5. Apanemen 
6. Ruang Pengelda Apartemen 

Gambar18 
Malisa Sirl<ulasi pada Penggabungan ~artemen 

(Sumber Pemlklran) 
dan Mal 
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H. Asumsi Kebutuhan Unit Apartemen 

Kebutuhan akan apartemen pada setiap kota selalu bemeda, hal ini tidak 

bisa dipisahkan dengan tingkat kemampuan pengusaha yang berkembang di 

wi/ayah tersebul Kodya Yogyakarta dengan jumlah penduduk 474.461 pada tahun 

1996 serta laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,07% maka setiap tahun untuk 

mengimbanginya perlu pemukiman bagi 5.077 jiwa ditambah dengan kebutuhan 

perumahan dan pemukiman bagi penduduk yang sekarang ada 

Sebagai sasaran utama penghuni apartemen ini adalah beberapa kelompok 

masyarakat yang terdiri atas pemilik toko disepanjang jalan malioboro dan 

sekitarnya yang sebagian besar masih menyatu dengan tempat huniannya 

sehingga dapat menghambat perkembangan toka-toko tersebut pada waktu 

mendatang serta penduduk sementara yang banyak bekerja dalam bidang bisnis 

lainnya seperti hotel, bank, pegawai kantor pemerintahan, dsb. 

Oengan melihat jumlah toko disepanjang Malioboro yang 158 buah dan 

se/isih jum/ah penduduk pendatang dan pergi ratc.-rata sebesar 2.478 pada setiap 

tahunnya, jika diasumsikan rata-rata penyewa atau pembeli apartemen bagi pemi/ik 

toko dan penduduk pendatang sebanyak 10°04, maka didapat sejumlah 250 

konsumen. Sedangkan jumlah unit yang direncanakan adalah 40°04 dari total 

konsumen yang ada, sehingga perlu dibuatnya unit hunian sebanyak 100 buah 

berdasarkan kelolllpok unit-unit yang berbeda sesuai tiflgkat kOfldisi penghuninya. 

Pengelompokan apartemen berdasarkan struktur keluarga penghuninya, 

dibedakan menjadi 3, yaitu : 

- Single people sparlments yaitu untuk penghuni perorangan, diasumsikan 25% 

dari total unit yang ada. 

- Lone parents apartments yaitu untuk keluarga tanpa anak, asumsi 400k. 

- Multi family apartments ul1tuk keluarga dengan satu atau dua anak dengan 

asumsi 35%. 
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I. Asumsi Kebutuhan Ruang Shopping Mal 

Kebutuhan ruang untuk Shooping Mal dihitung berdasarkan suatu perkiraan 

kasar, dimana banyaknya persentase setiap ruang adalah sebagai berikut: 

1. Departemen store 
•	 Diasumsikan untuk 300 orang (@ =2 m2), 3:X) X 2 :: a:o m2 
•	 Ruang Sirkulasi dan Service, 20 % x 600 =120 mlZ 

•	 Ruang Karyawan, Gudang, Toilet, 10 % x 600 :: SO m2 

•	 Luas Total Area =78j m2 

2. Supermarket 
•	 Ruang Penjualan diasumsikan untuk 250 orang (@ :: 2 m2 )
 

250 x 2 :: 500 mlZ
 

• Ruang Sirkulasi dan Service, 20 % x 500 :: 100 m2
 

- Ruang Karyawan, Gudang, Toilet, 10 % x 500 =50 m2
 

•	 Total Luas Area =S50 m2 

3.	 Pertokoan
 
- Unit Toko 36 m2 (45 buah), 45 x 36 =1.620 m2
 

• Unit Toko 54 m2 (15 buah), 15 x 54 :: 810 m2
 

- Sirkulasi dan Servce,~ % x 2..a> =7';S m2
 

- Total Luas Area =3.159 m2
 

4.	 Restaurant 
_ Ruang makan dan minum bagi 150 orang (@ :: 2 m2 ), 150 x 2 :: 300 m2 

~ mlZ-	 Panggung untuk 10 orang (@ =3 m 2 ). 10 x 3 =
•	 Ruang Karyawan 45 m2
 

2
 

• Sirkulasi dan service, 20% x 3:X) :: 60 m2 

Luas Tolal Area = 585 m2 

5.	 Cafetaria 
•	 Ruang makan dan minum bagi 125 orang (@ :: 1,5 m2 ), 125 x 1,5 :: 183 m2 

•	 Dapur, gudang, Nang karyawan, 25% x 188 =47 m2 

•	 Sirkulasi dan ruang service, 20% x 188 =38m 2
 

Luas Area Tolal =273 m2
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6.	 Pujasera 
Ruang makan dan minum bagi 1400rang (@ :: 1,5 m2 ), 140 x 1,5 :: 210 m2 

Dapur. gudang. ruang karyawan. 25% x 210 ::: 53 m2 

•	 Sirkulasi dan service, 20% x 210 :: 42 m2
 

Luaskea Total =~ m2
 

7.	 Fasilitas pennainan anak 
• Area Bermain untuk 100 orang (@ 2,5 m2 ), 100 x 2,5 :: 250 m2
 

- Sirkulasi dan gudang.2O % x 250 =50 m2
 

Ruang Administrasi =3J m2
 

- Total Luas Area =330 m2
 

8.	 Pengelola Shopping Mal
 
Ruang Adminislrasi asumsi 45 orang (@ =5,5, m2), 45 x 5,5, :: 248 m2
 
Ruang direksi =50 m2
 

Ruang Tunggu 25 m2
 

Sirkulasi dan sevice 20 % x 323 =65 m2
 

Luas Tolal Area :: 388 m2
 

Kebutuhan ruang untuk Shopping Mal adalah sebesar 6.470 m2 
, utilitas 2% 

x 6.470 :: 130 m2 Jadi totalluas bangunan shopping mal adalah sebesar 1.100• 

m2 
• 

J. KeslOlpulan 

1.	 Lokasi bangunan fungsi campuran Apartemen Shopping Mal adalah di jalan 

Mataram-Suryotomo hal 1m sesual dengan dasar krlteria yang ada, disamping 

itu juga menyesuaikan dengan rencana Pemda Kodya Yogyakarta tentang 

pengembangan lata ruang kawassn MBlioboro. 

2.	 Penggabullgan Apartemen dan Shopping Mal. te~adi pada ruang-ruang yang 

dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kedua kegiatan yang berbeda. Jenis 

ruang-ruang tersebut seperti main entrance. plaza. parkir taman (pada ruang 

luar), lobby dan parkir di basment (pada ruang dalam). semua itu untuk 

mendapatkan optimasi terhadap ruang-ruang yang ada. 
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3.	 Konfigurasi ruang luar yang menyatu dengan kawasan, dapat dicapai dengan 

pemanfaatan ruang luar yang berdekatan dengan jalur lalu lintas sebagai 

tempat parkir dan taman tanpa harus membatasinya dengan pagar. 

4.	 Faktor desain terhadap Apartemen dan Shopping Mal memegang peranan 

penting untuk menarik konsumen sesuai target Faktor-faktor yang berkaitan 

dengan desain tersebut antara lain pencapaian yang mudah, tala letak dan 

kesan bentuk disamping itu juga pertu memperhatikan peraturan daerah 

setempa~ seperti kebijakan temadap daerah peruntukan, penggunaan lahan, 

ketinggian bangunan dan sebagainya. 

so 

--- .- -.-J' 


