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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Persoalan Perancangan 

Perkembangan suatu wilayah ataupun kota-kota di Indonesia, 

semakin menunjukan akan suatu ketepatan dalam bentuk dan skala. Hal 

tersebut didukung oleh jumlah masyarakat yang kian berkembang secara 

pesat, dan permasalahan ini justru sangatlah terlihat jelas pada Kota 

Yogyakarta. Realitanya jumlah penduduk pria dan wanita mulai dari tahun 

2010 hingga tahun 2015 bertumbuh sebanyak 1.2 juta jiwa. Disisi lain 

menurut prediksi serta proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2035, 

jumlah penduduk akan terus berkembang hingga sebanyak 2.17 juta jiwa 

Bahkan saat ini Kota Yogyakarta, memiliki kondisi dimana setiap 1 km2 

dihuni oleh 11.958 jiwa penduduk. Tingginya kepadatan penduduk di Kota 

Yogyakarta berkaitan dengan luas wilayah administrasi yang terbatas (1.0 

% wilayah DIY) dan wilayah ini sudah terlalu jenuh untuk menampung 

populasi penduduknya akibat berkembangnya kegiatan perekonomian yang 

semakin menggeser kawasan permukiman (Statistik Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 2015). Perkembangan populasi yang terjadi di Kota 

Yogyakarta serta dorongan pula oleh perkembangan infrastruktur yang ada 

di lokasi tersebut yang mendorong meraknya pertumbuhan di sektor 

properti. 

Permasalahan yang kerap di temui dalam pertumbuhan di sektor 

properti adalah terjadinya sebuah permasalahan demand (permintaan) yang 

selalu bertambah di karenakan pertumbah jumlah penduduk yang 

meningkat pesat dan supply (persediaan) yang terbatas. Dapat diketahui 

perkembangan di sektor properti di Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 

2014 teruslah bertambah dan menunjukkan hasil yang positif dalam artian 

berkembang secara drastis. Hal tersebut di dukung berdasarkan hasil 

wawancara yang menyatakan: "Sebagai buktinya permintaan akan properti 

seperti kondominium, apartment, dengan fungsi campuran seperti halnya 

pusat perbelanjaan di minta oleh kalangan masyarakat menengah keatas. Di 

prediksikan trend pertumbuhan properti ini akan terus berlanjut. Tidak 

lepas dari ke bijakan pemerintah yang akan menerapkan rekomendasi 

penataan kota. Hal ini akan berpengaruh terhadap pasar asset baik itu dalam 

negeri maupun luar" (Okezone, News Property, dengan Ketua PDP REI 

Remigus Edi Mulyono, 2013). 
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Di sisi lain pertumbuhan akan sektor properti dapat mempengaruhi 

pertumbuhan makro ekonomi suatu kota, khususnya Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Pertumbuhan properti saat ini di DIY memang mengalami 

peningkatan yang drastis dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun 

berbeda sekali dibandingkan dengan suatu wilayan yang terletak di 

kawasan di Area Prime Zone (tengah kota) DIY, yaitu kawasan Sagan. Di 

bandingkan dengan kawasan lain, kawasan Sagan perlu adanya 

pengembangan potensi sosial ekonomi untuk pengembangan wilayah 

jangka panjang sehingga mampu berintegrasi ke dalam sistem 

perekonomian regional, nasional, maupun global.  Pengembangan wilayah 

harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah. 

Namun kondisi kawasan Sagan saat ini tidak lah mendukung visi misi yang 

dimilikinya, yaitu mendukung perkembangan potensi sosial ekonomi 

kawasan tersebut. Karena kawasan Sagan memiliki permasalahan dalam 

hal pertumbuhan sektor properti, dimana pertumbuhan yang terjadi tidak 

secara teratur. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan properti yang 

diperlukan masyarakat setempat agar dapat tinggal, namun ketersedian 

lahan yang ada sangatlah terbatas. Pada akhirnya mengakibatkan 

penggusuran ruang terbuka hijau. 

Seiring dengan berkurangnya ruang terbuka hijau pada kawasan 

Sagan, yang merupakan Area Primer (tengah kota) mengakibatkan 

terjadinya Urban Heat Island. Permasalahan ini adalah sebuah kota atau 

kawasan metropolitan yang memiliki tingkat kehangatan dalam hal 

temperatur yang berbeda dibandingkan kawasan sekitarnya. Hal ini 

disebabkan oleh aktivitas manusia yang meliputi pemusatan aktivitas 

masyarakat, meraknya pembangunan properti, dan minimnya ruang 

terbuka hijau yang sejatinya dapat membantu sebagai pendingin area 

perkotaan secara pasif (Wikipedia, 2016). 

Dengan terjadinya isu pertumbuhan jumlah penduduk, yang 

mengakibatkan bertumbuhan dalam sektor properti. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya urban heat island, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

perlu adanya pembangunan Mix-Use Building dengan sistem perancangan 

Sustainable Building yang memiliki fungsi Apartment dan Mall. Fungsi 

tersebut diperuntukkan agar dapat mengatasi permasalahan minimnya 

ketersediaan lahan dan permintaan perkembangan properti serta dapat 

mewujudkan visi misi kawasan Sagan. Serta rancangan Mix-Use Building 

ini menerapkan Passive Cooling sebagai dasar metode perancangan, agar 

dapat mengembangkan bentukan bangunan berdasarkan prisip-prinsip 

pendinginan pasif dan mengurangi beban peningkatan suhu (Urban Heat 

Island) yang di alami kota Yogyakarta. 
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1.2 Pernyataan Persoalan Perancangan Dan Batasannya  

1.2.1 Permasalahan Umum 

Bagaimana merancang bangunan mixed use (mall dan 

apartment) dengan penerapan passive cooling sebagai dasar metode 

perancangan pada kawasan Sagan, Yogyakarta? 

1.2.2 Permasalahan Khusus 

1) Bagaimana merancang sirkulasi dan tata ruang yang menarik 

namun mempertimbangkan kenyamanan termal bagi pengguna 

bangunan? 

2) Bagaimana merancang sebuah bangunan mixed use dengan 

fungsi mall dan apartment yang menerapkan passive cooling 

sebagai kriteria merancang exterior (secondary skin and façade) 

maupun interior bangunan yang menunjang estetika dan 

menciptakan kenyaman termal? 

1.2.3 Tujuan Umum 

Merancang bangunan mixed use (mall dan apartment) 

dengan penerapan passive cooling sebagai dasar metode 

perancangan pada kawasan Sagan, Yogyakarta. 

1.2.4 Tujuan Khusus 

1) Merancang sirkulasi dan tata ruang yang menarik namun 

mempertimbangkan kenyamanan termal bagi pengguna 

bangunan. 

2) Merancang sebuah bangunan mix-use dengan fungsi mall dan 

apartment yang menerapkan passive cooling sebagai dasar 

media merancang exterior (secondary skin and façade) maupun 

interior bangunan yang menggunakan vertical garden dan 

green roof sebagai penunjang estetika dan menciptakan 

kenyaman termal. 
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1.3 Metoda Pemecahan Persoalan Perancangan yang Diajukan 

1.3.1 Metode Pengumpulan Data dan Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Metode Penelusuran Masalah 

 
Skema 1 Metode Penelusuran Masalah 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

PENGUMPULAN 

DATA 

Dalam menggumpulkan data memperlukan 2 jenis 

sumber data, yaitu: 

1. Data Primer, dengan cara mengumpulkan data 

dari lokasi tapak dan melakukan penelitian 

secara langsung. 

2. Data Sekunder dengan mencari data dari 

artikel, jurnal penelitian, peraturan pemerintah, 

buku dan beberapa koleksi buku pribadi. 

Dalam tahap analisis terbagi menjadi 2 tahap 

langkah yang diperlukan, yaitu: 

1. Metode Deskriptif dan analitis. Metode 

deskriptif ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data primer di lapangan 

(analisis tapak).  

2. Metode Literatur dari buku, data dari internet 

dan jurnal pun akan dikumpulkan guna 

mendukung perencanaan dan perancangan 

bangunan mixed use berkelanjutan dengan 

penerapan pendinginan pasif sebagai dasar 

metode perancangan. 

ANALISIS 
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1.3.3 Metode Pemecahan Masalah 

Metode ini dilakukan dengan analisis pada kajian-kajian 

berdasarkan rumusan masalah dalam perancangan, kajian pustaka 

yang dianalisis meliputi: 

1) Kajian Bangunan Mixed-Use, kajian ini dibutuhkan untuk 

proses dasar perancangan bangunan mixed use dengan fungsi 

ganda yaitu apartment dan mall yang meliputi: jenis ruangan, 

kebutuhan ruang, besaran ruang, dan lain-lain yang dapat 

mendukung perancangan bangunan mixed use. 

2) Kajian Sustainable Building, kajian ini guna untuk membahas 

tentang standar ketentuan bangunan berkelanjutan, khususnya 

pada aspek efisiensi dan konservasi penggunaan sumber daya 

energi dan air. 

3) Kajian Passive Cooling, kajian penghawaan pasif merupakan 

pendekatan dan salah satu metode paling efisien dalam 

menciptakan kenyamanan termal baik pada ruang-ruang 

interior maupun exterior yang terdapat pada bangunan. 

1.3.4 Metode Pendekatan Konsep 

Pendekatan konsep adalah tahap mengumpulkan semua 

analisis dan permasalahan yang ada untuk kemudian di dapatkan 

sebuah penyelesaian atas permasalahan yang ada dan menghasilkan 

sebuah konsep yang menjawab isu-isu lingkungan yang nantinya 

akan meningkatkan kualitas lingkungan itu sendiri. 

1.3.5 Metode Design 

Membuat desain skematik dengan mendefiniskan gambaran 

rancangan kasar yang sesuai dengan konsep perancangan, 

kemudian diterapkan pada design final project. 

1.3.6 Metode Pengujian Design 

Metoda pengujian desain ini berfungsi untuk mengetahui 

sejauh rancangan dapat menyelesaikan persoalan desain sesuai 

dengan penekanan dan kajian-kajian yang diperoleh. 

 



 

27 

1.4 Peta Pemecahan Persoalan (Kerangka Berfikir) 

1.4.1 Peta Permaslahan 

 

Skema 2 Peta Permasalahan 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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1.4.2 Kerangka Berfikir 

 

Skema 3 Kerangka Pola Pikir. 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

1.5 Keaslian Penulisan 

1. Judul  : Condominium Di Baciro, Yogyakarta 

Penulis  : Putri Syahwara (11 512 291) 

Penekanan : Tata Ruang dan Sirkulasi yang Dapat Memicu 

Interaksi Sosial dalam Batas Property Size 

Permasalahan : Bagaimana merancangan bangunan apartment 

yang dapat memicu interaksi sosial bada 

bangunannya, namun tetap mempertimbangkan 

aspek privasi dalam aspek property size 

  


