BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan Perancangan
1.1.1. Konteks Perencanaan
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) memiliki jumlah penduduk 3.691.196 jiwa yang tersebar di 4
Kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul,
Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan salah
satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, yaitu sebanyak
1.172.965 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa DIY memiliki tingkat
kebutuhan rumah yang tinggi. Berikut adalah data kebutuhan rumah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tabel 1.1. Data Kebutuhan Rumah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Recapitulation of Monographic Data by Sub-District in DIY,
Government Administration Affairs (2012)

Dari tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan rumah dengan
ketersediaan rumah di DIY tidak seimbang, khususnya di Kabupaten
Sleman. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak seperti adanya
pemukiman yang dibangun seadanya tanpa memperhatikan aturan-aturan
yang ada dan adanya multifungsi bangunan yang tidak sesuai dengan yang
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seharusnya seperti yang ada di kawasan pemukiman Tambakboyo,
Condongcatur,

Depok,

Sleman.

Untuk

lebih

mengetahui

lokasi

perancangan, berikut adalah rute menuju lokasi jika ditempuh dari KM 0
Yogyakarta yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Rute Menuju Lokasi Perencanaan dari Titik 0 KM Yogyakarta
Sumber: Google Maps, 2017

Dari gambar 1.1, dapat diketahui bahwa lokasi perencanaan berjarak
10,6 km dari titik 0 Yogyakarta diukur berdasarkan jalur utama yang dilalui.
Lokasi ini merupakan kampung yang berada di perkotaan, tepatnya berada
di utara Ringroad Utara. Berdasarkan RDTR Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, lokasi perancangan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan
oleh pemerintah. Berikut adalah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Depok yang dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Lokasi Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Depok
Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman Dimodifikasi Penulis, 2018
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Lokasi perancangan berada di tepian sungai yang mengalir di sisi
utara site. Batasan antara sungai dan lokasi perencanaan dapat dilihat pada
gambar 1.3.

Gambar 1.3. Batasan Lokasi Perancangan dengan Sungai
Sumber: Google Maps Dimodifikasi Oleh Penulis, 2018

Dari gambar 1.3, dapat diketahui bahwa lokasi perancangan
merupakan kawasan waterfront. Waterfront adalah lahan area yang terletak
berbatasan dengan air, seperti laut, sungai, atau danau (Ann Bren dalam
Suferi, 2008). Lokasi perancangan memiliki luas 19.222,87 m2 dengan
fungsi eksisting sebagai rumah tinggal dan lahan kosong.
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1.1.2. Aktivitas di Lokasi Perancangan
Kawasan waterfront memiliki berbagai ciri khas, salah satunya
adalah adanya ruang publik baik indoor maupun outdoor. Lokasi
perancangan tergolong lokasi yang membutuhkan ruang publik, terutama
sebagai pusat edukasi khususnya bagi penduduk setempat yang berprofesi
sebagai pemulung dan yang berprofesi selain pemulung namun aktif dalam
kegiatan bank sampah. Pusat edukasi ini bertujuan untuk mengedukasikan
warga supaya lebih kreatif dalam pemanfaatan barang bekas. Berikut adalah
keadaan eksisting pemukiman Tambakboyo.

Gambar 1.4. Gudang milik RW 61
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 1.5. Hunian Sekaligus
Tempat Penampungan Rongsok
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Pada gambar 1.4 dan 1.5 dapat diketahui bahwa penampilan
sekeliling bangunan nampak tidak rapi dan tidak bersih sebab adanya
tumpukan hasil memulung yang diletakkan di sekeliling bangunan. Hal ini
menunjukkan bahwa perlu adanya ruang khusus untuk menampung hasil
memulung tersebut.
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Gambar 1.6. Penggunaan Batas Sempadan Sebagai
Area Pemilahan Hasil Memulung
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 1.7. Kegiatan Pemilahan Hasil Memulung
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Dari gambar 1.6 dan 1.7 terlihat bahwa sempadan bangunan selebar
3 meter tidak digunakan untuk pedestrian/ tidak dibiarkan menjadi lahan
kosong. 50 cm dari sempadan bangunan tersebut digunakan untuk
mendirikan bangunan, sedangkan 2,5 meter sisanya kadang digunakan
untuk pedestrian dan kadang digunakan untuk menampung hasil memulung.
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Gambar 1.8. Lokasi Jual Beli Barang Bekas di
Sekitar Lokasi Perancangan
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 1.9. Proses Pengangkutan Sampah
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Dari gambar 1.8 dan 1.9 dapat diketahui bahwa di sekitar lokasi
perancangan sudah ada sarana dan prasarana dalam hal penyaluran sampah
dan barang bekas hasil memulung.
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Gambar 1.10. Gelas Plastik Bekas
yang Sudah Dibersihkan
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar 1.11. Kegiatan Bank Sampah
Sumber: Dokumentasi RW 61, 2018

Selain karena adanya warga setempat yang berprofesi sebagai
pemulung, kegiatan bank sampah juga merupakan latar belakang yang
menguatkan perancangan ini. Kegiatan ini dilakukan oleh setiap warga yang
ingin bergabung dan dilaksanakan di rumah Ketua RT 22, RW 61
Tambakboyo. Sebelum dikumpulkan di bank sampah, barang-barang bekas
tersebut disimpan dahulu di rumah masing masing, Hal ini menimbulkan
efek negatif berupa adanya timbunan rongsok di ruangan yang seharusnya
dapat digunakan untuk hunian pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
warga membutuhkan ruang khusus untuk menampung dan menjalankan
kegiatan bank sampah.

Gambar 1.12. Keadaan Pedestrian Sekaligus Jalur Motor
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

7

Gambar 1.12 menunjukkan bahwa tidak ada pemisah antara jalur
pedestrian dengan jalur motor. Selain itu, belum ada pengamanan berupa
pagar sebagai pemisah antara daratan dengan sungai.

Gambar 1.13. Keadaan Toilet Umum yang
Difungsikan Sebagai Gudang Rongsok
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017

Gambar 1.13 menunjukkan bahwa toilet umum yang ada di lokasi
eksisting sudah tidak layak digunakan. Selain itu, 2 dari 3 toilet yang ada
juga sudah tidak dapat difungsikan sebab ruangan itu beralih fungsi menjadi
gudang rongsok.

Gambar 1.14. Parkir Motor
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017
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Gambar 1.15. Penampilan Bangunan
Tepian Sungai
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar 1.16. Hunian yang Tidak
Memperhatikan Sempadan Sungai
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar 1.15 dan 1.16 menunjukkan bahwa bangunan dan
sekitarnya terlihat kumuh dan belum menaati sempadan sungai selebar 3
meter.

Gambar 1.17. Kegiatan Berkumpul Warga
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018

Gambar 1.17 menunjukkan bahwa tempat warga untuk berkumpul
berada di halaman salah satu rumah warga. Namun tidak ada ruang khusus
yang ternaungi. Sehingga jika terjadi hujan atau cuaca terlalu panas, mereka
tidak memiliki ruang untuk berkumpul dan bersosialisasi.
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Dari keadaan eksisting yang sudah disebutkan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa lokasi perancangan membutuhkan kebutuhan ruang
berupa bangunan tepian sungai yang menerapkan M3K (mundur, munggah,
madhep kali). Bangunan tersebut meliputi hunian dan ruang publik,
khususnya ruang publik untuk edukasi warga sekitar.
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1.2. Pernyataan Persoalan dan Batasannya
1.2.1. Peta Permasalahan/ Persoalan Perancangan

TAMBAKBOYO RIVERSIDE VILLAGE
Perancangan Hunian dengan Penekanan pada M3K
(Mundur, Munggah, Madhep Kali) dan Perancangan
Ruang Publik sebagai Pusat Edukasi

Skema 1.1 Peta Permasalahan Perancangan
Sumber: Penulis, 2018

11

1.2.2. Rumusan Permasalahan
1. Rumusan Masalah Umum
Bagaimana mendesain kawasan hunian dan ruang publik dengan konsep
riverside village di perkampungan Tambakboyo, Condongcatur, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Rumusan Masalah Khusus
a. Bagaimana mendesain hunian yang berada di tepian sungai
perkampungan

Tambakboyo,

Sleman,

Yogyakarta

dengan

penerapan M3K (mundur, munggah, madhep kali)?
b. Bagaimana mendesain ruang publik sebagai pusat edukasi yang
berada di tepian sungai perkampungan Tambakboyo, Sleman,
Yogyakarta?
1.2.3. Tujuan
1. Tujuan Umum
Mendesain perkampungan dengan konsep riverside village di
perkampungan Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
2. Tujuan Khusus
a. Mendesain hunian yang berada di tepian sungai perkampungan
Tambakboyo, Sleman, Yogyakarta dengan penerapan M3K
(mundur, munggah, madhep kali).
b. Mendesain ruang publik sebagai pusat edukasi yang berada di tepian
sungai perkampungan Tambakboyo, Sleman, Yogyakarta.
1.2.4. Sasaran
1.

Mendesain hunian yang mundur sesuai sempadan minimal 3 meter,
munggah menjadi dua lantai, dan muka bangunan menghadap ke
sungai.
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2.

Mendesain ruang publik sebagai pusat edukasi yang ditekankan pada
pengolahan barang bekas.

1.2.5. Batasan
1. Hunian terdiri dari dua tipe, yaitu tipe 36 dan tipe 42. Disekitar
lingkungan hunian diberi fasilitas umum berupa toilet umum, ruang
berkumpul, dan area parkir.
2. Ruang publik sebagai pusat edukasi terdiri dari satu massa bangunan
dengan ruang ruang inti berupa tempat menampung barang bekas sudah
dipilah dan dicuci/ dibersihkan, tempat workshop, ruang pameran karya
hasil workshop, dan mushola.

1.3. Metoda Pemecahan Persoalan Perancangan yang Diajukan

1.

MENENTUKAN RANCANGAN:
Hunian dengan penerapan M3K (mundur, munggah, madhep kali)
2. Ruang Publik Sebagai Pusat Edukasi

Skema 1.2. Metoda Pemecahan Persoalan Perancangan
Sumber: Penulis, 2018
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1.3.1. Langkah pertama: memilih topik, menyatakan masalah dan merumuskan
latar belakang. Pada langkah ini, penulis menentukan fokus pada rancangan
Kawasan housing dan education center yang berada di tepian sungai yang
diberi nama riverside village.
1.3.2. Langkah kedua: memilih lokasi yang dianggap cocok. Pada langkah kedua
ini, penulis menemukan lokasi yang sesuai dengan langkah pertama yaitu
Kampung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1.3.3. Langkah ketiga: mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan
karakteristik lingkungan kampung Tambakboyo. Memilah data yang akan
menjadi masalah utama yang akan diselesaikan dengan pendekatan yang
sesuai.
1.3.4. Langkah keempat: menentukan penekanan yang cocok dengan keadaan
eksisting lokasi perancangan. Penekanan tersebut yaitu gerakan pemerintah
M3K (mundur, munggah, madhep kali) dan ruang publik sebagai pusat
edukasi.
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1.4. Peta Pemecahan Persoalan Perancangan

Pusat Edukasi

Skema 1.3. Peta Pemecahan Persoalan Perancangan
Sumber: Penulis, 2018
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1.4.1. Mencari Data Eksisting
1. Observasi
Menurut Garayibah dalam Silalahi (2016), observasi ialah
perhatian yang terfokus pada gejala sesuatu dengan mengungkapkan
faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang
mengaturnya. Observasi dilakukan penulis untuk mengetahui
bagaimana keadaan eksisting bangunan dan lingkungan Kampung
Tambakboyo. Observasi dilakukan sebanyak tiga kali. Yang pertama
dilakukan pada akhir tahun 2017, yang kedua dilakukan pada Januari
2018, dan yang ketiga dilakukan pada Februari 2018.
2. Wawancara
Menurut Garayibah dalam Silalahi (2016), mendefinisikan
wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang
dalam situasi saling berhadapan salah seorang. Pada teknik wawancara
ini, penulis mewawancarai 3 (tiga) narasumber, yaitu: 1 ketua RW, 1
penghuni bangunan tepi sungai yang berprofesi sebagai pemulung, dan
1 warga yang aktif berkegiatan di bank sampah.
3. Dokumentasi
Menurut Hamidi dalam Ningrum (2015), metode dokumentasi
merupakan informasi yang berasal dari catatan penting, bisa dari
lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Menurut Sugiyono
dalam Ningrum (2015), dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar,
atau karya-karya monumentel. Dokumentasi yang dilakukan penulis
berupa foto rumah-rumah dan keadaan sekitar Kampung Tambakboyo.
4. Internet
Untuk melengkapi data yang sudah ada, penulis melakukan
pencarian data melalui internet. Baik tentang deskripsi keadaan
eksisting maupun peta udara untuk memudahkan perhitungan lokasi.
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1.4.2. Mengolah Data
1. Menentukan Bangunan yang Dipertahankan
Bangunan yang dipertahankan adalah bangunan yang berada di pinggir
jalan. Bangunan-bangunan tersebut berupa rumah dan Gudang RW.
2. Menentukan Bangunan yang Diredesain
Bangunan yang diredesain adalah bangunan yang berada di tepian
sungai yaitu berupa hunian dan fasilitas umum seperti lahan parkir dan
toilet.
3. Menentukan Bangunan Baru di Lahan Kosong
Bangunan baru yang akan dibangun di lahan kosong berupa ruang
publik seperti education center dan fasilitas yang menunjang lainnya
seperti taman, gazebo, dan kantin.
1.4.3. Mendesain sesuai dengan Pendekatan
Dalam mendesain, perancang mencari aturan-aturan dan preseden yang
berkaitan dengan pendekatan M3K (mundur, munggah, madhep kali) dan
ruang publik sebagai pusat edukasi.
1.4.4. Uji Desain
Uji desain dilakukan dengan membuat tabel perbandingan antara desain
eksisting dengan desain baru dan melakukan wawancara dengan warga serta
tokoh masyarakat setempat.
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1.5. Originalitas Tema
Tabel 1.2. Originalitas Tema
No.
1.

Judul,
Penulis
Kampung
Daur UlangSalah Satu
Respon
Arsitektur
Terhadap
Permukiman
Kumuh
Pemulung
(Sudijar,
2015)

Pendekatan
Biophilic
Design

Konsep
Pendekatan biophilic design dipilih
karena adanya hubungan dan keterlibatan
antara manusia dengan lingkungan.
Biophilic design ini menekankan pada
susunan cara membuat ruangan menjadi
tempat yang nyaman untuk dihuni.

Gambar Penerapan Biophilic Design Dalam
Ruangan Untuk Memberikan Kesan Nyaman
Pada Manusia
Sumber: Sudijar, 2015

Rumah
Produktif
(Home
Based
Enterprise)

Rumah Produktif adalah teori dimana
sebuah rumah (hunian) yang sebagian
areanya digunakan untuk memproduksi
sesuatu yang bernilai ekonomi atau untuk
kegiatan ekonomi.
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No.

Judul,
Penulis
Kampung
Daur UlangSalah Satu
Respon
Arsitektur
Terhadap
Permukiman
Kumuh
Pemulung
(Sudijar,
2015)

Pendekatan
Rumah
Produktif
(Home
Based
Enterprise)

Konsep
Macam tipe rumah produktif ada tiga,
yaitu (a) tipe campuran, (b) tipe
berimbang, (c) tipe terpisah dan yang akan
diterapkan pada objek rancangan ini
adalah tipe terpisah. Dimana pada tipe ini
tempat kerja merupakan hal yang
dominan serta mengambil sebagian besar
dari total ruangan. Kadang tempat tinggal
diletakkan pada bagian belakang atau
tempat kerja. Atau pemilik rumah tinggal
pada tempat lain yang terpisah dari tempat
produksi.

Skema Hubungan Massa Kampung Daur
Ulang
Sumber: Sudijar, 2015

19

No.
2.

Judul,
Penulis
Arahan
Perancangan
Ruang Publik
Dengan
Pendekatan
Konsep
Riverfront Di
Sungai
Tuntang
Kabupaten
Demak
(Naafi’aa,
2015).

Pendekatan

Konsep

Konsep
Riverfront
Di Sungai
Tuntang
Kabupaten
Demak

Gambar Siteplan Taman Kali Tuntang Lama
Sumber: Naafi’aa, 2015

3.

Taman Wisata Green
di
Embung Landscape
Tambakboyo
dengan
Penerapan
Green
Landscape
(Darmawanto,
2015)

Pada perencanaan taman wisata ini,
perancang lebih menekankan pada landscape.
Dimana lokasi perancangan juga merupakan
kawasan wisata yang cocok dikembangkan
dalam hal landscape.
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No.

4.

Tema
Penulis
Tambakboyo
Riverside
Village
Perancangan
Hunian
dengan
Penekanan
pada M3K
(Mundur,
Munggah,
Madhep Kali)
dan
Perancangan
Ruang Publik
sebagai Pusat
Edukasi
(Penulis,
2018).

Tema

Konsep

Pembanding
Kampung Daur
Ulang-Salah
Satu Respon
Arsitektur
Terhadap
Permukiman
Kumuh
Pemulung
(Sudijar, 2015)

Perbedaan
antara
perencanaan
tambakboyo riverside village dengan
tema nomor 1 yaitu; pada tema 1
menekankan
pada
bagaimana
permukiman kumuh dapat diperbaiki
dengan bhiopilic design yang
menyatukan
hubungan
manusia
dengan lingkungan, sedangkan pada
perencanaan tambakboyo riverside
village menekankan pada penerapan
M3K (mundur, munggah, madhep
kali).

Arahan
Perancangan
Ruang Publik
Dengan
Pendekatan
Konsep
Riverfront Di
Sungai Tuntang
Kabupaten
Demak
(Naafi’aa, 2015).

Perbedaan
antara
perencanaan
tambakboyo riverside village dengan
tema nomor 2 yaitu; pada tema 2
menggunakan pendekatan konsep
riverfront dengan memperbanyak
fasilitas hiburan dan pariwisata,
sedangkan
pada
perencanaan
tambakboyo
riverside
village
mengutamakan ruang publik sebagai
pusat edukasi disamping ada media
pariwisata juga namun bukan yang
utama.

Taman Wisata di
Embung
Tambakboyo
dengan
Penerapan Green
Landscape
(Darmawanto,
2015)

Antara tema penulis dengan tema ke 3
lokasinya sama sama di area
Tambakboyo. Namun pada tema 3 ini
perancang lebih menekankan pada
landscape dengan konsep green
landscape sedangkan tema penulis
tentang
riverside
village
ini
menempatkan landscape sebagai
tambahan dan building sebagai yang
utama.

Sumber: Penulis, 2018
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