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CO-LIVING APARTEMEN  

DI KAWASAN AEROTROPOLIS KULON PROGO 

Abstrak   

 Terbangunnya bandara baru di Kabupaten Kulon Progo berdampak pada kebijakan pemerintah 

yang akan membuat suatu kawasan aerotropolis yang mengubah fungsi lahan di sekitar supaya 

memaksimalkan keberadaan bandara sebagai pusat dari airport city. Karena semakin 

bertambahnya lowongan kerja yang diakibatkan adanya Bandara NYIA di Kulon Progo akan 

menyebabkan semakin banyak orang yang datang ke daerah tersebut dengan tujuan untuk 

mencari pekerjaan di bandara maupun bekerja di proyek-proyek di kawasan aerotropolis. Sebagai 

respon akan kebutuhan tempat tinggal pada kawasan aerotropolis, hunian vertikal merupakan 

solusi yang tepat karena lebih praktis, efisien dan tidak memakan lahan yang terlalu banyak. 

Namun dalam perkembangannya hunian vertikal memiliki permasalahan sosial yang lebih tinggi 

karena para penghuni merasa tidak memiliki kontrol dan tanggung jawab pribadi pada hunian 

dengan area yang dimiliki oleh banyak orang (Newman 1996). Sebagai solusi dari permasalahan 

tersebut maka perancangan hunian vertikal ini memiliki konsep Co-living yang bertujuan untuk 

meningkatkan interaksi sosial antar penghuninya, dan memiliki harga yang lebih terjangkau 

daripada apartemen dengan fasilitas yang sama. Perancangan Co-living apartemen ini memiliki 

terget penghuni yaitu fresh graduate, pasangan muda, karyawan yang bekerja di sekitar kawasan 

aerotropolis Kulon Progo, golongan ex-patriat, dan masyarakat umum. Proses perancangan pada 

Co-living apartemen ini berupa gagasan konsep site, konsep mikro, konsep makro, dan dengan 

penekanan konsep Co-living yang akan diterapkan pada bangunan. 

Kata kunci: Co-living, apartemen, tempat tinggal, aerotropolis. 

Abstract 
 The establishment of a new airport in Kulon Progo Regency has an impact to government policies 

that will create an aerotropolis area that changes the function of the surrounding land in order 

to maximize the existence of the airport as the center of the airport city. Due to the increasing 

number of job openings caused by nyia airport in Kulon Progo will cause more people to come 

to the area with the aim to find work at the airport or work on projects in the aerotropolis area. 

In response to the need for shelter in the aerotropolis area, vertical occupancy is the right 

solution because it is more practical, efficient and does not consume too much land. But in its 

development vertical occupancy has higher social problems because residents feel they do not 

have control and personal responsibility in occupancy with areas owned by many people 

(Newman 1996). As a solution to this problem, the design of this vertical residence has a Co-

living concept that aims to increase social interaction between its residents, and has a more 

affordable price than apartments with the same facilities. The design of this co-living apartment 

has targeted residents, namely fresh graduates, musa couples, employees who work around the 

Kulon Progo aerotropolis area, ex-patriat groups, and the general public. The design process in 

co-living apartments is in the form of site concept ideas, micro concepts, macro concepts, and 

with emphasis on co-living concepts that will be applied to buildings. 

Keyword: Co-living, apartment, residence, aerotropolis
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Terbangunnya bandara baru di Kabupaten Kulon Progo berdampak pada kebijakan pemerintah 

yang akan membuat suatu kawasan aerotropolis yang mengubah fungsi lahan di sekitar bandara 

supaya memaksimalkan keberadaan bandara untuk menunjuang transportasi umum yang saling 

bersinergi dengan tranportasi umum yang lain. Aerotropolis merupakan suatu konsep kawasan 

yang saling terintegrasi dengan tranportasi umum lainnya supaya terbentuk sebuah sarana mobilitas 

distribusi barang dan logistik yang pendek serta dapat memfasilitasi masyarakat serta dapat 

mengurangi ketergantungan akan transportasi pribadi supaya berkurangnya macet dan polusi yang 

disebabkan oleh banyaknya zat karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan. Karena semakin 

bertambahnya lowongan kerja yang diakibatkan adanya Bandara NYIA di Kulon Progo akan 

menyebabkan semakin banyak orang yang datang ke daerah tersebut dengan tujuan untuk mencari 

pekerjaan di bandara maupun bekerja di proyek-proyek yang telah ada. Untuk itu dalam 

perancangan kawasannya, dalam konsep aerotropolis ini sudah ditetapkan juga beberapa lahan yang 

akan dijadikan tempat permukiman yang berada di kawasan tersebut. Meskipun lahan kosong di 

sekitar bandara masih luas, namun untuk mengurangi penyusutan lahan hijau yang terlalu besar 

kedepannya, maka hunian vertikal merupakan langkah yang tepat karena dapat meminimalisir 

pengalihan lahan hijau untuk kebutuhan tempat tinggal, karena dengan adanya bandara dan konesp 

Aerotropolis ini maka Kulon Progo akan menjadi sebuah kota besar baru pada kedepannya. Namun 

dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada hunian vertikal, salah 

satu diantaranya adalah biaya perawatan utilitas yang mahal dan tingkat sosial yang buruk. Masalah 

sosial dari membangun tempat tinggal vertikal pun sudah dipaparkan dari ahli tata kota dan arsitek 

dengan nama Oscar Newman di  teori Defensible Space (Newman, 1996), yang menyebutkan yaitu 

dengan penelitian di kota New York, Amerika Serikat, jumlah tindak kriminal di gedung apartemen 

yang melebihi kompleks gadung tempat tinggal tapak, kejadian ini ditemukan sebab yang 

menghuni beranggapan tak punya kendali dan tanggung jawab privasi atas tempat tinggal yang 

areanya dipunyai berbanyak orang. Sehingga solusi untuk permasalahan tersebut adalag konsep co-

living, dimana konsep tersebut berfokus ke spasial dengan bentuk beberapa ruang komunal untuk 

menjadi ruang berinteraksi dan ruangan menumbuhkembangkan para penghuninya, sekalian 

menjadi usaha mengontrol  sosial pada lingkungan tempat tinggal yang menghadirkan atmosfer 

yang menyatu dengan tetangganya. Konsep tempat tinggal co-living juga saat ini senantiasa 

mengalami perkembangan di berbagai kota besar berkepadatan tinggi. Tempat tinggal co-living 

menjadi wujud dari berkembangnya konsepan co-housing yang menyesuaikan keadaan  masyarakat 

di wilayah kota yang padat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah desain apartemen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

2. Bagaimanakah desain apartemen yang sesuai dengan konsep aerotropolis dan dapat mendukung

keberlanjutan akan kebutuhan tempat tinggal pada kawasan tersebut?

1.3 Tujuan 

1. Menetukan lokasi hunian apartemen yang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah

aerotropolis Kulon Progo

2. Mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang diperlukan untuk merancang hunian

apartemen.

3. Mengaplikasikan konsep Co-living sebaik mungkin dan memberikan tampilan ekterior dan

interior yang mencerminkan konsep aerotropolis dan budaya setempat.

1.4 Sasaran 

1. Memberikan desain hunian apartemen dengan konsep co-living yang sejalan dengan kawasan

aerotropolis yang dapat memelihara kelangsungan kawasan hijau yang ada.

2. Memberikan tempat tinggal yang sehat baik dalam huniannya dan lingkungan sekitarnya.

2. METODE

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi : 

1. Studi Literatur

Memahami dan menginterpretasikan literatur yang ada kaitannya ke judul yang diambil 

dengan tujuan untuk pembahasan yang meliputi profil hunian di Kulon Progo, standarisasi 

perancangan apartemen di Kulon Progo, peraturan-peraturan yang berkaitan tentang bangunan 

di sekitar kawasan bandara, serta kajian-kajian tentang konsep co-living itu sendiri. 

2. Observasi

Studi observasi dilakukan dalam menentukan lokasi perancangan serta mengatami 

keadaan disekitar area yang akan digunakan untuk perancangan. 

3. Studi Preseden Arsitektur

Preseden arsitektur merupakan sebuah upaya penilaian dalam melatih kecakapan 

terhadap desain arsitektur. Preseden mengidentifikasi pola dan tema yang sebelumnya sudah 

ada, dan berusaha untuk mewujudkan bentuk dan inspirasi yang sama di generasi berikutnya.  
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.1 Pengertian Apartemen 

Berikut definisi apartemen dari beberapa ahli:  

1. Apartemen adalah tempat tinggal berupa bangunan berlantai tingkat yang memiliki 

kelengkapan seperti ruangan untuk duduk-duduk, kamar tidur, dapur, ruangan untuk makan, 

wadah atau tempat buat air besar, serta kamar mandi yang letaknya dalam satu lantai, bangunan 

berlantai tingkat dengan pembagian beberapa hunian (Kamus Umum Bahasa Indonesia). 

2. Bangunan tempat tinggal yang terpisah dengan vertical dan horizontal supaya ada tempat 

tinggal yang berdiri dengan sendirinya dan meliputi bangunan berlantai tingkat rendah ataupun 

bangunan tinggi, yang lengkap dengan bermacam fasilitas sebagaimana ketentuan standarnya 

(Ernst Neufert, 1987). 

3. Suatu unit untuk tinggal yang terdapat kamar tidur, ruangan untuk tamu, kamar mandi, dapur, 

ruangan untuk bersantai di satu lantai gedung vertikal yang terbagi ke unit-unit tempat untuk 

ditinggali (Chiara & Callender, 2008). 

  Pada UU Rumah Susun, Pasal 1 menjabarkan yaitu yang didefinisikan sebagai apartemen 

yakni gedung dengan berlantai tingkat yang dibuat di sebuah kawasan serta dibagi ke berbagai 

bagian yang dibuat strukturnya dengan cara fungsional ke arah horizontal ataupun vertikal sebagai 

tiap satuannya bisa dipunyai dan dipakai khususnya bagi hunian yang lengkap dengan berbagai 

bagian bersamaan serta tanah dan benda bersamaan. Jadi dapat disimpulkan definisi dari apartemen 

merupakan bangunan bertingkat yang terdiri dari beberapa unit dengan berbagai fasilitas yang 

lengkap.  

2.3 Tinjauan Umum Co-living 

  Konsep co-living memang belum begitu terkenal di Indonesia, namun konsep ini merupakan 

perkembangan dari konsep co-housing yang sudah ditemukan sekitar tahun 1960-1970 di benua 

Eropa, konsep ini pada awalnya digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi pada 

hunian dan efisiensi ekonomi yang menyangkut tentang hunian. 

2.3.1. Pengertian Co-living  

   Tingginya harga real estat dan gaya hidup yang semakin soliter membuat orang 

mencari cara hidup baru. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip ekonomi berbagi 

pada hunian. Konsep ini dikenal dengan Co-living, yakni konsep hunian berbasis prinsip 

berbagi fasilitas. Hunian dengan konsep ini memiliki prinsip ruang privat yang kecil dan ruang 

bersama yang besar. Ruang bersama ini biasanya berupa dapur, lounge, ruang kerja, serta ruang 
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utilitas seperti laundry. Dengan adanya ruang bersama membuat harga sewa yang dibebankan 

kepada seorang penghuni menjadi lebih murah karena penggunaannya yang dilakukan secara 

bersama. Dengan demikian kebutuhan akan fasilitas tetap terpenuhi walaupun penggunaannya 

dilakukan secara bersama. Dengan fasilitas seperti apartemen, penyewa bisa mendapatkan 

harga yang lebih terjangkau (Shafique, Atief, 2018). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Profil Site Terpilih 

    
Gambar 1. Tampak Lokasi Terpilih 

Sumber: Penulis, 2022 

  Site terpilih berada pada pinggir jalan utama dan merupakan jalan lintas provinsi. Lokasi site 

tepatnya di Jl. Purworejo-Jogja, Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. 

Profil site terpilih untuk perancangan apartemen antara lain: 

1) Luas lahan  : 6,21 hektar 

2) Kondisi topografi : tanah datar/tidak berkontur 

3) Kondisi lingkungan : merupakan tanah persawahan 

4) Status lahan   : milik masyarakat pribadi 

5) Batasan site: 

• Utara  : lahan persawahan 

• Barat  : jalan antar desa 

• Selatan  : jalan raya 

• Timur   : lahan persahanan 
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3.2. Analisa dan Konsep Ruang 

3.2.1. Analisis Kegiatan Pengguna 

1) Pengelola 

 
Gambar 1. Kegiatan pengelola 

Sumber: Penulis, 2022 

2) Penghuni 

 
Gambar 2. Kegiatan penghuni 

Sumber: penulis, 2022 

3) Pengunjung 

 
Gambar 3. Kegiatan Pengunjung 

Sumber: Penulis, 2022 

3.2.2. Analisis Kebutuhan Ruang 

1) Pengelola 

Tabel 1. Analisa Kebutuhan Pengelola 

Kelompok Kegiatan Kebutuhan 

ruang 

zona 

Pengelola 

 

 

 

•  

Parkir -Mobil  

-Motor  

Publik 

Bekerja  Ruang kerja Privat 

Sholat Musholla Semi Privat 

MCK  Toilet Publik 

Menerima 

tamu  

Ruang tamu Privat 

Istirahat Ruang santai Publik 

Pelayanan Resepsionis Privat 

Kontrol 

Fasilitas 

Ruang cctv 

Ruang servis 

Privat 

Menyimpan 

barang 

Gudang Privat 

Sumber: Penulis, 2022 
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2) Penghuni 

Tabel 2. Analisa Kebutuhan Penghuni 

Kelompok Kegiatan Kebutuhan 

ruang 

zona 

Penghuni Parkir -Mobil  

-Motor  

Publik 

Istirahat Kamar tidur Privat 

Sholat Musholla Semi Privat 

MCK  Toilet Publik 

Menerima 

tamu  

Ruang tamu 

Ruang 

bersama 

Privat 

Makan Dapur Semi Publik 

Olahraga Lapangan 

outdoor 

Gym  

Publik 

Refreshing Ruang media 

Ruang santai 

Publik  

Sumber: Penulis 2022 

3) Pengunjung  

Tabel 3. Analisa Kebutuhan Pengunjung 

Kelompok Kegiatan Kebutuhan 

ruang 

zona 

Pengunjung Parkir -Mobil  

-Motor  

Publik 

Sholat Musholla Semi Privat 

MCK  Toilet Publik 

Menerima 

tamu  

Ruang tamu 

Ruang 

bersama 

Privat 

Sumber: Penulis 2022 
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3.3. Analisa  dan Konsep Site 

 
Gambar 5. Analisa Tapak 

Sumber: Penulis, 2022 

1. Analisa Pencapaian Site 

• Pintu masuk utama area apartemen diletakkan pada sisi selatan site yang menghubungkan 

langsung ke jalan utama Kabupaten Kulon Progo 

• Pada sisi barat site dapat diletakkan satu pintu masuk ke area apartemen yang bertujuan untuk 

kemudahan sirkulasi transportasi 

2. Analisa View 

1) View from site 

• Orientasi bangunan menghadap ke arah selatan supaya bisa mendapat view jalan raya dan 

Bandara NYIA 

• Diberi bukaan pada utara bangunan untuk mendapatkan view perbukitan Kulo Progo 

2) View to site 

• Posisi bangunan agak kedalam dan memberikan ketinggian bangunan yang cukup agar dapat 

dilihat dari berbagai arah 

3. Analisa Kebisingan 

• Bangunan apartemen dirancang lebih menjorok ke belakang dari jalan raya supaya 

meminimalisir kebisingan 

• Memberikan vegetasi penyaring kebisingan pada sisi selatan site 

4. Analisa Matahari 

• Fasad bangunan pada sisi barat diberikan peneduh untuk mengurangi panas matahari pada sore 

hari 

• Meletakkan ruang outdoor pada tempat yang teduh 

5. Analisa Angin 

• Memberikan pohon pada sekitar site untuk menyaring angin panas 



 

 

8 

 

3.4. Analisa dan Konsep Bangunan 

3.4.1. Konsep Co-living  

1) Memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai alat untuk memancing interaksi antar 

penghuni. Manusia sekarang sangat bergantung dengan teknologi, dan seiring 

berkembangnya teknologi semakin banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk interaksi 

sosial, seperti contohnya bermain game. 

 
Gambar 6. Analisa Tapak 

Sumber: Penulis, 2022 

2) Mengurangi ruang bersifat privasi dan memperbanyak ruang publik yang memungkinkan. 

Hal ini dimaksudkan supaya  para penghuni terdorong untuk berinteraksi dengan 

tetangganya.  

3) Menjadikan apartemen dengan desain universal, yang berarti dapat diakses semua golongan 

masyakarat baik masyarakat difabel sampai masyarakat lanjut usia 

 

 
Gambar 6. Denah Apartemen Type 2 Bedroom 

Sumber: Penulis, 2022 
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Gambar 4. Denah Apartemen Type Luxury 

Sumber: Penulis, 2022 

4) Menghadirkan fasilitas-fasilitas yang jauh dari apartemen untuk memperpendek waktu 

tempuh dan semakin sering bertemu dengan tetangga seapartemennya. Seperti fasilitas 

pendidikan berupa tk dan sd, pusat kesehatan, dan shoping market. 

 
Gambar 8. Shoping Market (kiri), TK(kanan) 

Sumber: Penulis, 2022 

3.4.2. Eksterior 

  Konsep tampilan eksterior pada perencanaan kawasan apartemen adalah memberikan sentuhan 

bangunan tradisional dan ornamen-ornamen jawa. Pada kulit bangunan utama akan diberikan 

finishing fasad organik sehingga berkesan modern yang diambil dari bentuk udara (aero) yang 

bergerak. Dipertemukan dengan perpaduan ornamen tradisional yang terdapat pada kawasan 

apartemen. 
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Gambar 9.  Fasad Bangunan Co-living Apartemen 

Sumber: Penulis, 2022 

3.4.3. Interior 

  Konsep tampilan interior pada bangunan utama menggunakan desain minimalis dengan 

menambahkan gambar mural di bagian dindingnya. Mural dinding di desain dindingnya di 

gunakan untuk menghidupkan suasana budaya Yogyakarta, yang terkenal dengan sebutan 

“Kota Budaya”. Menggunakan furnitur karya masyarakat yang berasal di Daerah Kasongan, 

Yogyakarta. Yang terkenal sebagai desa wisata gerabah yang banyak menjual berbagai jenis 

furnitur dengan bahan lokal. 

 
Gambar 10. Dapur Bersama 

Sumber: Penulis, 2022 

 

3.5. Konsep Struktur dan Utilitas 

3.5.1. Konsep Struktur 

1) Sub struktur 

 Sub struktur bangunan yang akan digunakan yaitu pondasi tiang pancang beton bertulang 

untuk bangunan utama dan fondasi batu kali pada bangunan pelengkap seperti pos satpam. 

2) Super struktur 
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 Super Structure, pada lantai satu hingga lantai tujuh akan menggunakan kolom, dinding, 

balok, plat lantai, serta core wall. Sedangkan pada area basement, akan menggunakan sturktur 

balok, kolom, serta plat lantai yang berbahan cor beton. 

3) Upper struktur 

 Upper Structure (Atap), untuk struktur atap direncanakan menggunakan beton bertulang.  

 

 

 
Gambar 11. Isometri Struktur Apartemen 

Sumber: Penulis, 2022 

3.5.2. Konsep Utilitas 

1) Sanitasi 

• Air bersih 

 
Gambar 12. Diagram sanitasi air bersih 

Sumber: Penulis, 2022 

 Sistem air bersih dibutuhkan dalam perencanaan apartemen karena dibutuhkan sebagai 

penyedia sumber kubutuhan air. Sumber mata air yang digunakan sebagai penyedia air 

bersih berasal dari satu sumber, yaitu air PDAM.  

 

• Air kotor 
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Gambar 13. Diagram sanitasi air kotor 

Sumber: Penulis, 2022 

Sistem air kotor pada perencanaan apartemen ini menggunakan Sewage Treatment Plant 

(STP). STP yaitu instalasi mengolah limbah cair untuk limbahnya rumah tangga misalnya 

kotoran, air bekas cucuian, serta air kotor dari kamar mandi dan dapur.  

 
Gambar 13. Diagram sanitasi air kotor 

Sumber: Penulis, 2022 

 
Gambar 14. Rencana Kebakaran 

Sumber: Penulis, 2022 

2) Transportasi vertikal 

 Pengadaan transportasi vertikal pada bangunan ini menggunakan dua jenis sistem 

transportasi, yaitu lift dan ramp. Fungsi dari sistem ini yaitu untuk memudahkan pengguna 

bangunan dalam mengakses dan berkegiatan antar lantai. 
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3.6. Visualisasi 

3.6.1. Eksterior 

 
Gambar 15. Type 2 Bedroom (Kiri), Type Studio (Kanan), Type Luxury (Bawah) 

Sumber: Penulis, 2022 

 

3.6.2. Interior 

 
Gambar 16. Ruang Bersama (kiri), Ruang Tidur Type Penthouse (Kanan) 

Sumber: Penulis, 2022 

4. PENUTUP 

 Perancangan apartemen dengan konsep co-living yang dilakukan meliputi konsep eksisting, 

konsep ruang, konsep tapak, konsep massa, dan konsep arsitektur. Sehingga pengembangan 

apartemen ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan wilayah khususnya kawaan 

aerotropolis di Kabupaten Kulon Progo. 
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