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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. DESKRIPSI JUDUL 

  Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) 

yang mengambil judul “Perancangan Apartemen di Kawasan Aerotropolis 

Kulon Progo Dengan Konsep Co-living”. Untuk menguraikan mengenai 

deskripsi judul dapat diuraikan sebagai berikut: 

Apartemen       : Dalam KBBI apartemen yaitu suatu lokasi bermukin yang 

berbentuk sebuah bangunan dengan tingkat yang ada  

kamar tidur, ruangan untuk makan, ruang duduk, kamar 

mandi, dan dapur yang terbagi dari beberapa tempat 

tinggal. Semakin lengkapnya fasilitas tergantung dengan 

semakin tingginya type apartemen tersebut. 

Aerotropolis    : Konsep Aerotropolis merupakan strategi untuk 

mengembangkan kawasan kota dengan bandara menjadi 

key driver yang mencakup infrastruktur, tata letak, serta 

aktivitas ekonomi yang membuat terlibatnya pemilik 

kepentingan business planning, urban planning, dan 

airport planning, dengan tujuan melakukan peningkatan  

kemampuan saing melalui penurunan biaya logistik yang 

terintegrasi berpusat aktivitas ekonomi lain dengan 

mengutamakan Agility, Connectivity, dan Speed. 

Aerotropolis nantinya memberikan manfaat pisitif pada 

meningkatkan kemampuan kerja bandara dari segi bisnis 

non aeronautika ataupun aeronautika (PT. Angkasa Pura 

II, 2015). 

Co-living  : Co-living adalah sebuah konsep rumah tinggal dimana 

beberapa orang atau keluarga tinggal pada sebuah hunian 

satu komunitas. Dimana dalam satu komunitas tersebut 
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mempunyai ruang bersama yang menjadi tempat interaksi 

dalam satu komunitas tersebut (Aryo Ariotedjo, 2018). 

 Pengertian dari judul yang telah dijabarkan adalah perancangan bangunan 

hunian vertikal yang mampu menampung kebutuhan tempat tinggal para 

pendatang yang bekerja di bandara dan sekitarnya, serta para penduduk lokal 

yang mebutuhkan tempat tinggal yang strategis dan praktis. Hunian vertikal 

yang akan dirancang dengan konsep co-living, ramah lingkungan dan sejalan 

dengan nuansa konsep aerotropolis yang ada di sekitar Bandara New Yogyakarta 

International Airport Kulon Progo. 

1.2. LATAR BELAKANG 

 Terbangunnya bandara baru di Kabupaten Kulon Progo berdampak pada 

perubahan tata ruang di kawasan sekitarnya. Terkait dengan kebijakan 

pemerintah yang akan membuat suatu kawasan aerotropolis yang mengubah 

fungsi lahan di sekitar 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. Beroperasinya Bandara New 

Yogyakarta International Airport (NYIA) maka semakin banyak juga lowongan 

kerja yang terbuka, hal ini merupakan kesempatan bagi para pengangguran 

hingga fresh graduate, sehingga otomatis mereka membutuhkan tempat untuk 

beristirahat setelah pulang kerja dan sebagai hunian yang bersifat sementara atau 

permanen. 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 dikerjakan seperti 

pembangunan hotel, resort, jalan, ataupun proyek rel kereta yang akan terhubung 

dengan Bandara NYIA. Untuk itu dalam perancangan kawasannya, dalam 
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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. Dengan adanya hunian vertikal, maka tidak akan terbebani dengan 

harga tanah yang semakin mahal. 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. Istilah 

lainnya, kendali sosial pada sebuah lingkungan tempat tinggal menjadi 

komponen yang begitu penting dalam rangka melakukan penghindaran tindakan 

kriminal dan meningkatkan kualitas hidup yang menghuni tempat tinggal secara 

vertikal. Kendali sosial sekarang susah ditemukan di apartemen secara umum 

diakibatkan dominansi ruangan privat di bangunannya.  

  Berbagai macam hunian juga senantiasa mengalami perkembangan 

yang menjadi imbal balik dari masalah-masalah tempat tinggal vertikal di kota 

seperti apartemen. Ketika tahun 1960an, tercetus suatu tipologi tempat tinggal 

baru di Denmark dengan nama co-housing. Penginisiasi konsep tersebut adalah  

suatu komunitas yang disusun dari lebih dari satu keluarga yang punya keinginan 

memiliki sebuah kondisi tempat tinggal bersama berbantukan arsitek dengan 

nama Jan Gudmand Høyer yang berfokus ke spasial dengan bentuk beberapa 

ruang komunal untuk menjadi ruang berinteraksi dan ruangan 
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menumbuhkembangkan para anak mereka, sekalian menjadi usaha mengontrol  

sosial pada lingkungan tempat tinggal yang menghadirkan atmosfer yang 

menyatu dengan orang-orang yang menghuni co-housing (Scotthanson & 

Scotthanson, 2004). Konsepan co-housing tersebut merupakan permulaan 

terbangunnya konsepan co-living di berbagai kota besar dengan penduduk yang 

padat. 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. Konsepan co-

living bukan menjadi sebuah hal baru di Indonesia. Asrama mahasiswa dan 

indekos dan asrama mahasiswa yaitu wujud tempat tinggal sewa yang telah ada 

di Indonesia. Poin utamanya yang membuat co-housing dan co-living berbeda 

yakni pada model pengelolaannya. Apabila co-housing dipegang 

pengelolaannya dari komunitas yang menghuni sendiri sambil melaksanakan 

berbagai program secara bersamaan, sehingga co-living dipegang 

pengelolaannya oleh yang mengelola, yang menjadi  pihak ketiga bersamaan 

yang menghuni dalam rangka membuat keputusan, melaksanakan dan 

melakukan pengawasan kegiatan bersamaan antara yang menghuni satu dengan 

lainnya.  

  Meningkatnya permintaan terhadap fasilitas kebutuhan terjangkau 

membuat masyarakat muda saat ini sudah dapat menerima prinsip ekonomi 

berbagi, hal ini dibuktikan pada hasil survey yang dilakukan oleh DailySocial 

dan Jackpat yang menemukan bahwa 97% masyarakat muda yang menjadi 

responden mendukung adanya layanan berbasis ekonomi berbagi (Kamurudin, a 

2015). Prinsip ekonomi berbagi pada dasarnya merupakan prinsip bagi hasil dan 

bagi peran dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya prinsip berbagi inilah, 

pembayaran dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih murah. Salah satu penerapan 

prinsip ekonomi berbagi dapat dilakukan pada konsep hunian. Konsep ini 

dikenal dengan sebutan co-living, dimana fasilitas pada hunian digunakan dan 5 

dibayarkan secara bersama. Keberadaan fasilitas bersamaan pada konsepan co-

living bisa melakukan pengurangan luas yang perlu dibayar tanpa megurangi 



 

5 

 

kelengkapan fasilitas yang ditawarkan. Dengan demikian, konsep co-living pada 

hunian dapat memberikan keterjangkauan harga sewa dengan fasilitas yang 

sama lengkapnya dengan apartemen konvensional pada umumnya. Salah satu 

perusahaan properti co-living space bahkan mengklaim bahwa co-living 

perusahaan ini dapat menghemat lebih dari 500 US dollar setiap bulannya untuk 

setiap penghuni. Hal ini dijabarkan pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1. Perbandingan biaya co-living apartemen 

 

sumber: www.common.com 

  Berdasarkan tabel tersebut, harga yang harus dibayarkan pada 

hunian dengan konsep co-living menjadi lebih murah daripada apartemen 

konvensional walaupun fasilitas yang ditawarkan adalah sama. Dengan 

demikian konsep co-living apartemen dapat memberikan kelebihan sebagai 

hunian yang akan dirancang di kawasan aerotropolis Kulon Progo.  

1.3. 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? 

1.4. TUJUAN 
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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. 

1.5. 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. 

1.6. LINGKUP PEMBAHASAN 

 Lingkup pembahasan berfokus pada perancangan apartemen di kawasan 

aerotropolis Kulon Progo dengan konsep co-living yang diselaraskan dengan 

konsep kawasan dan kebutuhan hunian yang humanis dan menarik minat 

khalayak ramai. 

1.7. METODE PEMBAHASAN 

 Penggunaan metode untuk merancang apartemen dengan konsep co-living 

pada kawasan aerotropolis Kulon Progo yang diantaranya : 

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data 

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 
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  Studi observasi dilakukan dalam menentukan lokasi perancangan 

serta mengatami keadaan disekitar area yang akan digunakan untuk 

perancangan. Observasi juga dilakukan dalam mengamati sebuah apartemen 

yang sudah ada untuk menambah wawasan tentang apartemen yang akan 

dirancang. 

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. Preseden yaitu 

teknik mentransformasi, yakni kegiatan membuat kode berbagai unsur yang 

dipakai dalam suatu bangunan yang sudah ada sebagai refrensi, namun 

selanjutnya melakukan pengubahan pengkodeannya sedemikian rupa yang 

masih terus mempertahankan refrensi originalnya dalam rangka mendapat 

hasil makna yang baru. 

1.7.2. Pengolahan Data 

  Perolehan data yang didapatkan kemudian dilakukan analisa dengan 

cara pengelompokkan dan identifikasi berdasarkan masalah-masalah yang 

telah diangkat. Lalu nantinya dilakukan penarikan simpulan hasil 

analisisnya sehingga akan mendapatkan hasil sebuah konsep dan rancangan 

co-living apartemen yang berada di kawasan aerotropolis Kulon Progo 

1.7.3. Pemrograman 

  Tahap pemrograman merupakan tahap penyusunan aturan-aturan 

yang didapat sesuai dengan spesifikasi rancangan antara lain:  

• Analisis Ruang  

 Analisis ruang yaitu tahap menyusun kebutuhan ruang, luas, dan 

pembagian zona ruangan dengan susunan menurut data peraturan 

yang standarnya diberlakukan.  

• Analisis Tapak  
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 Analisis tapak merupakan tahap perencanaan yang berkaitan dengan 

aksebilitas dan potensi eksisting yang berpengaru terhadap objek 

rancangan yang nantinya dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

tapak.  

• Analisis Struktur dan Utilitas  

 Analisis struktur yaitu tahapan memilih macam struktur beserta 

sistemnya yang nantinya diaplikasikan dalam merancang apartemen. 

Analisa sistem utlitas dipakai dalam rangka menyusun rencana 

sistem utilitas, melalui pertimbangan kelancaran, efisiensi, dan rasa 

aman dalam merancang apartemen di area aerotropolis Kulon Progo  

• Transformasi Desain  

 Tahap transformasi desain yaitu tahapan menerjemahkan data hasil 

analisa beserta konsepan rancangan berwujud fisik desainnya.  

• Desain  

 Tahap desain menjadi hasil merealisasikan perubahan desain yang 

terwujudkan berupa gambar dari konsepnya. 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

  Sistematika pelaporan Dasar Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) yaitu antara lain:  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

 Pendahuluan memuat terkait panjabaran latar belakang yang jadi 

objek penelitian berrumusan masalah dalam rangka tercapainya tujuan 

serta manfaat penelitian melalui metode yang sesuai.  

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

 Tinjauan pustaka memuat gambaran terkait apartemen secara 

umum, dan pengertian konsep co-living. Tinjauan pustaka ini nantinya 

akan dijadikan pedoman untuk merancang apartemen supaya tidak 

melanggar kaidah-kaidah yang ada.  
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3. BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN  

 Dalam bab ini dilakukan pebahasan mengenai tinjauan data fisik 

yang ada kaitannya ke lokasi dengan dasar aturan RTRW, peraturan 

lainnya yang dipakai sebagai acuan memilih tempat dan gagasan membuat 

rencana mengenai konsep yang akan diterapkan. 

4. BAB IV : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN  

 Analisa dan konsepan membuat rencana dan rancangan seluruh data 

serta konsepan pendekatan (analisa konsepan masa, ruang, struktur, fasad, 

dan menekankan konsep Co-living apartemen) yang akan digunakan 

sebagai acuan penyelesaian permasalahan. 

  


