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Badan Pusat Statistik (BPS) 
Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta mencatat 
kepadatan penduduk di 

Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 
12.699 jiwa permeter persegi dengan 
luas wilayah sebesar 32,5 kilometer 
persegi. Jumlah ini bertambah 
sebesar 1,2 persen dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Jumlah 
penduduk di Yogyakarta yang terus 
meningkat menyebabkan kebutuhan 

akan tempat tinggal kian lama kian 
tinggi. Peningkatan kebutuhan 
akan tempat tinggal tersebut tidak 
sebanding dengan ketersediaan lahan 
yang ada di Yogyakarta sehingga 
diperlukan solusi untuk mengatasi hal 
ini. Saat ini, hunian vertikal semakin 
marak dibangun karena dinilai sebagai 
solusi alternatif dalam mengatasi 
kebutuhan tempat tinggal yang 
semakin tinggi di tengah ketersediaan 
lahan yang semakin menipis. 

HUNIAN VERTIKAL:

ALTERNATIF MENGATASI KEBUTUHAN 
TEMPAT TINGGAL DI TENGAH 
KETERBATASAN LAHAN DI YOGYAKARTA

Foto ilustrasi : voanews.com

a r t i k e l

 Hunian vertikal mampu 
menampung lebih banyak penghuni 
dibandingkan hunian horizontal 
dengan luas lahan yang sama. Namun, 
pembangunan hunian vertikal perlu 
memperhatikan peraturan-peraturan 
yang ada. Prof. Ir. HRC. Priyosulistyo, 
M.Sc., Ph.D. menyatakan bahwa 
dalam membangun sebuah hunian 
vertikal harus memperhatikan hal-
hal baik dari segi perizinan, struktur, 
kondisi lahan, fasilitas yang tersedia, 
maupun lingkungan di sekitarnya.

 Keberadaan Bandar Udara 
Internasional Adisutjipto dan 
Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto 
menyebabkan sebuah gedung di 

rawan gempa. Penggunaan fondasi 
dan struktur yang  tidak tepat di 
daerah yang memiliki struktur tanah 
berpasir dan rawan gempa dapat 
menyebabkan tertariknya fondasi 
sehingga bangunan dapat roboh dan 
membahayakan baik bagi penghuni 

Hunian vertikal yang 
dibangun harus memiliki 

fondasi yang kuat sehingga 
tidak hanya mampu menahan 

beban vertikal tetapi juga 
beban lateral,”

tuturnya.

“

batas harus memperoleh rekomendasi 
dari pemerintah terlebih dahulu. 
Hunian vertikal juga harus dilengkapi 
dengan standar keselamatan yang 
memadai- seperti keberadaan tangga 
darurat di berbagai penjuru yang 
mudah dijangkau, alat pemadam api, 
alarm kebakaran, serta dilakukan 
sosialisasi dan pelatihan tentang 
Safety, Health, and Environment 
kepada para peghuni. 

 Bahan-bahan yang 
digunakan diharapkan berupa 
bahan yang ringan dan kuat. Hal 
tersebut dikarenakan daerah 
Yogyakarta memiliki struktur tanah 
yang berpasir dan termasuk daerah 

Yogyakarta tidak boleh dibangun 
dengan ketinggian melebihi batas 
yang telah disesuaikan dengan 
Ketentuan Keselamatan Operasional 
Penerbangan (KKOP) yaitu 32 meter. 
Pembanguan gedung (dalam hal ini 
berupa hunian vertikal) yang melebihi 

Prof. Ir. HRC. Priyosulistyo, M.Sc., Ph.D.
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(Tiara Ramadhini E. F.)

maupun masyarakat sekitar.

 Air yang digunakan di 
hunian vertikal tidak boleh bersumber 
dari sumur dangkal karena dapat 
menyebabkan perebutan air 
dengan permukiman penduduk 
di sekitarnya. Penggunaan sumur 
dangkal dalam kehidupan sehari-hari 
pada hunian vertikal memerlukan 
jumlah yang tidak sedikit. Di sisi 
lain, sumur dangkal juga digunakan 
oleh permukiman penduduk di 
sekitar hunian vertikal tersebut. 
Penggunaan sumur dangkal secara 
besar-besaran oleh hunian vertikal 
dapat menyebabkan kekeringan pada 
sumur milik warga sekitar. Hunian 
vertikal dapat menggunakan minimal 
sumur dalam atau melanggan 

Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) sebagai solusi sumber air.

 Priyosulistyo, dosen 
di Departemen Teknik Sipil dan 
Lingkungan, berharap hunian vertikal 
dapat dimanfaatkan oleh orang-
orang baik yang tinggal maupun 
beraktivitas di Yogyakarta, bukan 
hanya sekadar menjadi investasi 
masa depan yang kemudian hunian 
tersebut dibiarkan kosong sehingga 
keberadaan hunian vertikal dapat 
membantu mengatasi masalah 
permintaan akan tempat tinggal di 
tengah berkurangnya lahan. Selain 
itu, infrastruktur transportasi umum 
sebagai penunjang hunian vertikal 
diharapkan mampu mengurangi 
kemacetan yang kerap terjadi.

MANgKRAKNYA

3 GEDUNG 
milik ugm

Beberapa tahun terakhir 
banyak dilakukan 
pembangunan di Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Di balik beberapa 
pembangunan yang kini telah 
menghasilkan gedung yang telah 
berdiri, ada beberapa gedung yang 
belum berlanjut pembangunannya. 
Menurut Priyosulistyo, mantan 
Direktur Direktorat Aset UGM, tercatat 
ada sekitar 3 gedung mangkrak di 
UGM. Pada 2013, dibangun asrama 
mahasiswa yang terletak di Sendowo  
dan kantor registrasi di Gang Kinanti. 
Akan tetapi, pembangunan tersebut 
diberhentikan sebab kurangnya  
sumber dana. Sumber dana awal 
berasal dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Perubahan 
(APBNP) dan dana tersebut hanya 
memenuhi untuk keperluan struktur. 
Pada 2014, UGM terkendala masalah 
keuangan sehingga UGM hanya bisa 
melakukan hal yang tercantum dalam 
skema. Padahal, tidak ada skema 
untuk melanjutkan pembangunan, 
tetapi hanya ada skema memulai 
pembangunan baru. Oleh karena itu, 
dibangunlah Asrama Kinanthi UGM 
2 dan 3, melangkahi penyelesaian 
pembangunan Asrama Sendowo.
 Hal yang sama terjadi pada 
Gedung Kantor Registrasi UGM. 
Gedung yang terletak di selatan  Asrama 

Kinanthi 
2 dan 3 ini telah 
d i t u m b u h i t u m b u h a n 
liar yang tingginya mencapai dua 
lantai. Pada 2015 sudah diupayakan 
penggalangan sumber dana lain guna 
melanjutkan pembangunan kedua 
gedung tersebut. Akan tetapi, UGM 
memutuskan untuk menunggu sumber 
dana lain di tahun berikutnya karena 
belum ada dana yang mencukupi. 
 Gedung mangkrak ketiga 
adalah bangunan Gama Plaza di 
Jalan Kaliurang, lebih tepatnya  
terletak di utara Bank BNI. Akan 
tetapi, masih belum ada kejelasan 
mengenai kelanjutan gedung tersebut 
dikarenakan status gedung yang  tidak 
sepenuhnya milik UGM.
 Saat ini, Asrama Sendowo 
sudah kembali dibangun untuk gedung 
registrasi. Kemenristekdikti juga telah 
menyatakan bahwa gedung mangkrak 
di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri 
akan di selesaikan pada tahun 2018 
melalui instruksi Presiden.

(Zafirah Atikah Hamsyah)

a r t i k e l
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Oleh : Farkhan Adyanto
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Kerlap-kerlip cahaya  
m e n a n d a k a n 

pekerjaan konstruksi 
sedang berlangsung pada 
bangunan ini. Bangunan 
Sendowo Residence atau 
biasa disebut sebagai 
Asrama Mahasiswa 
Sendowo berlokasi di Jalan 

Podocarpus 1, bangunan 
ini sempat terhenti selama 
tujuh tahun. Namun, 
setelah melewati berbagai 
permasalahan internal, 
akhirnya bangunan ini 
dapat dilanjutkan kembali 
pada bulan Juni 2017 lalu 
dan estimasi penyelesaian 

SENDOWO
RESIDENCE

konstruksi ini selesai pada 
bulan Desember 2017 
mendatang. Tahap demi 
tahap telah dilaksanakan 
dengan baik, kini saatnya 
bangunan ini berada pada 
tahap finisihing serta 
electrical. Bangunan 
setinggi tujuh lantai 

ini direncanakan akan 
memiliki sekitar 150-an 
kamar yang jenisnya sama. 
Fasilitas yang disediakan 
di asrama ini tergolong 
umum, tidak terdapat 
kolam renang maupun 
fasilitas olahraga, hanya 
sekedar tempat tinggal 

saja. Meskipun sudah 
terbengkalai selama tujuh 
tahun, namun bangunan 
ini masih tetap kokoh, baja 
tulangan tidak berkorosi 
dan struktur lain yang 
masih tergolong kuat 
dan tidak mengalami 
penurunan kualitas.

s e l a y a n g
p a n d a n g



1 0 1 1c l a p e y r o n  |  2 0 1 7 c l a p e y r o n  |  2 0 1 7

Perjalanan Air Sumber 
Gunung Merapi Hingga Sampai 
ke Rumah-rumah Warga

Cara kerja pompa air Desa 
Jetisharjo sama dengan 
pompa pada umumnya. Air 
rembesan yang menjadi 
sumber air akan dialirkan 
ke ground reservoir yang 
terletak di pinggir-pinggir 
sungai untuk pengolahan air.  
Setelah itu, air akan dipompa 
menuju water tower sebagai 
tempat penampungan, 
kemudian dialirkan ke 
rumah-rumah warga.

untuk keperluan sehari-sehari, seperti 
mandi dan mencuci. Namun, karena 
pompa hidraulis dirasa terlalu berisik, 
maka penggunaannya dihentikan. 
Baru sekitar 1996, dengan bantuan 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Gadjah Mada (KKN UGM),  
pompa hidraulis diperbaiki agar tidak 
terlalu berisik, serta menambah 
kapasitas bak penampung hingga 
dapat dialirkan ke 23 rumah warga. 
Sumber air yang dimanfaatkan berasal 
dari rembesan air sungai dari Gunung 
Merapi. Perbaikan pompa hidraulis juga 
diiringi dengan pembangunan talud, 
karena dari 5 sumber air yang pada 
awalnya digunakan, sekarang hanya 
tersisa 3 mata air karena 2 sisanya 
telah tertimbun longsor. 

 Pada awal 2000, Desa 
Jetisharjo mendapatkan tambahan 
dana untuk membangun rumah 
pompa. Pompa ini dapat mengalirkan 
air hingga 40 rumah warga. 
Sedangkan, pada 2004-2006, Desa 
Jetisharjo mendapatkan bantuan 
dari Manajemen Perencanaan Kota 
dan Daerah Universitas Gadjah Mada 
(MPKD UGM)  dan pihak Asian Institute 
of Technology (AIT) Thailand untuk 
menambah pompa. Kemudian pada 
2011, Desa Jetisharjo mendapatkan 
bantuan dari Wakil Walikota, Imam 
Triyono, untuk menambah sambungan 
pipa. Pengelolaan air dengan pompa 
ini berada di bawah naungan PDAM 
Yogyakarta, tetapi dikenakan biaya 
yang lebih murah.  

(Nafila Suri W.)Sudah sejak 1950 
m a s y a r a k a t 
telah tinggal 

di pinggiran Kali 
Code. Namun, pada 
saat itu pemukiman 
belum padat, serta 
infrastruktur belum 
dibangun permanen. 
Hal ini yang membuat 
m a s y a r a k a t 
memanfaatkan Kali 
Code secara langsung, 
seperti untuk mandi 
serta mencuci pakaian 
di sungai. Menurut 
sumber yang kami 
temui, pada tahun 60-
an, masyarakat mulai 
memanfaatkan sumur 
untuk memperoleh 
air bersih. Namun, 

dikarenakan air sungai 
ini berasal dari salah 
satu gunung berapi 
aktif di Yogyakarta, 
Gunung Merapi, maka 
sungai ini seringkali 
mengalami banjir lahar 
dingin. Hal ini yang 
membuat beberapa 
pihak berinisiatif untuk 
membuat pompa 
yang digunakan untuk 
mengalirkan air ke 
rumah-rumah warga. 

 S e l a i n 
itu, sekitar 1978 
permukaan air Kali Code 
mengalami penurunan 
yang menyebabkan 
susahnya warga untuk 
mendapatkan air 

bersih. Sedangkan, 
jika menyambung pipa 
air dari Perusahaan 
Daerah Air Minum 
(PDAM), maka biaya 
yang dikenakan akan 
jauh lebih mahal, 
karena PDAM tidak 
menjangkau kawasan 
pinggiran Kali Code.

 Menurut Eko 
Nugraha, Ketua RW 07 
Desa Jetisharjo, pada 
tahun 80-an, Alm. 
Sukardi, salah satu 
tetua di desa tersebut, 
membangun pompa 
hidraulis dengan  bak 
penampung yang 
hanya dapat dialirkan 
ke enam rumah warga  

Perjuangan Masyarakat Kali Code 
Menjangkau Air Bersih

a r t i k e l

Foto ilustrasi : kompas.com
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 Banyak  para 
mahasiswa yang 
menghabiskan sebagian 
malamnya di lingkungan 
kampus, entah itu 
untuk mengerjakan 
tugas ataupun hanya 
sekedar berinteraksi 
melalui wadah organisasi 
atau Badan Semi 
Otonom (BSO). Tak 
terkecuali di lingkungan 
Departemen Teknik 
Sipil dan Lingkungan 
(DTSL) UGM yang setiap 
malamnya hampir selalu 
diwarnai oleh aktivitas 
mahasiswanya.

lapangan parkir DTSL 
UGM berdekatan dengan 
pintu keluar kecil sebelah 
utara Fakultas Teknik 
UGM. Hal ini juga yang 
memicu potensi tindakan 
kriminal yang kerap terjadi 
pada malam hari. 

 Selain itu pihak 
departemen sendiri telah 
memasang kamera CCTV 
di seluruh titik rawan 
yang ada di lingkungan 
DTSL UGM. Kamera CCTV 
tersebut aktif selama 1 
x 24 jam dan outputnya 
ditampilkan melalui layar 
monitor di lobi yang 
diawasi oleh penjaga 
malam.

pengawasan yang belum 
maksimal

 Saat ini portal 
utama Fakultas Teknik 
UGM sendiri sudah ada 
petugas yang menjaga 
portal mulai pukul 06.00 
WIB hingga 18.00 WIB. 
begitupula dengan 
lingkungan parkir DTSL 
UGM yang setiap hari 
kerjanya selalu dijaga 
oleh satpam kampus 
mulai pukul 06.30 WIB 
hingga 16.00 WIB. 
Sedangkan pada malam 
harinya tidak ada 
satupun petugas atau 
satpam yang berjaga di 
portal utama maupun 
lingkungan parkir DTSL 
UGM. Terlebih, letak 

 Menurut Intan 
Supraba, ST., M.Sc., 
Ph.D. selaku Kepala 
Unit Departemen Teknik 
Sipil dan Lingkungan 
Universitas Gajah Mada 
bagian Safety, Health, 
and Environment (SHE), 
mahasiswa dianjurkan 
untuk mengunci ganda 
kendaraannya baik sepeda 
maupun motor/mobil 
pada saat parkir malam 
hari di lingkungan DTSL. 
Khusus untuk parkiran 
sepeda rencananya akan 
dibuatkan tempat parkir 
sepeda dari besi yang 
tertanam kedalam tanah 
seperti di Jepang agar 
lebih aman.

solusi

Pemasangan portal dan 
penerapan one gate system 
(sistem satu pintu) untuk akses 

keluar masuk di lingkungan Fakultas 
Teknik Universitas Gajah Mada (UGM)  
sudah dimulai sejak tahun 2015. 
Terbukti saat ini hanya ada satu portal 
utama di sebelah timur dan satu 
pintu kecil di sebelah utara  yang bisa 
dilalui untuk keluar-masuk lingkungan 
Fakultas Teknik UGM.

 Namun, upaya yang ditujukan 
dalam rangka mensukseskan 
program kebijakan UGM mengenai 
Sistem Manajemen Keselamatan, 
Kesehatan Kerja, dan Lingkungan 

(SMK3L) ini dirasa belum maksimal 
mengurangi ancaman terhadap 
keamanan dan keselamatan warga 
kampus Fakultas Teknik. Pasalnya, 
semenjak 3 bulan terakhir, tepatnya 
dari mulai awal semester ganjil tahun 
ajaran 2017/2018, banyak tindakan 
pencurian barang milik mahasiswa 
seperti sepeda dan helm di lingkungan 
kampus pada malam hari. Sedangkan 
di Departemen Teknik Sipil dan 
Lingkungan (DTSL) sendiri, sebanyak 
2 unit sepeda milik mahasiswa hilang 
dicuri dari tempat parkirnya. Hal ini 
tentu meresahkan banyak mahasiswa 
teknik sipil UGM yang ingin beraktifitas 
di kampus pada malam hari.

l e m a h n y a  s i s t e m 
k e a m a n a n  d i  d t s l

a r t i k e l
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 Menurutnya, pemasangan 
kamera CCTV di lingkungan parkir 
dirasa tidak diperlukan karena 
lapangan parkir DTSL sendiri akan 
dirombak beberapa waktu kedepan 
sehingga perlu penghematan biaya. 
Sementara untuk penjagaan malam 
sudah dilaksanakan tetapi hanya 
meliputi bagian gedung DTSL UGM 
sementara ini.

 Pembatasan akses keluar-
masuk bagi orang asing melalui 
portal utama dan pintu kecil di 
samping Fakultas Teknik UGM pada 
siang harinya juga dirasa belum 
maksimal karena kurang ketatnya 
aturan, sehingga siapapun dapat 
dengan mudah keluar-masuk melalui 
jalur tersebut.

Sementara ini 
masalah keamanan dapat 

diminimalisir melalui kamera 
pengawas (CCTV) yang terpasang 

di seluruh penjuru DTSL UGM 
kecuali di lapangan parkir,

Intan Supraba, ST., M.Sc., Ph.D.

“

“
Rencananya dari Fakultas 

sendiri akan memberlakukan 
pengecekan kartu identitas
seperti KTM bagi  Mahasiswa 
dan KIK bagi Karyawan/Dosen 
menggunakan mesin sehingga 

lebih efektif, efisien, dan 
juga bisa lebih teratur,

“

“

(Raden Aufa Dhia A.)

Journalism will kill you,
but it will keep you alive

while you're at it.
Horace Greeley

“
“

r e f l e k s i

Farkhan Adiyanto 

Roland Pattola

Raden Aufa Dhia A.

Nafila Suri W.

Tiara Ramadhini E.F.

Zafira Atikah Hamsyah
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