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BAB III 

TINJAUAN LOKASI DAN 

REDESAIN PENERBIT-PERCETAKAN KANISIUS 

 

3.1. Tinjauan Wilayah Kabupaten Sleman 

3.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Sleman berada di 

antara 107˚ 15’ 03” - 100˚ 29’ 30” Bujur Timur, 7˚ 34’ 51” - 7˚ 47’ 03” Lintang 

Selatan. Di sebelah utara wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten 

Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah timur berbatasan 

dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kulonprogo Provinsi Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang 

Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

 
Gambar 3.1. Peta Administratif Kabupaten Sleman 

Sumber: http://www.google.com (Diakses pada 15/09/2014 pukul 16:07) 

 

 



45 

 

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574, 82 km2 atau sebesar 18% dari total 

keseluruhan dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif 

Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa dan 1.212 Dusun. 

 

Tabel 3.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman 

No Kecamatan 
Jumlah 

Luas (Ha) 
Desa Dusun 

1 Kecamatan Moyudan 4 65 2.762 
2 Kecamatan Godean 7 77 2.684 
3 Kecamatan Minggir 5 68 2.727 
4 Kecamatan Gamping 5 59 2.925 
5 Kecamatan Seyegan 5 67 2.663 
6 Kecamatan Turi 4 54 4.309 
7 Kecamatan Tempel 8 98 3.249 
8 Kecamatan Sleman 6 83 3.132 
9 Kecamatan Ngaglik 5 87 3.852 
10 Kecamatan Mlati 5 74 2.852 
11 Kecamatan Depok 3 58 3.555 
12 Kecamatan Cangkringan 5 73 4.799 
13 Kecamatan Pakem 5 61 4.384 
14 Kecamatan Ngemplak 5 82 3.571 
15 Kecamatan Kalasan 4 80 3.584 
16 Kecamatan Berbah 4 58 2.299 
17 Kecamatan Prambanan 6 68 4.135 
  Jumlah 86 1.212 57.482 
     Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2015. 

 

3.1.2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh karakteristik 

pertumbuhan wilayah di beberapa kecamatan. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, 

wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Berdasarkan 

letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat dapat dibedakan fungsi kota sebagai 

berikut:1 

� Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan 

perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota 

Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah 

                                                           
1
 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sleman (hal. 17). 
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Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah Aglomerasi Perkotaan 

Yogyakarta. 

� Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota) meliputi kota 

Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota 

Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah 

Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan. 

� Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi 

Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan yang merupakan pusat 

pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. 

 

Pertumbuhan wilayah tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya yang 

ada di masing-masing kecamatan. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, 

wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu:2 

� Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota 

Tempel, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung 

Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang 

berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya. 

� Kawasan timur meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan 

dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat penginggalan 

purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan 

kering serta sumber bahan batu putih. 

� Wilayah tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi 

Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah 

ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa. 

� Wilayah barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan 

merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber 

bahan baku kegiatan industry kerajinan mending, bambu dan gerabah. 

 

Kondisi perekonomian Kabupaten Sleman sempat mengalami naik turun pada 

kurun waktu 2009 sampai 2011. Setelahnya, kondisi perekonomian Kabupaten Sleman 

mengalami perbaikan dan pertumbuhan. Meskipun sempat mengalami naik turun, 

struktur perekonomian daerah Kabupaten Sleman merupakan yang tertinggi dari 

                                                           
2
 Idem (hal 16). 
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semua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kabupaten 

Sleman memiliki keragaman lapangan usaha yang dapat saling menopang. Selain itu, 

Kabupaten Sleman juga memiliki letak strategis yang berperan penting dalam memacu 

perkembangan daerahnya. Letaknya yang bersebelahan dengan kota Yogyakarta 

menjadi keuntungan tersendiri karena dengan demikian beberapa wilayah tersebut 

mengalami aglomerasi atau perkembangan perluasan wilayah kota. Hal yang juga 

berdampak bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sleman adalah dengan 

keberadaan perguruan tinggi ternama. Daya tarik perguruan tinggi tersebut memacu 

perkembangan beberapa sektor usaha untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kondisi 

ini ditangkap dengan sangat baik oleh masyarakat yang kemudian berdampak bagi 

pertumbuhan ekonomi mereka. 

Dari sisi budaya pada dasarnya Kabupaten Sleman memiliki keanekaragaman 

kesenian seni, upacara adat dan tradisi budaya. Selain itu, peninggalan sejarah dan 

purbakala berbentuk cagar budaya juga semakin menambah kekayaan budaya 

Kabupaten Sleman. Kegiatan seni di masyarakat meliputi seni tari (265 kelompok), 

seni music (331 kelompok), wayang (9 kelompok), sastra (5 kelompok), teater 

tradisional (43 kelompok), drama tari (6 kelompok), seni rupa (32 kelompok) dan seni 

kriya (40 kelompok). Upacara adat yang masih berkembang di masyarakat berjumlah 

10 macam, sedangkan tradisi budaya yang masih berkembang berjumlah 20 macam. 

Peninggalan sejarah dan purbakala meliputi cagar budaya (68 situs/candi), benda 

cagar budaya (3 tempat penampungan), makam/tempat ziarah (7 tempat), museum (7 

buah), dan monument (32 buah).3 

Modernisasi memberi dampak yang cukup negatif bagi generasi muda dalam 

hidup membudaya. Saat ini generasi muda cenderung untuk tidak melirik kebudayaan 

sebagai warisan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Akibatnya perlahan demi perlahan 

kebudayaan asli atau kebudayaan tradisional, yang meliputi banyak jenis yang telah 

dijabarkan sebelumnya, mulai terkikis. Sinergi antara masyarakat, pemerintah dan 

kaum akademis sangat dibutuhkan untuk menjaga keanekaragaman budaya bangsa 

dalam rangka memperkuat kepribadian bangsa. 

 

 

                                                           
3
 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten 

Sleman (hal. 16). 
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3.1.3. Potensi Pengembangan Kabupaten Sleman 

Potensi pengembangan Kabupaten Sleman dapat dilihat dari banyak sektor. 

Hal ini dikarenakan keragaman karakter daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. 

Potensi pengembangan yang sangat mendukung pertumbuhan segala aspek ini 

berkaitan dengan potensi investasi. Sektor-sektor investasi tersebut diprediksikan akan 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakat di Kabupaten Sleman. Secara garis besar potensi investasi yang terdapat di 

wilayah Kabupaten Sleman dijelaskan melalui tabel berikut; 

 

Tabel 3.2. Potensi Investasi Kabupaten Sleman 

No Sektor Komoditi Lokasi 

1 Pertanian Agro industri (pertanian, 
perikanan) 

Kalasan (Selomartani) 

Sleman (Caturharjo, Triharjo) 

Gamping (Trihanggo, nogotirto, 

Ngamplak (Wedomartani) 

Tempel (Margorejo,Sumberejo) 

2 Industri Garment, Sarung tangan kulit, 
Industri Mebel kayu dan rotan, 
Penerbitan dan percetakan, 
Industri makanan dan minuman, 
plastik dan kemasan dan 
industri lainnya 

Ngemplak (Wedomartani), Depok 
(Maguwoharjo), Gamping 
(Nogotirto, Trihanggo), Mlati 
(Sendangadi, Tirtoadi) 

 

3 Perdagangan & 
jasa 

Transportasi Darat, Swalayan, 
Dept store, eksport 
import,konsultan, Property 
Rasunawa 

Tempel (Lumbungrejo, 
Margorejo, Sumberejo), 
Ngemplak (Wedomartani), Mlati 
(Sinduharjo), gamping 
(Nogotirto), Depok 
(Maguwoharjo, Nogotirto), 
Sleman (Caturharjo, Triharjo), 
kalasan (Selomartani), Prambanan 
(Bokoharjo) 

4 Pariwisata Hotel, Apartement, Tour, 
Travel, Cafe, Resort, Rumah 
makan 

Godean (Sidoarum), Kalasan 
(Selomartani, Purwomartani), 
Prambanan (Bokoharjo), Berbah 
(Jogotirto), Sleman (Triharjo, 
Caturharjo),  Ngemplak 
(Wedomartani),Mlati 
(Sendangadi, Tirtoadi), Ngaglik 
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(Sinduharjo), Gamping 
(Nogotirto, Trihanggo), Depok 
(Maguwoharjo), Tempel 
(Margorejo, Sumberejo), Pakem 
(Hargobinangun) 

Sumber: http://www.slemankab.go.id  (Diakses pada 15/09/ 14 pukul 16:07) 
 

Dari tabel di atas penerbit dan percetakan masuk dalam sektor industri yang 

dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan analisis dari karakter 

Kabupaten Sleman, Kabupaten ini memiliki keunggulan sebagai wilayah pendidikan 

di Yogyakarta. Karakter tersebut ditandai dengan keberadaan berbagai macam 

perguruan tinggi atau universitas. Selain itu, di kabupaten ini juga terdapat banyak 

sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Untuk mendukung kegiatan 

pendidikan tersebut dibutuhkan media atau penyalur ilmu berupa buku. Kebutuhan 

buku tersebut merupakan pasar yang signifikan bagi industri penerbitan dan 

percetakan. 

Melihat potensi pada lingkup yang lebih luas, kini masyarakat Indonesia pada 

umumnya semakin membutuhkan media cetak untuk mendapatkan berbagai macam 

informasi. Media massa cetak seperti koran, majalah, dan tabloid masih dibutuhkan 

oleh masyarakat. Industri ini juga perlu menangkap budaya baru dari media massa 

elektronik yang mulai merambah masyarakat di era modern. Media massa elektronik 

diprediksikan akan semakin mendapatkan tempat di masyarakat. Hal ini juga 

merupakan pasar yang harus dipersiapkan oleh industri penerbit dan percetakan sejak 

sekarang untuk masa yang akan datang. 

Potensi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman 

selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan. Untuk mengatasi persoalan tersebut 

dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam dunia usaha.4 

Partisipasi dan peran aktif yang dilakukan sesuai dengan porsinya tidak hanya 

menghidupkan roda perekonomian saja, namun juga pembangunan daerah secara 

menyeluruh. Pemerintah perlu mempermudah perizinan, meningkatkan promosi 

daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, dan peningkatan kualitas tenaga 

kerja untuk memperlancar pihak swasta dalam mengembangkan kegiatan usaha. 

 

                                                           
4
 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 

 

 



 

3.2. Tinjauan Lokasi Penerbit

3.2.1. Lokasi Penerbit

Penerbit-Percetakan Kanisius menempati tanah seluas 

Jalan Cempaka No 9, Dusun Deresan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 3.2
Sumber: http://www.google.com

 

Redesain Penerbit-Percetakan Kanisius akan tetap menggunakan lokasi site yang 

sama. Alasan penggunaan lokasi site yang sama dengan lokasi Penerbit

Kanisius yang lama adalah sebagai berikut:

a. Site Jalan Cempaka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. 

Potensi tersebut sangat berkaitan dengan letaknya yang berada di wilay

aglomerasi Kota Yogyakarta. Potensi site secara lebih detail akan dijelaskan di 

sub bab berikutnya.

Tinjauan Lokasi Penerbit-Percetakan Kanisius 

Lokasi Penerbit-Percetakan Kanisius 

Percetakan Kanisius menempati tanah seluas 22.803 

Jalan Cempaka No 9, Dusun Deresan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Gambar 3.2. Lokasi Penerbit-Percetakan Kanisius 
http://www.google.com (diakses pada 22/09/2014 pukul 16:20)

Percetakan Kanisius akan tetap menggunakan lokasi site yang 

Alasan penggunaan lokasi site yang sama dengan lokasi Penerbit

Kanisius yang lama adalah sebagai berikut: 

Site Jalan Cempaka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. 

Potensi tersebut sangat berkaitan dengan letaknya yang berada di wilay

aglomerasi Kota Yogyakarta. Potensi site secara lebih detail akan dijelaskan di 

sub bab berikutnya. 

50 

22.803 m2 yang berada di 

Jalan Cempaka No 9, Dusun Deresan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, 

 

2014 pukul 16:20) 

Percetakan Kanisius akan tetap menggunakan lokasi site yang 

Alasan penggunaan lokasi site yang sama dengan lokasi Penerbit-Percetakan 

Site Jalan Cempaka memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. 

Potensi tersebut sangat berkaitan dengan letaknya yang berada di wilayah 

aglomerasi Kota Yogyakarta. Potensi site secara lebih detail akan dijelaskan di 
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b. Site Jalan Cempaka memiliki luas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

pengembangan 20 tahun mendatang. 

c. Site Jalan Cempaka sudah sesuai dengan Rencana Pemanfaatan Ruang yang 

dikeluarkan oleh Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

3.2.2. Kondisi Umum Lokasi 

Penerbit-Percetakan Kanisius berada di Dusun Deresan. Secara administratif, 

Deresan merupakan sebuah kampung atau dusun yang tergabung di dalam sebuah 

Desa Caturtunggal. Desa ini merupakan salah satu desa dengan perkembangan paling 

pesat di Kecamatan  Depok, Kabupaten Sleman. Kecamatan Depok merupakan 

kawasan aglomerasi dari Kota Yogyakarta. Kawasan aglomerasi adalah perluasan 

perkembangan kota. Letaknya yang berbatasan dengan kota membuat wilayah ini 

berkembang dengan sangat pesat. Bahkan, karena berkembang dengan sangat pesat, 

perbedaan antara kota Yogyakarta dan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sudah 

tidak terlihat lagi. 

Selain karena letak geografisnya yang bersebelahan dengan Kota Yogyakarta, 

perkembangan ini tidak terlepas dari keberadaan perguruan tinggi, baik negeri maupun 

swasta, sejumlah 23 buah. Beberapa diantaranya merupakan perguruan tinggi yang 

ternama, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas 

Sanata Dharma, Universitas Pembangungan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, dan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Sebagai daerah dengan perguruan tinggi 

terbanyak di Yogyakarta, maka hampir dua puluh lima persen dihuni oleh mahasiswa. 

Keberadaan mahasiswa sebagai pendatang di daerah ini memacu tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menyebabkan bertumbuhnya sektor-sektor 

usaha yang menjadikan mahasiswa sebagai target pasarnya. Pertumbuhan rumah kost 

atau penginapan dan didirikannya ruko-ruko dengan beragam fungsi serta pusat 

perbelanjaan berskala besar merupakan akibat yang dimunculkan dari latar belakang 

sosial kemasyarakatan di daerah ini. kondisi sosial dan ekonomi yang terdapat di 

kawasan ini tidak terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang dibuat oleh 

pemerintah Kabupaten Sleman.  
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Dari sisi budaya daerah ini merupakan daerah yang penuh dengan keragaman 

potensi budaya dan lembaga. Akan tetapi, perspektif budaya masyarakat masih sangat 

kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat dipahami karena hampir semua desa di 

Kabupaten Sleman masih dipengaruhi dengan kuat oleh kebudayaan jawa yang 

berpusat dari keberadaan Kraton Kasultanan dan Pakualaman. Acara seni dan budaya 

masih diadakan setiap tahun di beberapa daerah. Di desa Caturtunggal, khususnya 

padukuhan Samirono setiap tahunnya masih melaksanakan acara seni budaya berupa 

Saparan Fesival Kluwung Budaya. 

 

3.2.3. Potensi Lokasi 

Penerbit-Percetakan Kanisius masuk dalam wilayah Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, 

Kecamatan Depok merupakan wilayah pemantapan struktur ruang perkotaan.5 

Kecamatan Depok yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta berkembang 

sebagai kawasan aglomerasi atau pengembangan kota pada suatu wilayah atau 

kawasan. Selain itu, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, 

Kecamatan Depok juga merupakan wilayah pengembangan pendidikan, jasa 

pelayanan kepariwisataan, dan perdagangan skala regional/nasional.6  

Penerbit-Percetakan Kanisius berlokasi di Jalan Cempaka No 9, Deresan, 

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Jalan ini merupakan salah satu cabang dari 

Jalan Affandi (sebelumnya bernama Jalan Gejayan) sebagai jalan utama. Jalan Affandi 

merupakan kawasan bisnis, perdagangan, dan pariwisata. Karakter fungsi kawasan ini 

ditandai dengan kehadiran bangunan perkantoran, pertokoan, cafe, rumah makan, dan 

hotel. Jalan ini berkembang dengan sangat pesat.  

Berdasarkan rencana pemanfaatan ruang Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, 

lokasi yang digunakan Penerbit-Percetakan Kanisius telah dialokasikan sebagai 

kawasan dengan karakter perdagangan dan jasa. Data ini semakin mendukung 

kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah yang dirancang oleh pemerintah. 

                                                           
5
 Lihat Peta Satuan Kawasan Pengembangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. 

(lampiran) 
6
 Lihat Peta Arahan Strategi dan Program Pengelolaan Ruang Wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sleman. (lampiran) 
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Gambar 3.3. Rencana Pemanfaatan Ruang Desa Caturtunggal Kecamatan Depok 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sleman 

 

 



 

Perkembangan Jalan Affandi memberikan dampak yang positif bagi lokasi 

Penerbit dan Percetakan Kanisius yang berada di Jalan Cempaka. 

jauh dari titik keramaian, yaitu Jalan Affandi, membuat lokasi ini mudah untuk 

dijangkau dan dikenal ole

percetakan, posisi yang strategis sangat berpengaruh bagi pemasaran produk.

Pemasaran produk tidak terlepas dari keberadaan 

perusahaan. 

Gambar 3.4
Sumber: http://www.google.com

 

Lokasi Penerbit dan Percetakan Kanisius yang cenderung masuk ke dalam da

titik keramaian, yaitu Jalan Affandi, memberikan kemudahan bagi sirkulasi 

kendaraan, baik menuju atau dari lokasi. Dengan lebar jalan sekitar 6

Cempaka memiliki dua jalur berlawanan yang cukup untuk dilalui oleh kendaraan 

besar. Selain karena mudah dijangkau oleh pengunjung, proses distribusi produk 

dengan menggunakan truk pengangkut juga cukup mudah untuk dilakukan. Lokasi ini 

juga tidak menambah permasalahan keramaian dan kemacetan yang terjadi di Jalan 

Affandi akhir-akhir ini.

Perkembangan Jalan Affandi memberikan dampak yang positif bagi lokasi 

Penerbit dan Percetakan Kanisius yang berada di Jalan Cempaka. 

jauh dari titik keramaian, yaitu Jalan Affandi, membuat lokasi ini mudah untuk 

dijangkau dan dikenal oleh masyarakat. Sebagai sebuah perusahaan penerbitan dan 

percetakan, posisi yang strategis sangat berpengaruh bagi pemasaran produk.

Pemasaran produk tidak terlepas dari keberadaan showroom buku di dalam lokasi 

 

Gambar 3.4. Aksesibilitas Menuju Lokasi Penerbit-Percetakan Kanisius
http://www.google.com (diakses pada 22/09/2014 pukul 16:20) dan

Lokasi Penerbit dan Percetakan Kanisius yang cenderung masuk ke dalam da

titik keramaian, yaitu Jalan Affandi, memberikan kemudahan bagi sirkulasi 

kendaraan, baik menuju atau dari lokasi. Dengan lebar jalan sekitar 6

Cempaka memiliki dua jalur berlawanan yang cukup untuk dilalui oleh kendaraan 

Selain karena mudah dijangkau oleh pengunjung, proses distribusi produk 

dengan menggunakan truk pengangkut juga cukup mudah untuk dilakukan. Lokasi ini 

juga tidak menambah permasalahan keramaian dan kemacetan yang terjadi di Jalan 

akhir ini. 
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Perkembangan Jalan Affandi memberikan dampak yang positif bagi lokasi 

Penerbit dan Percetakan Kanisius yang berada di Jalan Cempaka. Posisi yang tidak 

jauh dari titik keramaian, yaitu Jalan Affandi, membuat lokasi ini mudah untuk 

h masyarakat. Sebagai sebuah perusahaan penerbitan dan 

percetakan, posisi yang strategis sangat berpengaruh bagi pemasaran produk. 

buku di dalam lokasi 

 
Percetakan Kanisius 

dan analisis penulis 

Lokasi Penerbit dan Percetakan Kanisius yang cenderung masuk ke dalam dari 

titik keramaian, yaitu Jalan Affandi, memberikan kemudahan bagi sirkulasi 

kendaraan, baik menuju atau dari lokasi. Dengan lebar jalan sekitar 6-7 meter, Jalan 

Cempaka memiliki dua jalur berlawanan yang cukup untuk dilalui oleh kendaraan 

Selain karena mudah dijangkau oleh pengunjung, proses distribusi produk 

dengan menggunakan truk pengangkut juga cukup mudah untuk dilakukan. Lokasi ini 

juga tidak menambah permasalahan keramaian dan kemacetan yang terjadi di Jalan 
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Gambar 3.5. Peta Kunci Foto Lokasi 

Penerbit-Percetakan Kanisius 

 

Gambar 3.6. Foto Lokasi dari 

Jl.Cempaka 

Gambar 3.7. Foto Lokasi di Jl. Gambir 

Deresan dari arah Jl. Ringroad 

Gambar 3.8. Foto Lokasi di Jl. 

Gambir Deresan dari arah Jl. Selokan 

Mataram 

Sumber: dokumen penulis, 2015 

 

Jalan Cempaka merupakan kawasan yang didominasi oleh permukiman 

penduduk.7  Kondisi kawasan yang relatif tenang dan tidak ramai ini sangat 

mendukung kegiatan usaha penerbitan dan percetakan. Kualitas produk sebuah 

penerbitan sangat bergantung pada kinerja bagian produksi divisi editor. Kualitas kerja 

yang baik pastinya didukung oleh situasi dan kondisi yang mendukung. Pada 

umumnya seseorang dapat bekerja dengan baik apabila berada di situasi dan kondisi 

yang tenang. Ketenangan tersebut dapat dicapai di Jalan Cempaka, khususnya di 

lokasi Penerbit dan Percetakan Kanisius. Bahkan, ketenangan tersebut semakin 

didukung oleh penataan dan pelestarian alam yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

menjaga keasrian lingkungan. 

Lokasi Penerbit-Percetakan Kanisius yang berada di kawasan perkembangan 

kota merupakan faktor penting bagi ketersediaan sarana dan pra sarana yang memadai. 

                                                           
7
 Lihat Gambar 3.2. Peta Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. 

1 

2 3 
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Jaringan listrik, jaringan air limbah, persampahan, dan transportasi sudah tersedia 

dengan cukup baik. Ketersediaan sarana dan pra sarana tersebut telah terintegrasi 

dengan baik sehingga semakin menunjang kualitas lokasi sekitar site. Dengan 

demikian, pengembangan Kanisius ke depan juga harus menyeleraskan diri dengan 

sarana-prasarana yang sudah tersedia untuk semakin meningkatkan kualitas 

perusahaan. 

 

3.2.4. Permasalahan di Lokasi 

Ada beberapa permasalahan yang muncul di sekitar lokasi site. Beberapa masalah 

tersebut secara tidak langsung berpengaruh bagi lokasi site Penerbit dan Percetakan 

Kanisius. Permasalahannya adalah sebagai berikut: 

a. Kemacetan di Jalan Affandi 

Kemacetan di Jalan Affandi merupakan fenomena yang semakin mencemaskan 

dari hari ke hari. Kemacetan tersebut disebabkan oleh kegiatan bisnis dan 

perdagangan, parkir liar di pinggir jalan, pertambahan volume kendaraan, dan 

tidak bertambahnya lebar jalan. Kemacetan tersebut sering terjadi pada waktu 

tertentu. Titik kepadatan di jalan ini sudah mencapai 0,8 atau setingkat di bawah 

indeks kepadatan tertinggi sebesar 0,9. Biasanya kemacetan terjadi pada pagi 

hari disaat masyarakat memulai aktivitas perjalanan menuju kantor, sekolah, dan 

pasar, serta pada sore hingga malam hari disaat masyarakat pulang menuju 

rumah atau sekedar mampir membeli kebutuhan di pertokoan Jalan Affandi. 

Titik kemacetannya pun tidak menyeluruh di sepanjang jalan, melainkan hanya 

pada titik-titik tertentu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mengatasi kemacetan di jalan ini adalah dengan perencanaan pembangunan 

flyover di simpang Jalan Affandi.8 

b. Pembuangan limbah percetakan 

Limbah dari kegiatan percetakan berupa tinta yang merupakan zat kimia 

berbahaya. Limbah tersebut dimungkinkan dapat merusak kualitas air tanah di 

sekitar site. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan dan 

penduduk sekitar. Untuk tetap menjaga kualitas air tanah diperlukan filtrasi pada 

pembuangan limbah percetakan. Filtrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi 

zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam limbah tersebut. 

                                                           
8
 http://www.tempo.co Minggu, 26 Januari 2014 (diakses pada 15 September 2014 pukul 17:09) 
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3.1.5. Peraturan Daerah di Lokasi 

Peraturan Daerah yang digunakan untuk membahas tentang lokasi site yang 

digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dan Rencana 

Detail Tata Ruang Kecamatan Depok Tahun 2012-2031. Berdasarkan kedua peraturan 

tersebut, rangkuman peratauran yang terkait akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Rencana Sempadan Pagar dan Bangunan 

Berdasarkan Peta Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Sleman, Jalan 

Cempaka termasuk dalam kategori jalan lingkungan. Peraturan Daerah yang 

membahas tentang garis sempadan tidak mengikutsertakan kategori jalan 

lingkungan dalam penetapan aturan garis sempadan bangunan. Dengan demikian, 

garis sempadan bangunan yang digunakan pada lokasi ini akan mengikuti kondisi 

eksisting bangunan sekitar. 

b. Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Masa Bangunan 

Berdasarkan Peta Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan Depok di 

Kabupaten Sleman, lokasi berada di Blok I-08. Maka dari itu, rincian aturan pada 

lokasi terkait adalah sebagai berikut; 

 

Tabel 3.1. Peraturan Zona Kecamatan Depok 

Blok 

Kode 

Sub 

Blok 

Jenis Kegiatan di Kawasan Budidaya Rencana 

KDB 

Maks (%) 

Rencana 

Ketinggian 

Bangunan 

Maks (m) 

KLB 

Rencana 

Basemen 

(lantai) 

Rencana 

Kelas 

Perpetaan Rencana Penggunaan Lahan Diijinkan Bersyarat 

I - 08 K-1 Perdagangan dan jasa RTH-4 I-3 80 84 16 2 I-III 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sleman, 2014. 

 

3.3. Redesain Penerbit-Percetakan Kanisius 

3.2.1. Latar Belakang Redesain 

Redesain Penerbit-Percetakan Kanisius dilatarbelakangi oleh perkembangan 

industri kreatif di Indonesia, khususnya sub sektor penerbit dan percetakan. Penerbit-

Percetakan Kanisius memerlukan pembenahan untuk dapat bersaing di masa yang 

akan datang. Berbicara tentang Penerbit-Percetakan Kanisius tidak akan pernah 

terlepas dari karya kerasulan bagi Gereja dan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, 

pembenahan yang hendak dilakukan juga akan berdampak baik, bukan hanya untuk 

Penerbit-Percetakan Kanisius sebagai sebuah perusahaan, melainkan juga 
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keberlanjutan karya kerasulan Gereja dan perkembangan dunia pendidikan di 

Indonesia. Pembenahan yang diperlukan terkait dengan pembenahan non fisik dan 

fisik. Pembenahan non fisik yang perlu dilakukan adalah penataan internal organisasi 

perusahaan dan semangat kerja karyawan. Sedangkan, pembenahan fisik yang perlu 

dilakukan adalah penataan ruang demi tercapainya ketersediaan fasilitas untuk 

mengembangkan perusahaan. 

 

3.2.2. Tujuan Redesain 

Tujuan Redesain Penerbit-Percetakan Kanisius adalah: 

a. Mendukung Penerbit-Percetakan Kanisius menghadapi persaingan industri 

perbukuan di masa yang akan datang,  

b. Menciptakan kondisi fisik yang mendukung produktivitas kerja karyawan demi 

peningkatan pelayanan kepada konsumen. 

c. Mewadahi kegiatan pengembangan Penerbit-Percetakan Kanisius. 

 

3.2.3. Sasaran Redesain 

Sasaran Redesan Penerbit-Percetakan Kanisius adalah: 

a. Menghasilkan penataan dan perancangan ulang fasilitas utama dari Penerbit-

Percetakan Kanisius yaitu gedung kantor penerbit dan percetakan. 

b. Menghasilkan penataan dan perancangan ulang fasilitas pendukung dari Penerbit-

Percetakan Kanisius yaitu auditorium, taman, café, dan parkir. 

c. Menghasilkan penataan dan perancangan untuk mewadahi pengembangan 

kegiatan perusahaan dan fasilitas pelayanan kepada konsumen. 

d. Menghasilkan penataan dan perancangan yang terpadu pada fasilitas-fasilitas 

pelayanan kepada konsumen. 

 

3.2.4. Gambaran Umum Redesain Penerbit-Percetakan Kanisius 

3.2.4.1. Definisi 

Penerbit-Percetakan Kanisius adalah perusahaan yang bergerak di bidang media 

massa yang memiliki fokus perhatian karya pada dunia pendidikan dan iman Gereja. 

Sebagai sebuah penerbit dan percetakan, Kanisius memilih untuk menerbitkan produk, 

baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang memotivasi dan memberdayakan 

manusia untuk aktualisasi diri secara optimal, mandiri, dan bertanggung jawab dalam 
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berbagai aspek kehidupan. Kanisius berharap dapat memberikan manfaat pencerahan 

bagi banyak orang dalam memperdalam iman dan mengembangkan ilmu pengetahuan.  

Media massa yang menjadi bidang perhatian Penerbit-Percetakan Kanisius 

mencakup media cetak maupun media elektronik atau digital. Melihat perkembangan 

media masa ke depan, Redesain Penerbit-Percetakan Kanisius akan memberikan porsi 

yang seimbang pada pengembangan media masa cetak, elektronik atau digital dan 

multimedia. Untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada konsumen, Penerbit-

Percetakan Kanisius juga akan memberikan penambahan fasilitas pelayanan. 

Penambahan fasilitas pelayanan tersebut antara lain adalah fasilitas layanan one stop 

printing, café, taman dan auditorium yang dapat digunakan untuk kegiatan insidentil. 

 

3.2.4.2. Fungsi dan Peranan Penerbit-Percetakan Kanisius 

Sebagai sebuah penerbit-percetakan, Kanisius berfungsi sebagai sebuah 

perusahaan industri yang memproduksi media massa cetak dan elektronik seturut 

dengan bidang perhatian yang dituju. Kompleks Penerbit-Percetakan Kanisius 

mewadahi 2 fungsi kegiatan. Fungsi yang pertama mewadahi kegiatan pokok yaitu 

kantor penerbit, pabrik percetakan, dan toko atau showroom penjualan produk dan 

pelayanan jasa. Fungsi yang kedua mewadahi kegiatan penunjang yaitu taman, 

auditorium, kantin atau café. 

Kanisius tetap mempertahankan keberadaan penerbit dan percetakan karena 

kesadaran akan peran penting dirinya bagi peningkatan mutu dan kualitas bangsa dan 

Gereja. Peran tersebut dimodifikasi dengan mengarah pada penerbit-percetakan 

modern yang akan dapat berkontribusi banyak di masa yang akan datang. Maksud dari 

penerbit-percetakan modern adalah dengan pengembangan produk digital dan 

multimedia yang dihasilkan. Dengan demikian, Penerbit-Percetakan Kanisius dapat 

menjadi preseden yang baik bagi pengembangan penerbit percetakan lain di Indonesia.  

 

3.2.4.3. Tuntutan Kualitas Rancangan dan Sarana Pendukung Penerbit-

Percetakan Kanisius 

Penerbit-Percetakan Kanisius merupakan karya kerasulan bagi Gereja dan dunia 

pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, Penerbit-Percetakan Kanisius juga merupakan 

sebuah badan usaha yang tetap berupaya mendapatkan keuntungan guna keberlanjutan 

kegiatannya. Sebagai sebuah perusahaan, Penerbit-Percetakan Kanisius berusaha 
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menghasilkan output dan outcome yang baik. Output yang dihasilkan adalah produk 

dan pelayanan jasa yang berkualitas dan berkarakter. Sedangkan, outcome yang ingin 

dicapai adalah kepuasan pelanggan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk 

menghasilkan hal tersebut, maka kualitas rancangan Penerbit-Percetakan Kanisius 

harus mampu: 

a. Memiliki penataan ruang dalam dan ruang luar yang baik sehingga memperlancar 

sirkulasi kerja yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja dan 

peningkatan pelayanan kepada konsumen. 

b. Memiliki penataan cahaya alami dan buatan yang baik sehingga mendukung 

produktivitas kerja dan pelayanan konsumen. 

c. Memiliki sirkulasi udara alami dan buatan yang baik sehingga berpengaruh pada 

kenyamanan kerja karyawan dan konsumen. 

d. Memiliki sistem keamanan dan ketersediaan utilitas yang mendukung kegiatan 

perusahaan. 

 

Sementara itu, untuk mendukung kegiatan utama Penerbit-Percetakan Kanisius 

juga akan menyediakan fasilitas tambahan. Fasilitas tambahan tersebut diharapkan 

dapat menambah daya tarik pelayanan produk dan jasa dari perusahaan. Fasilitas 

tambahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Taman 

Taman yang rindang dan sejuk dapat digunakan untuk kegiatan lain yang bersifat 

insidentil dan rekreatif. Taman ini juga sebagai penunjang kenyamanan bagi 

aktivitas kerja karyawan dan kehadiran pengunjung. 

b. Auditorium 

Auditorium adalah ruangan besar yang dapat digunakan untuk mengadakan 

aktivitas penunjang kegiatan perusahaan, seperti ceramah, bedah buku, seminar 

dan acara-acara lain di luar kegiatan perusahaan. 

c. Café 

Café merupakan tempat yang menjual berbagai minuman dan makanan ringan 

untuk karyawan dan pengunjung. Café ini juga dapat menjadi tempat berdiskusi 

antar karyawan, karyawan dan pengunjung, serta antar pengunjung. 
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d. Kapel 

Kapel merupakan tempat beribadat dan berdoa dengan besaran ruang yang kecil. 

Kapel tersebut juga bisa dijadikan tempat berkumpul dan berdiskusi karena 

sifatnya yang terbuka dan menyatu dengan alam. 
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BAB IV 

LANDASAN TEORITIKAL 

 

4.1. Teori Tata Ruang 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ruang adalah sela-sela antara dua (deret) 

tiang atau sela-sela antara empat tiang (di bawah kolong rumah).1 Ruang merupakan 

sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, tetapi dapat dengan mudah dirasakan dan 

ditemukan dalam kehidupan manusia. Imanuel Kant berpendapat bahwa ruang 

bukanlah sesuatu yang obyektif sebagai hasil pemikiran dan perasaan manusia. 

Sementara itu, seorang filsuf dari Yunani, Plato, berpendapat bahwa ruang adalah 

suatu kerangka atau wadah dimana obyek dan kejadian tertentu berada.2 

Ruang dalam arsitektur dapat dipahami sebagai sebuah wadah yang bukan hanya 

menampung manusia dan aktivitasnya, melainkan wadah yang artistik.3 Artistik dapat 

dipahami sebagai sesuatu yang memiliki rasa dan nilai seni. Ruang arsitektur 

menyangkut interaksi antara ruang dalam dan ruang luar. Keduanya memiliki peran 

yang sangat penting dalam mendukung kualitas aktivitas manusia. 

 

4.1.1. Tata Ruang Dalam 

Ruang dalam adalah wadah yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas. 

Ruang dalam terbentuk melalui elemen-elemen pembatas di dalam ruang tersebut. 

Selain itu, terdapat pula elemen pengisi dan pelengkap ruang dalam yang 

menimbulkan pengalaman meruang dan menciptakan sirkulasi di dalam ruang. 

Kombinasi yang baik antara pembatas ruang, pengisi ruang dan pelengkap ruang akan 

menghasilkan kualitas ruang yang baik pula. Berikut adalah penjelasan elemen 

pembentuk ruang dalam: 

a. Elemen Pembatas Ruang Dalam 

Elemen pembatas ruang dalam adalah semua elemen-elemen yang mampu 

membentuk atau melingkupi ruang. Beberapa contoh elemen pembatas ruang 

dalam adalah struktur, dinding, pintu, atap, dan perbedaan ketinggian lantai.  

                                                           
1
 Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta 

2
 Hakim, Rustam dan Utomo, Hardi. 2003. Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap; Prinsip-Unsur dan 

Aplikasi Desain, Bumi Aksara: Jakarta. hal. 35 (disadur dari Paul, Edward. The Encyclopedia of Philosophy, 

1972. Hal. 308.) 
3
 Ibid 

 

 


