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BAB V
 

KESIMPULAN
 

5.1. Pusat Kebudayaan di Yogyakarta 

Pusat kebudayaan di Yogyakarta adalah wadah 

fisik yang menampung kegiatan kebudayaan Nasional 

yang ada di Yogyakarta maupun di Indonesia dalam 

upaya untuk meningkatkan, mengembangkan kebudayaan 

Nasional terutama dalam bidang pengkajian 

penelitian, pameran dan pertunjukan seni budaya. 

Pusat kebudayaan ini juga merupakan wadah 

rekreasi wisata budaya dalam menunjang predikat kota 

dan kelangsungan kota Yogyakarta (Pembahasan pada 

Bab III) . 

5.2. Sirkulasi dan Penampilan Bangunan 

5.2.1. Sirkulasi 

Manusia 

yang mempertimbangkan Perilaku 

Sirkulasi yang memper-perilaku manusia 

yang diharapkan adalah untuk memanfaatkan 

j alur sirkulasi, bukan saj a sebagai saraI:la 

untuk pencapaian pada sebuah fungsi, tetapi 

juga sebagai alat yang memanfaatkan elemen

elemen. bentuk untuk merekayasa arah 

pergerakan pencapaian, apakah itu suatu 

pendorong atau suatu penghambat. 
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5.2.2. Kemudahan Jalur Sirkulasi 

Dalam sirkulasi' orang bergerak dan 

mengalami, ia bergerak langsung dengan aman 

atau tersendat-sendat. Ia mengalami 

penglihatan yang logis dan mengesankan atau 

membingungkan, hal ini tergantung dari 

elemen-elemen pembentuk ruang sirkulasi yang 

mudah di terima oleh daya Indrawi, otak 

manusia dan menterjemahkan ruang sirkulasi. 

Sirkulasi yang baik yang dapat diterima 

oleh otak, adalah , sirkulasi yang 

memperlihatkan keteraturan ekspresi yang 

indah yang meliputi persyaratan sirkulasi 

sebagai berikut: 

1.	 Urutan-urutan yang logis baik dalam ukuran 

ruang, bentuk dan arah. 

2.	 Pencapaian yang mudah dan laIlgl::iUllg. 

3.	 Memberikan gerak yang logis dan pengalaman 

indah bermakna. 

4.	 Aman, artinya persilangan setidaknya 

terhindari. 

5.	 Cukup terang dan memiliki jalur yang; 

jelas. 

6.	 Elemen-elemen pembentuk ruang simbolik 

sebagai pembentuk imajinasi pengunjung. 

__J}
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5.2.3. Prinsip Pergerakan 

Prinsip pergerakan yang berpengaruh 

terhadap sebuah site. 

1.	 Sistim sirkulasi didalam ruangan akan 

dipengaruhi oleh sistim pencapaian dari 

luar. 

2.	 Pergerakan pada prinsipnya orang cenderung 

untuk mencari jalur yang pendek dan 

tercepat. \ 

3.	 Ruang sirkulasi yang menarik dapat 

mernbangkitkan daya rangsang untuk bergerak 

dan mengurangi kebosanan. 

4., Sistim pengaturan jalur sirkulasi yang 

baik memiliki unsur-unsur, kejelasan, 

estetika, arah pergerakan, pengendalian 

titik pencapaian dan hirarki jalur 

pergerakan. 

5.3. Pencerminan Nilai Budaya 

Pencerminan nilai budaya Nasional pada bentuk 

penampilan arsitektural masa kini tidak selalu 

mutlak secara utuh karena keterkaitan dengan proses 

fungsi bangunan. 

Ada beberapa cara untuk mengungkapkan bentuk 

penampilan yang mencerminkan nilai budaya. 

-----.---  .P 
I 
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1.	 Yaitu dengan cara mengambil elemen-elemen bentuk 

dari arsitektur tradisional dari salah satu suku 

etnis atau dari beberapa suku etnis di Indonesia 

yang diungkapkan secara abstrak atau hanya 

mengambil bagian unsur-unsur yang kuat yang 

dijadikan sebagai idea rancangan ungkapan 

penampilan bentuk bangunan. 

2.	 Berusaha mengungkapkan dari nilai budaya yang 

hakiki melalui pendekatan falsafah yang kemudian 

diterjemahkan kedalam bentuk desain dengan konsep 

metafora. 

3.	 Melalui pengungkapan dengan mengambil ilustrasi 

dari	 bentuk bangunan yang bernilai budaya yang 

kemudian di motifikasi dalam rancangan dengan 

konsep analogi. 

5.4.	 Pencer.minan Nilai Budaya pada bentuk Penampilan 

Bangunan Di Indonesia 

1.	 Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar atau 

berinteraksi teI.'hadap lingkungan.	 
II 

t

2 .. Mencirikan bentuk bangunan tropis.	 I 
I, 

3.	 Cenderung memiliki hirarki dan garis simetris. 
·f, 
\ 

4.	 Fungsi bangunan cenderung diungkapkan secara 
I' 

simbolis melalui bahasa visual image. Ii 
j:

I 
Ii 

5.	 Pengungkapan bentuk arsitektural cenderung Ii 
II 

mengacu pada kekuatan, aturan, adat yang bersifat	 !I 

relijius. 
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6.	 Bentuk keselarasan dan cenderung dengan pengulan

gan-pengulangan elemen sebagai pengungkapan 

penampilan. 

7.	 Mengungkapkan secara abstrak yang di ambil dari 

idea-idea arsitektur masa lampau. 

Kebudayaan merupakan suatu hal yang selalu 

berkembang dan berubah. Dengan demikian bahwa 

pencerminan nilai budaya yang diungkapkan dalam 

bentuk penampilan bangunan haruslah fleksibel dalam 
,I 
Ii 

menjawab tantangan di masa-masa mendatang dengan 

artian bahwa penampilan bentuk arsitektur harus 

dapat mewakili perubahan bUdaya dan menggambarkan 

masa lalu, masa kini dan masa mendatang. 
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