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BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Batasan Pengertian Judul
Gedung : Suatu tempat atau wadah, kantor, rumah atau bangunan yang

terbuat dari batu atau tembok terutama ukurannya yang besar-besar.
Desain : Bentuk perencanaan dan perancangan serta kegiatan penunjang lain

dalam usaha untuk mewujudkan suatu hasil arsitektur yang dapat dinikmati manusia.2
Informasi : Memperoleh pengetahuan atau pemberitahuan kepada orang-

orang.

Pameran : Memilih, memamerkan contoh-contoh produk tertentu dengan
tujuan memberikan informasi dengan alasan ilmu pengetahuan, komersial atau
sebagai representasi alam.

Arsitektur : Suatu bentuk kegiatan mengubah wajah bumi dan menciptakan
lingkungan buatan baik bangunan maupun lingkungan alam sekitamya. Dalam hal ini
pengertian judul diperluas yaitu pada arsitektur bangunan, interior, lansekap dan
furniture.3

Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur Suatu tempat yang
berupa wadah untuk kegiatan proses desain, informasi dan pameran arsitektur dan
kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Fleksibilitas :Sifat yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.6
Fleksibilitas Ruang Pamer sebagai bagian faktor penentu perancangan

yaitu : Sifat ruang pamer yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau
kegiatan yang diwadahi dan merupakan salah satu faktor penentu perancangan

bangunan

i ProfDJ.BadududanProf.SutanM Zein,"Kamus Umum Bahasa Indonesia \Pustaka Sinar Harapan
2Sachari Agus,"Seni,Desain dan Teknologi", PT Nova, 1987
3 Ibid,1

' Jamts CSnid'e^Anthony JCathanase/Tengantar Arsitektur",?. 14,Penerbit Erlangga,1989
6Dept, RI,"Kamus Besar Bahasa Indonesia".
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Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur di Yogyakarta

dengan Fleksibilitas Ruang Pamer Sebagai Bagian Faktor Penentu Perancangan

: Suatu wadah berupa bangunan gedung desain, informasi dan pameran arsitektur di

Yogyakarta dengan mewujudkan sifat ruang pamer yang dapat diubah-ubah sesuai
denga kebutuhan kegiatan dan merupakan salah satu faktor penentu perancangan tata

ruangdalam serta wujud fisik bangunan.

1.2 Latar Belakang Masalah

1.2.1 Potensi kota Yogyakarta terhadap kegiatan Desain, Informasi

dan Pameran Arsitektur

Dalam perjalanan perkembangan perekonomian kota Yogyakarta bisa

dikatakan cukup pesat. Dan untuk menyambut era pasar bebas AFTA diperlukan
suatu kemantapan perekonomian dan sosial budaya masyarakat. Pertumbuhan

industri-industri baik skala kecil maupun besar cukup banyak akhir-akhir ini. Hal ini

menandakan bahwa perkembangan permintaan pasar juga semakin meningkat dan

akan berpengaruh terhadap permintaan wadah sebagai tempat promosi dan menjual

barang-barang hasil produksinya.

Pertumbuhan bangunan di daerah Yogyakarta dapat dilihat dari jumlah

industri bahan bangunan yang menempati urutan kedua setelah pangan. Dengan

jumlah sentra industri sebanyak 66 buah dan jumlah unit usaha 2.943 buah. Hal ini
menunjukkan banyaknya jumlah permintaan akan bahan bangunan sehingga dapat
dikatakan bahwa pertumbuhan bangunan baik gedung ber skala besar (fasilitas

umum) dan perumahan (real estate) sangat pesat sekali. (Lihat Tabel II. 1).
Melihat pertumbuhan disektor bangunan, maka kegiatan tersebut tidak akan

lepas dari peran biro-biro desain terutama bidang desain arsitektur. Karena untuk
memperoleh suatu hasil yang maksimal dalam bidang arsitektur perlu perencanaan
dan perancangan yang matang.8 Sedangkan eksistensi kota Yogyakrta sebagai kota
pelajar dimana banyak sekali Perguruan Tinggi yang menghasilkan arsitek-arsitek
atau desainer bangunan. Dan ini merupakan potensi sumber daya manusia (SDM)

7 Dinas Perindustrian Daerah DIY.
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yang harus dimanfaatkan. Sementara itu pertumbuhan bangunan dikota-kota besar di

Indonesia sangat pesat sekali dan dalam kegiatan perencanaan dan perancangan

banguan bisa dikerjakan di Yogyakarta yang banyak memiliki arsitek-arsitek handal

dan biro-biro arsitek yang menyediakan jasa-jasa pelayanan desain. Dengan demikian

tidak akan ada lagi kekurangan proyek yang akan dikerjakan.

Ketersediaan unsur-unsur pendukung kegiatan arsitek dalam perencanaan dan

perancangan cukup banyak sekali di Yogyakarta mulai dari perangkat teknologi dan

operatornya serta desainer grafis dan seniman yang dapat mendukung kegiatan

perencanaan dan perancangan bangunan perlu dimanfaatkan. Sedangkan melihat

potensi pasar di Yogyakarta dimana perkembangan pada sektor bisnis juga semakin

meningkat yang diakibatkan oleh struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat

yang menuju masyarakat industri. Sementara kondisi kota dan fasilitas informasi

masih kurang, serta tuntutan akan adanya fasilitas informasi dari masyarakat sebagai

tempat yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang

arsitektur.

Sedangkan kegiatan informasi sangat erat kaitannya dengan kugiatan pameran

(promosi). Frekwensi kegiatan informasi dan pameran arsitektur di Yogyakarta

sebenarnya sangat banyak sekali baik yang diadakan oleh instansi-instansi

pemerintah, perguruan tinggi maupun pihak swasta. Dalam satu bulan saja kegiatan

informasi dan pameran (promosi) arsitektur lebih urang 5 kali dan dilaksanakan di

tempat tempat terpisah. (Lihat Tabel. II.2)

Belum lagi dengan pemeran produk furniture dan interior. Sedangkan kondisi

pasar saat ini menuntut produk yang kompetitif, maka segala informasi dan pemeran

(promosi) diperlukan sekali sebagai upaya mendongkrak jumlah produksi.9 Sehingga

dapat dikatakan bahwa segala potensi kegiatan yang ada di Yogyakarta dapat

mendukung diwujudkannya gedung desain, informasi dan pameran arsitektur.

8Majalah Konstruksi, 1995
9Majalah Konstruksi, 1995
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1.2.2 Kebutuhan akan Gedung Desain, Informasi dan Pameran

Arsitektur di Yogyakarta

Fenomena perkembangan bangunan menuntut adanya biro arsitek yang benar-

benar kualifaid dan mampu memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan

permintaan masyarakat. Menurut data yang ada dari Ikatan Nasiosal Konsultan

Indonesia (INKINDO) dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Yogyakarta jumlah

konsultan yaitu 88 buah dengan klasifikasi klas A (21), B (18), C (49). Dan data

anggota REI sebanyak 13 buah dengan perincian 8 dari DIY, 3 perwakilan dari

Jateng dan 2 perwakilan dari Jatim.

Sedangkan melihat kondisi tempat yang digunakan sebagaian besar (lebih

kurang 80%) menggunakan tempat yang bukan peruntukannya yaitu rumah tinggal

(perumahan) yang dialih fungsikan sebagai kantor. Sedangkan kejelasan

keberadaanya juga masih kurang, karena papan nama (informasi) yang ada masih

kurang mempromosikan kegiatan tersebut. Dengan data jumlah konsultan yang ada

dan tempat yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan kegiatan yang ada serta

kurang jelas keberadaannya. Maka para desainer memerlukan suatu wadah yang

benar-benar representatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaynan desain

terhadap klien. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat citra dari para

arsitek sendiri dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap

kemampuannya. Serta masyarakat pada umumnya butuh wahana yang komunikatif

dan efektif dimana mereka dapat saling bertukar informasi dan pengalaman tentang

kemajuandan penemuan baru dibidang arsitektur.

Memasuki tahun 1980-an dunia bisnis kita memperkenalkan bisnis pameran

(exhibition). Perkembangan bisnis dipengaruhi oleh era perdagangan bebas, tekanan

ekonomi maupun kendala "promosi midid" juga keterbatasan wahana informasi dan

fasilitas pameran (promosi) dibidang arsitektur di Yogyakarta. Kegiatan perdagangan

(trade), industri maupun sosial tidak dapat lepas dari kegiatan promosi (pameran)

karena dalam suatu pameran (exhibition) memungkinkan para pengunjung untuk

dapat melihat (visual), mendengar bahkan meraba produk yang dipamerkan.

10 Buku Panduan Wisata Yogyakarta
"Lawson, 1987
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Sehingga ruang pamer (exhibition) merupakan suatu bagian utama dari fasilitas

informasi dan pameran arsitektur.

Dengan mengetahui segala potensi dan kebutuhan yang ada, maka perlu

adanya suatu tempat atau wadah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan desain,

informasi dan pameran arsitektur di Yogyakarta dengan harapan bahwa kebutuhan

akan wadah bagi biro-biro arsitek, produsen bahan bangunan, furniture, interior dan

masyarakat sebagai konsumen dapat terpenuhi dan pemerintah sendiri, ini

merupakan aset yang dapat memberikan masukan pendapatan dan promosi daerah.

1.2.3 Fleksibilitas Ruang Pamer sebagai bagian faktor penentu

perancangan.

Segala sesuatu dalam rancang bangun harus terjadi dari kegunaanya.

Kegunaan-kegunaan dalam suatu bangunan akan diajukan terdiri dari pertimbangan

dasar dan utama. Mulai dari kegunaan tiap-tiap ruang dan semua yang lain mengikuti.

Apapun diperbolehkan mulai dari kegunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

sangat berperan dalam pembentukan ruang, dimana ruang yang dibentuk sesuai

dengan karakter kegiatan yang diwadahi. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa

kegiatan-kegiatan yang bersifat pameran (promosi) selalu berkembang atau

meningkat baik dari cara presentasi, barang yang dipamerkan maupun tuntutan

masyarakat sebagai pengunjung. Hal ini diakibatkan oleh kualitas dan kuantitas

produk barang yang terus meningkat, penggunaan teknologi dalam memproduksi dan

cara presentasi, jumlah pengunjung yang terus meningkat serta semakin banyaknya

produsen-produsen yang ingin memamerkan (promosi) barang dan jasa kepada

masyarakat.

Dalam usaha mengantisipasi kegiatan dalam bangunan yang terus berkembang

maka diperlukan suatu pola penatan ruang yang fleksibel (dapat diubah-ubah). Dan

diharapkan agar ruang-ruang yang ada dapat digunakan dengan efektif dan efisisen,

sebagai sifat dari bangunan komersial. Fleksibilitas ruang pamer ini juga berkaitan

dengan penatan pola sirkulasi dalam ruang. Karena sifat kegiatan pameran yang

banyak melibatkan banyak orang sehingga unsur sirkulasi menjadi sangat penting.

Untuk itu diupayakan suatu penataan pola ruang yang fleksibel dan pola sirkulasi
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ruang yang dapat mendukung fleksibilitas ruang pamer sehingga kegiatan yang ada

dalam ruang akan saling mendukung dan terpadu.

Penataan pola ruang akan berpengaruh terhadap wujud fisik bangunan atau

penampilan bangunan. Sedangkan penampilan bangunan harus mencerminkan

kegiatan di dalamnya. Pada ruang pamer, intensitas kegiatan lebih menonjol

dibanding yang lainnya dan ruang ini menuntut adanya fleksibilitas sesuai dengan

karakter kegiatannya yang selalu berkembang. Dengan demikian fleksibilitas ruang

pamer ini merupakan bagian faktor penentu dalam proses perancangan bangunan

gedung desain, informasi dan pameran arsitektur di Yogyakarta.

1.3 Rumusan Permasalahan

1.3.1 Umum

Bagaimana mewujudkan suatu gedung desain, informasi dan pameran

arsitektur di Yogyakarta yang dapat menampung kegiatan proses desain, informasi

dan pameran arsitektur bangunan, interior, lansekap dan furniture yang sesuai dengan

tuntutan kebutuhan kegiatan yang ada.

1.3.2 Khusus

Bagaimana mengungkapkan fleksibilitas ruang pamer pada gedung desain,

informasi dan pameran arsitektur di Yogyakarta sebagai faktor penentu perancangan

sehingga mampu mendukung fungsinya dan keberadaanya dalam bangunan.

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

• Mendapatkan rumusan konsep wadah fisik gedung desain, informasi dan

pameran arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan akan kegiatan desain,

informasi dan pameran di Yogyakarta

• Mendapatkan rumusan konsep perencanaan dan perancangan gedung desain,

informasi dan pameran arsitektur dengan fleksibilitas ruang pamer yang

berpengaruh terhadap proses perancangan bangunan.

GEDUNG DESAIN, INFORMASI DAN PAMERAN ARSITEKTUR



TUGAS AKHIR

• Mendapatkan rumusan konsep penataan sirkulasi sehingga terjadi keterpaduan

antara kegiatan desain, informasi dan pameran dan dapat mendukung

fleksibilitas ruang pamer.

1.4.2 Sasaran

• Menentukan suatu wadah fisik bangunan dengan melihat kebutuhan ruang,

macam ruang, besaran ruang.

• Menentukan suatu ruang pamer yang fleksibel dengan melihat sistem display

barang, teknologi yang digunakan, karakteristik barang dan jumlah barang.

• Menetukan lokasi site yang tepat dan dapat mendukung kegiatan dengan

melihat fungsi dan tata guna lahan yang ada dikawasan tersebut.

• Menentukan pola sirkulasi ruang pamer sehingga terjadi keterpaduan antara

kegiatan desain, informasi dan pameran dengan melihat pelaku kegiatan, tata

ruang pamer, tata ruang desain dan informasi, sistem transportasi vertikal dan

horizontal dan jenis kegiatan.

1.5 Lingkup dan Batasan Masalah

Pembahasan dibatasi pada masalah arsitektur dan non arsitektur dan

diharapkan dapat menjadi arahan baru dalam konsep perencanaan dan perancangan

yang melipui pembahasan :

1. Lingkup Arsitektur

• Penampilan bangunan

• Struktur bangunan dan bahan-bahannya

• Ruang-ruang desain, informasi dan pameran arsitektur

• Entrence, parkir dan sirkulasi luar

• Sirkulasi dalam dan transportasi vertikal

• Jaringan utilitas

• Fasilitas penunjang

2. Lingkup Non Arsitektural
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Menentukan batasan-batasan yang berhubungan dengan kondisi yang

komunikatif, informatif, mendidik dan rekreatif pada bangunan.

1.6 Metode Pembahasan

Secara keseluruhan merupakan cara memperoleh data, menganalisa dan

mensintesa yang akan menjadi landasan pada pembahasan permasalahan. Cara

memperoleh data:

1. Survey lapangan

Survey lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data secara lansung melalui:

a. pengamatan langsung

- kondisi tapak

kondisi bangunan sekitar

b. wawancara

2. Survey institusional

Survey untuk mendapatkan data-data skunder:

a. peraturan bangunan dan tata ruang kota

b. rencana kawasan kota Yogyakarta

c. data penduduk Yogyakarta :

• jumlah penduduk

• pertumbuhan penduduk

• jumlah produsen bahan bangunan

d. data kegiatan

• desain

• infomasi

• pameran

e. data kegiatan pembangunan

3. Study Literatur

Dilakukan untuk mendapatkan data skunder yang telah diteliti oleh orang lain

melalui studi kepustakaan.

• standart perancangan bangunan
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• studi banding pada kegiatan pameran

Cara menganalisa dan sintesa adalah :

Pemecahan masalah melalui analisa kuantitatif dan kualitatif terhadap unsur-

unsur permasalahan. Analisa kualitatif mencakup : analisa site, analisa pola tat ruang
dalam dan luar, analisa sirkulasi , analisa bentuk bangunan. Analisa kuantitatif

mencakup : analisa besaran ruang, analisa jumlah ruang bagi gedung desain,
informasi dan pameran. Serta analisa fleksibilitas ruang pamer mencakup : bentuk
dan suasana ruang, bentuk materi dan tata peragaan pamerandan tata ruang dalam.

Tahap akhir adalah kesimpulan dari hasil analisa permasalahan gedung desain,
informasi dan pameran kedalam suatu konsep dasar perencanaan dan perancangan

yang kemudian ditransformasikan kedalam suatu desain.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi bab-bab yang

mengorganisasikan seluruh penulisan secara sistematis dan disusun dibawah ini:

BAB I Pendahuluan

Sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan masalah, metode

pembahasan, sistematika penihsan, keaslian penulisan dan pola pikir.

BAB.n Tinjauan Umum Gedung Desain, Informasi da Pameran Arsitektur

Tinj auan umum secara :

a. Teoritikal : Tinjuan teoritis yang diangkat dari literatur maupun

pengamatan dilapangan, meliputi : pengertian, batasan fungsi dan

kegiatan, pola kegiatan, fleksibilitas ruang, bentuk pewadahan dan

pemakai bangunan.

b. Faktual : Tinjauan mengenai fakta yang ada yang diangkat dari

literatur maupun pengamatan dilapangan, yaitu : tinjauan pewadahan,

potensi kegiatan, studi fasilitas dan tinjauan bangunan sejenis.

BAB.III Analisa Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

Analisa mengenai permasalahan yang diangkat pada permasalahan gedung

desain, informasi dan pameran arsitektur:
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1. Analisa permasalahan umum, mencakup pemilihan lokasi,

pewadahan kegiatan

2. Analisa permasalahan khusus, mencakup : fleksibilitas ruang pamer

antara lain, : bentuk dan suasana ruang, bentuk materi dan tata

peragaan, tata ruang dalam

BAB.IV Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan

Pengungkapan konsep dasar perencanaan dan perancangan dimana nantinya

akan digunakan sebagai dasar transformasi kedalam desain bangunan,

perencanaan mencakup : penentuan lokasi, pengelolaan site. Dan

perancangan meliputi : program ruang, hubungan ruang, sirkulasi, bentuk

ruang, fleksibilitas ruang pamer, penampilanbangunan, utilitas.

1.8 Keaslian Penulisan

1. Biro Arsitek Metropolitan, Noviansyah Mathur, (91/82450/TK/16947)

TA/UGM/1997

Bangunan sebuah biro arsitek yang dapat menyampaikan pesan-pesan

keberadaanya dan sebagai wadah kegiatandan pengembangan desain.

2. Pusat Pameran dan Pasar Seni di Yogyakarta, FX.Jodi Rubiat,

8927/TAOJGM/1995

Penataan wadah dan pengendalian promosi untuk penunjang pemasaran produk

kerajinan.

3. Pusat Peragaan Iptek di TMII, Krisnamukti B, TA/UGM/1995

Fleksibilitas ruang work shop dalam mengantisipasi perkembangan alat peraga

yang interaktif, sejalan dengan perkembangan iptek di Indonesia.

4. Gedung Serba Guna di Yogyakarta, Iksan Agus, TA/UII/1996

Penekanan pada fleksibilitas ruang dan pendekatan tipologi banguan sebagai

pendukung citra.

5. Gedung Pameran Furniture di Semarang, Rahmansyah, TA/UII/1995

Penekanan pada pola tata ruang dan suasana ruang pamer yang komunikatif

pada gedung pameran furniture.
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