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BAB II

TINJAUAN UMUM GEDUNG DESAIN, INFORMASI

DAN PAMERAN ARSITEKTUR

2.1 Potensi Kegiatan Kegiatan Desain, Informasi dan Pameran

Arsitektur di Yogyakarta

Dalam bangunan gedung desain, informsi dan pameran arsitektur ini kegiatan

utamanya adalah pameran dan menjadi faktor penentu dalam perancangan bangunan.

Sedangkan kegiatan desain dan informasi merupakan kegiatan yang mendukung

keberadaan pameran, karena kedua kegiatan ( desain dan informasi ) mempunyai

keterkaitan yang erat dengan kegiatan pameran dan selalu mengiringi keberadaan

kegiatan pameran arsitektur tersebut. Dalam kegiatan perdagangan (trade), industri

dan sosial tidak akan lepas dari kegiatan pameran ( promosi ) karena dalam suatu

pameran ( exhibition ) memungkinkan pengunjung untuk dapat melihat ( visual),

mendengar bahkan meraba produk yang dipamerkan sehingga ruang pamer

menjadikan fasilitas utama dalam bangunan ini.1

Ada beberapa potensi kegiatan yang dapat mendukung diadakannya kegiatan

desain, informasi dan pameran arsitektur di kota Yogyakarta yaitu :

2.1.1 Potensi Kegiatan Desain Arsitektur di Yogyakarta

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung dan pelengkap kegiatan pameran

arsitektur sebagai kegiatan utama, karena dalam kegiatan kearsitekturan kegiatan

desain berkaitan erat dengan kegiatan pameran dimana dalam proses pembuatannya

akan selalu didahului oleh proses desain. Dan keberadaan kegiatan desain ini sangat

dipengaruhi oleh kegiatan pameran baik dalam program ruang, hubungan ruang, tata

ruang dalam (lay out) dan sirkulasi ruang dalamnya.

Lokasi kegiatan desain di Yogyakarta selam ini berlangsung di tempat-tempat

yang terpisah. Hal ini dikarenakan tempat yang digunakan untuk kegiatan desain

1Lawson Fred, 1987, hal: 21
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berupa perumahan yang dialih fungsikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan

desain. Dan pertumbuhan bangunan baik skala besar (fasilitas umum) dan skala kecil

(real estate) pesat sekali di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel pertumbuhan

pembangunan perumahan.

Tabel.2.1.

Pertumbuhan Pembangunan Perumahan
Sumber Data : REI Yogyakarta

No Type Perumahan 1995 1996 Prosentase Kenaikan

1 Rumah Mewah 650 934 32%

2 Rumah Menengah 975 1.190 24%

3 Rumah Sederhana 1.430 1.700 23,5 %
4 Rumah Sangat Sederhana 1.645 2.060 30.4 %

2.12 Potensi Kegiatan Informasi di Yogyakarta

Kegiatan informasi sangat berkaitan dengan kegiatan pameran. Karena

kegiatan konvensi, diskusi panel, peresmian dan ceramah ilmiah masuk dalam

kegiatan informasi dan kegiatan ini selalu mengiringi kegiatan pameran sebagai

kegiatan utama, sehingga tempatnya selalu tidak jauh dengan keberadaan pameran,

misalnya pada aula, hall, auditorium kampus atau tempat-tempat lain.

Tabel.2.2.

Perkembangan Penyelenggaraan Seminar Arsitektur di Yogyakarta
Sumber Data : Kanwil Depparpostel DIY, 1994

No Tahun Frekwensi Peserta

1 1991 37 4.632

2 1992 62 5.702

1993 51 5.031

4 1994 65 5.963

Tabel. 2.3.

Kapasitas Fasilitas Informasi (Konvensi) di Yogyakarta
Sumber : Basuki, 1996, hal : 17

Nama Bangunan Kapasitas
Ambarukmo 75, 100, 350, 800
Puri Artha 100

Sahid Garden 300

Wisma Sejahtera 60

Arjuna Plasa 250

Batic Palase 100
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2.1.3 Potensi Kegiatan Pameran Arsitektur di Yogyakarta

2.1.3.1 Potensi Kegiatan Pameran Arsitektur Sebagai Wisata Daerah

Yogyakarta

Penyelenggaraan pameran arsitektur dapat mendatangkan wisatawan yang

berkualitas karena pengunjung terdiri dari dari orang-orang yang berpendidikan, para

ahli, pelajar, mahasiswa serta masyarakat dari golongan tertentu (menengah keatas)

yang mempunyai kemampuan berbelanja yang besar. Sedangkan kedatangannya tidak

hanya dari lokal Yogyakarta saja tetapi dari tingkat nasional dan wisatawan manca

negara yang mempunyai misi dagang di Indonesia. Frekwensi wisatawan manca

negara yang berkunjung ke Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya

dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk arsitektur, interior dan

furniture ke manca negara.

Tabel. 2.4.

Prosentase Kelompok Wisatawan Berdasarkan Tujuan Wisata
Sumber Data : Dinas Pariwisata, DIY, 1994

Kelompok Tujuan Wisata Prosentse

Berlibut/Rekreasi 34%

Niaga/Perdagangan 28%

Dinas/Konvensi 21%

Study/Research 7%

Lain-lain 10%

Total 100 %

2.1.3.2 Potensi Tempat dan Frekwensi Penyelenggaraan Pameran

Arsitektur di Yogyakarta

Lokasi pameran arsitektur dan furniture di Yogyakarta selama ini berlangsung

di hall pusat-pusat perbelanjaan, auditorium kampus, hotel dan tempat lainnya yang

bukan khusus untuk pameran. Sedangkan area yang dipergunakan berada di hall

gedung yang seharusnya sebagai area sirkulasi bangunan. Sehingga tempat yang

digunakan terkesan seadanya dengan pengaturan panil-panil sebagai pembatas

sementara. Keberadaan tempat tersebut menjadi salah satu alternatif kegiatan

pameran arsitektur yang tiap tahunnya meningkat.
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Tabel.2.5.

Tempat dan Frekwensi Penyelenggaraan Pameran Arsitektur di Yogyakarta
Kanwil VIII. Depparpostel DIY, 1994

No Tempat Penyelenggaraan
Bangsal Langembara Puma Budaya
Graha Sabha Pramana

Frekwensi per-Tahun

Malioboro Mall 16

Mandala Bhakti Wanita Tama

Museum Vredenberg

2.1.4 Tinjauan Frekwensi dan Waktu Penyelenggaraan Desain,

Informasi dan Pameran Arsitektur di Yogyakarta

Kegiatan desain, informasi dan pameran arsitektur di Yogyakarta tidak terjadi

secara terus-menerus, tetapi ada waktu-waktu tertentu dimana kegiatan tersebut padat

dan berkurang. Kegiatan desain, informasi dan pameran arsitektur juga dipengaruhi

oleh iklim atau cuaca alam dan faktor pendapatan penduduk Yogyakarta. Frekwensi

dan waktu kegiatan akan cenderung selalu bersama karena sifat kegiatannya yang
selalu berhubungan dan berkaitan.

Grafik.2.1

Frekwensi dan Waktu Penyelenggaran Kegiatan Desain, Informasi dan Pameran
Arsitektur di Yogyakarta

Kanwil VIII. Depparpostel DIY, 1996

3 6 7~
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2.1.5 Tinjauan Pewadahan dan Kriteria Bentuk Pewadahan

Pameran Arsitektur

2.1.5.1 Tinjauan Pewadahan Pameran Arsitektur

Kegiatan pameran arsitektur di Yogyakarta pada umumnya banyak

menggunakan fasilitas-fasilitas yang bukan peruntukannya dan terkesan dipaksakan

untuk kegiatan pameran arsitektur, misalnya untuk kegiatan pameran banyak
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menggunakan gedung-gedung serba guna yang kurang memenuhi syarat kenyamanan

dalam penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung tersebut antara lain :

Tabel.2.6.

Jumlah Gedung untuk Kegiatan Informasi dan Pameran Arsitektur
Sumber: Bagus Sarwanto,TA/UII/1997

No Jenis Bangunan Lokasi Peruangan
1 Bangsal Langembara Puma

Budaya
Lokasi cukup
mendukung pencapaian,
tapi parkir sempit

Fasilitas dan kapasitas
kurang dan sirkulasi
kurang

2 Graha Sabha Pramana Lokasi cukup
mendukung pencapaian

Ruang utama tidak
didukung oleh
penghawaan yang
nyaman

Mandala Bhakti Wanitatama Lokasi mendukung
pencapaian, tapi parkir
sempit

Kapasitas kurang dan
kegiatan jadi
bertumpuk

5 Malioboro Mall Lokasi strategis dan
mendukung pencapaian

Fasilitas dan kapasitas
kurang sehingga kegia
tan pameran bertumpuk

6 Museum Vredenberg Lokasi strategis dan
mendukung pencapaian

Peruangan terbatas
untuk museum

sehingga kegiatan
pameran memanfaat-
kan ruang luar.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mendasari Kriteria Standart Bentuk

Pewadahan

Bentuk pewadahan diupayakan berorientasi pada kriteria-kriteria fleksibilitas

ruang pamer dan karakter kegiatan pameran. Sehingga bentuk-bentuk pewadahan

kegiatan-kegiatan yang ada sangat dipengaruhi oleh pewadahan ruang pamer sebagai
kegiatan utama.

Dari beberapa macam karakter kegiatan yang berbeda-beda maka menuntut

pewadahan yang berbeda pula. Kriteria bentuk pewadahan didasari dari :2

1. Karakter dan tuntutan fleksibilitas ruang pamer

2. Karakter dan tuntutan kegiatan mewadahi bentuk kegiatan yang bersifat statis,

berkembang, dinamis dan atraktif.

Lawson Fred, 1981, hal : 34
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3. Hubungan antara obyek pameran dengan pengunjung adalah dekat atau obyek

diusahakan menarik pengunjung untuk melihat langsung.

4. Arah pandangan pengunjung adalah satu arah dan empat arah (berputar).

2.2 Karakteristik Kegiatan

2.2.1 Pengertian Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

Menurut Agus Sachari, 1987, hal: 17-23, pengertian desain adalah :

Bentuk perencanaan dan perancangan serta kegiatan penunjang lain dalam

usaha untuk mewujudkan suatu hasil arsitektur yang dapat dinikmati

manusia.3

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, th 1986, informasi mempunyai

pengertian sebagai berikut:

Memperoleh pengetahuan atau pemberitahuan kepada orang-orang.4

Menurut Klause Frank, 1961, hal : 13, New York, pengertian pameran atau

exhibisi adalah:

The exhibition means to choose, to displai, to present a sample or an

example. The inparting of information is the aim of every exhibition. And

such an information my be didactic, comercial orreprecentatifnature.3

Yang mempunyai pengertian memilih, memamerkan contoh-contoh produk

tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi dengan alasan ilmu

pengetahuan, komersial atau sebagai representasi alam.

Menurut James C Snider, Anthony J Cathanase, 1989, hal : 14, pengertian

arsitektur adalah:

Bentuk kegiatan mengubah wajah bumi dan menciptakan lingkungan

buatan baik bangunan maupun lingkungan sekitamya.

Maka dari pengertian diatas dapat ditarik suatu pengertian dari gedung desain,

informasi dan pameran arsitektur adalah : Suatu bangunan dengan struktur yang

3Agus Sachari, "Seni, Desain dan Teknologi" 1987, hal : 17-23.
4Prof. Dr. D.J. Badudu," Kamus Besar Bahasa Indonesia", 1986.
5Ibid, hal: 1
6Ibid, hal : 1
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relatif besar dari rumah atau tempat tinggal biasa yang dipergunakan sebagai wadah

kegiatan desain, informasi (menambah pengetahuan) danpameran arsitektur.

2.2.2 Fungsi Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

Fungsi dari gedung desain, informasi dan pameran arsitektur adalah sebagai

berikut:

• Sebagai sarana bagi arsitek atau biro-biro desain untuk memberikan pelayanan

jasa desain arsitektur bangunan, lansekap dan interior kepada konsumen atau

klien.

• Sebagai sarana untuk menambah atau memperoleh pengetahuan, informasi

dan rekreasi bagi arsitek dan masyarakat umum dalam bidang bangunan,

lansekap, interior dan furniture.

• Sebagai sarana yang layak bagi pemerintah atau swasta (pengusaha/produsen)

untuk memamerkan pada konsumen sehingga dimungkinkan untuk

pengembangan usaha serta hubungan lebih lanjut yang saling menguntungkan

untuksuatu transaksi dankontak dagang.

• Sebagai sarana penunjang pengembangan bidang-bidang lain seperti sain dan

teknologi dalam bidang arsitektur.

2.2.3 Tipologi Fasilitas Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

Secara umum typologi fasilitas Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

berarti : " berbagai contoh dan macam yang dapat memudahkan dalam

penyelenggaraan kegiatan desain, informasi dan pameran arsitektur "7. Dari

sini nantinya diharapkan akan didapatkan contoh-contoh dan acuan yang akan

mendukung upaya pengenalan dan pengidentifikasian gedung Desain, Informasi dan

Pameran Arsitektur sehingga akan di peroleh masukan - masukan yang membantu

dalam perancangan dan perencanaan gedung Desain, Informasi dan Pameran

Arsitektur.

7Infintri T Said, TA/UGM/1996, hal : 26
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2.2.4 Lokasi Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

Lokasi terpilih berdasar atas :

1. Fungsi Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur sebagai wadah

kegiatan yang bersifat komersial.

2. Fungsi Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur sebagai wadah

yang memfasilitasi kegiatan desain, informasi dan pameran arsitektur

bangunan, furniture, lansekap dan interior bangunan yang dapat

mengembangkanpengetahuan di bidang kearsitekturan.

3. Fungsi Gedung Desain, informasi dan Pameran Arsitektur sebagai media

pertukaran informasi dan pengetahuan serta komunikasi antara pihak swasta,

pemerintah dan masyarakat luas.

2.2.5 Kriteria Standart Pemilihan Lokasi Gedung Desain, Informasi

dan Pameran Arsitektur

Dasar pertimbangan pemilihan lokasi bagi gedung komersial dalam hal ini

Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur adalah :8

1. Segi aksesbilitas lokasi

Jalur angkutan umum dan kendaraan menjadi pertimbangan paling penting

dalam pemilihan loksi. Dengan pertimbangan bahwa pemakai seharusnya

dilokasikan pada daerah yang mudah dicapai dari segala arah dan dengan

kondisi prasaranajalan yang baik.

2. Sarana Penunjang

Lokasi bangunan desain, informasi dan pameran arsitektur harus tersedia

fasilitas akomodasi, telekomunikasi, transportasi sehingga akan

mempermudah dan memperlancar aktifitas yang dilakukan dalam kegiatan

desain, informasi dan pameran arsitektur.

3. Servis penunjang

Ketersediaan pelayanan penunjang seperti : pusat pelayanan umum (pos

polisi, rumah sakit, bank dll), serta pusat-pusat hiburan lainnya adalah penting

8Lawson Fred, Converence, Convention and Exhibition Facilities, 1981, hal : 15
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sebagai tambahan bagi sukses tidaknya sebuah fasilitas gedung desain,

informasi dan pameran arsitektur.

4. Segi integrasi kegiatan

Lokasi harus mempunyai keterkaitan hubungan dengan wadah kegiatan untuk

pelayanan masyarakat umum lainnya yang saling mendukung. Dan memberi

arti penting bagi lingkungan sekitamya sehingga dari lokasi itu memberikan

keuntungan bagi perkembangan gedung desain, informasi dan pameran

arsitektur.

2.2.6 Kriteria Standart Pemilihan Site

Kriteria penentuan site antara lain :9

1. Luas tanah yang mencukupi

Luasan tanah diharapkan mampu menyediakan space untuk pengamatan fisik

bangunan dari luar dan dapat memenuhi dan menampung seluruh kegiatan
yang ada.

2. Kemudahan pencapaian site

Letak site diusahakan dapat dicapai dari segala arah dan dilalui oleh angkutan

umum serta menjamin keamanan dalam pencapaian ke lokasi site dari

kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

3. Karakteristik fungsi kegiatan dan bangunan sekitar site diupayakan dapat

mendukung fungsi dan kegiatan gedung desain, informasi dan pameran

arsitektur.

4. Sesuai dengan fungsi, karakter dan upaya daya tarik dari gedung desain,

informasi dan pameran arsitektur, maka bentuk dan karakter site terhadap

lingkungan sekitar dapat memberikan sudut pandang yang berfariasi, menarik

dan berkarakter informatif dan komersial.

Dari keempat kriteria diatas diharapkan akan dapat memberikan nilai strategis

bagi bangunan dan kegiatan desain, informasi dan pameran arsitektur di Yogyakarta.

9Don Jewel, 1984, hal: 34
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2.2.7 Fasilitas Pameran

2.2.7.1 Klasifikasi Kegiatan Pameran

Klasifikasi kegiatan pameran dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :10

A. Berdasarkan Penyelenggaraannya.

1. Pameran Tidak Tetap

Dapat dibagi menjadi:

a. Pameran temporer

Adalah kegiatan pameran yang waktu penyelenggaraannya sewaktu-waktu

atau tidak tetap tiap tahunnya. Waktu penyelenggaraannya relatif singkat

berkisar antara 3 sampai 7 hari. Dan biasanya menyesuaikan dengan

peringatan tertentu, hari-hari besar nasional atau puntema yang diciptakan

oleh pihak penyelenggara sendiri.

b. Pameran berkala

Adalah suatau kegiatan pameran yang waktu penyelenggaraannya berkala

/ tertutup / kontinyu tiap tahunnya. Misalnya diselenggarakan dalam satu

minggu tiap tahunnya atauenam bulan sekali dan sebagainya.

2. Pameran tetap

Adalah pameran yang sifatnya tetap, biasanya berupa show room. Kegiatan ini

tidak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu dan lebih didasarkan pada

keinginan untukmeningkatkan kegiatanpromosi.

B. Berdasarkan Barang Yang Dipamerkan

1. Pameran Utama

Kegiatan pameran yang penyelenggaraannya memasukkan bermacam-macam

barang dari beberapa perusahaan yang pelaksanaannya dalam waktu yang

bersamaan.

2. Pameran Tunggal

Pameran yang penyelenggaraannya memasukkan satu atau beberapa jenis

barang dari perusahaan saja.

3. Pameran Khusus

9Don Jewel, 1984, hal: 34
10 Rahmansyah, TA/UII/1995, hal: 14 -17
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Pamera yang penyelenggaraannya memasukkan satu jenis barang saja, diikuti

oleh beberapa perusahaan lain.

c. Transaksi Penjualan

Ditinjau dari transaksi produk yang dipamerkan dan dipromosikan dapat

dibedakan menjadi dua cara :

1. Cara Konvensional

Adalah pameran dan promosi yang menjual belikan barang secara langsung.

Artinya, pengunjung dapat secara langsung membeli dan membawa barang

yang dipamerkan dan dipromosikan.

2. Cara Modern

Adalah pameran dan promosi yang tidak menjual-belikan produk secara

langsung. Artinya transaksi dilakukan lewat pesanan atau kontrak atas barang

yang dipamerkan atau dipromosikan. Jadi kegiatan ini dapat dikatakan sebagai

pameran dan promosi murni.

2.2.7.2 Sifat Kegiatan Pameran

Berdasarkan sifat kegiatan pameran arsitektur disini dapat dibedakan menjadi

dua jenis yaitu :

1. Ilmiah

Pameran pendidikan, pameran teknologi dan sebagainya dalam bidang

arsitektur.

2. Promosi

Pameran perumahan, apartemen (hunian), pameran bangunan komersial,

furniture, interior dan bahan-bahannya.

2.2.8 Fasilitas Desain

2.2.8.1 Klasifikasi Kegiatan Desain

Dari kegiatan pameran sebagai kegiatan utama pada fasilitas desain, informasi

dan pameran arsitektur dimana pameran diklasifiksikan menjadi dua yaitu pameran

temporer dan pameran tetap dan sifat kegiatan pameran yaitu ilmiah dan promosi
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maka berpengaruh terhadap kegiatan desain ini. Dengan pertimbangan tersebut

klasifikasi jasa pelayanan desain dapat dibedakan menjadi dua kategori antara lain :

1. Desain Arsitektur Bangunan

Jasa pelayanan desain dengan gambar baik bangunan skala besar (fasilitas

umum ) maupun kecil seperti perumahan (real estate), interior, lansekap,

furnuture dan lainnya.

2. Konsultasi Arsitektur

Berupa jasa konsultasi pemecahan terhadap masalah-masalah dalam

arsitektur.

2.2.8.2 Sifat Kegiatan Desain

Sifat kegiatan desain disini hanya berupa pelayanan jasa baik dengan

menggunakan gambar ataupun hanya bersifat konsultasi saja. Hal ini diupayakan

untuk mendukung kegiatan pameran sebagai kegiatan utama pada fasilitas desain,

informasi dan pameran arsitektur. Dan dalam kegiatannya terjadi suatu keterkaitan

yang erat antara kegiatan desain dengan pameran karena sifat dari kegiatan desain

yang akan menggunakan media pamer untuk memperkenalkan hasil-hasil produk

desainnya agar diketahui oleh masyarakat luas.

2.2.9 Fasilitas Informasi

2.2.9.1 Klasifikasi Kegiatan Informasi

Klasifikasi kegiatan informasi dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu :''

1. Associate / Organization Meeting

Pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi profesi seperti

pendidikan, perdagangan, jasa dan Iain-lain baik dari tingkat lokal, nasional

maupun internasional dalam bidang kearsitekturan.

2. Corporate Event

Pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah.

3. Incentive Travel

11 Annual Report, The Defelopment ofConvention Tourismin Indonesia, Depparpostel, 1994, hal :41
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Pertemuan yang diselenggarakan oleh perusahaan

4. Trade / exhibition

Pertemuan yang diselenggarakan dengan maksud promosi

2.2.9.2 Sifat Kegiatan Informasi

Berdasarkan sifat kegiatannya berupa kegiatan-kegiatan dalam lingkup bidang

arsitektur dan bersifat ilmiah yang berupa: seminar, ceramah, simposium, forum,

lecture, diskusi panel dan rapat. Dalam pelaksanaannya akan selalu mengiringi

kegiatan utama yaitu pameran. Dan dalam pelaksanaannya kegiatan informasi ini bisa

dilaksanakan sebelum, sesudah atau bersamaan dengan diadakannya kegiatan

pameran.

2.2.10 Pelaku Kegiatan

Berdasarkan klasifikasi kegiatan yang termasuk bagian kegiatan bidang

kearsitekturan, dimana kegiatan pameran sebagai kegiatan utama dan dominan maka

kegiatan-kegiatan pendukung (desain, informasi) menyesuaikan dengan kegiatan

pameran. Dan pelaku-pelaku kegiatan pada ruang pamer dapat menentukan pada

pelaku-pelaku kegiatan pada ruang desain, informasi, penunjang dan pengelola.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaku kegiatan pada ruang pendukung dan

penunjang antara lain:

Klasifikasi kegiatan pada ruang pamer

Sifat kegiatan pada ruang pamer

Karakteristik pelaku kegiatan pada ruang pamer

Fleksibilitas ruang pamer

2.2.10.1 Pelaku Kegiatan Fasilitas Pameran

Ruang pamer sebagai ruang utama dalam bangunan maka, pelaku kegiatan

yang ada dalam ruang pamer akan selalu berpengaruh terhadap ruang-ruang lain (

desain, informasi, penunjang dan pengelola ). Dan pelaku kegiatan dalam bangunan
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akan selalu berorientasi pada kegiatan-kegiatan pada ruang pamer yang dapat di

fleksibelkan.

a. Pemakai fasilitas pameran

- Peserta pameran ( perusahaan swasta, instansi pemerintah, lembaga

pendidikan)

Penyelenggara pameran

- Pengunjung pameran

b. Motivasi pemakai fasilitas pameran

- Sebagai sarana untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk

dalam bidang arsitektur dan furniture.

- Menampilkan karya-karya yang dihasilkannya.

- Kebutuhan akan informasi akan hasil inovasi dalam bidang arsitektur dan

furniture.

- Upaya pemerintah untuk memperlihatkan, mendisplay dan mengenalkan

kepada masyarakat.

- Kebutuhan akan hiburan / rekreasi

2.2.10.2 Pelaku Kegiatan Fasilitas Desain

a. Pemakai fasilitas desain

- Biro desain arsitektur / asosiasi (IAI. REI, PSAI, HDII, INK1NDO)

- Pengunjung / klien (instansi pemerintah/swasta, masyarakat perorangan,

mahasiswa)

b. Motivasi tuntutan pelaku

- Kebutuhan untuk memberikan pelayanan desain dalam bidang arsitektur

- Kebutuhan untuk memperolehjasa pelayanan konsultasi desain arsitektur

- Keinginan untuk bertukar informasi dan meningkatkan kemampuan

pelayanan desain.

2.2.10.3 Pelaku Kegiatan Fasilitas Informasi

a. Pemakai fasilitas informasi

Instansi pemerintah

Lembaga pendidikan
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Perusahaan swasta

- Pakar dibidang arsitektur

b. Motifasi tuntutan pelaku

- Kebutuhan untuk dapat saling tukar menukar informasi dan

berkomunikasi dalam bidang kearsitekturan.

- Kebutuhan untuk memecahkan masalahdalamarsitektur

- Menumbuhkan ide dan wawasan sehingga memacu tumbuhnya inovasi

baru.

2.2.10.4 Pelaku Kegiatan Fasilitas Penunjang

Adapun pelaku kegiatan fasilitas penunjang antara lain :

- Pemakai fasilitas desain

- Pemakai fasilitas informasi

- Pemakai fasilitas pameran

- Pengunjung

- Karyawan pelayanan

2.2.10.5 Pelaku Kegiatan Pengelola

Adapun pelaku kegiatan pengelola antara lain :

- Direktur

- Kepala bagian pemasaran

- Kepala bagian pelayanan dan operasional

- Kepala bagian informasi dan pengembangan

- Kepala bagian administrasi dan keuangan

- Kepala bagian teknis dan pemeliharaan

- Kepala bagian pelayanan operasional

- Tenaga ahli dan karyawan
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Tabel. 2.7

Struktur Organisasi Pengelola
Gedung Desain, Informasi dan Pameran Arsitektur

(Sumber : Lawson Fred, Converence Convention and Exhibition Facilities, London, 1981)

Direktur

S^lcr^tsi'i"-

Kabag. Pemasaran Kabag.Adm & Keu. Kabag.Info &Peiicemb.

Tenasa Ahli

PLabag. Pelayanan

Operasional

Tenasa Ahli >naca Ahli

PLabag. Teknis dan

Pemeliharaan

Tenaca Ahli

PEKEPJA / KARYAWAN

Tenaea Ahli

2.2.11 Karakteristik Kegiatan dan Persyaratan Besaran Ruang

Pelaku kegiatan pada bangunan lebih dominan pada kegiatan-kegiatan

pameran sebagai kegiatan utama. Karakteristik kegiatan pada ruang-ruang lain

(desain, informasi, penunjang dan pengelola ) sangat dipengaruhi oleh karakter

kegiatan pada ruang pamer. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merupakan

pendukung dari kegiatan pameran.

Sedangkan persyaratan ruang-ruang desain, informasi, penunjang dan

pengelola dipengaruhi (mengikuti) ruang pamer dan fleksibilitas ruang pamer dengan

pertimbangan standard-standard yang ada dan memperhatikan karakter kegiatan,

sirkulasi, fungsi yang diwadahi dan pelaku kegiatan pada masing-masing ruang.

2.2.11.1 Karakteristik Kegiatan Pameran

Mempresentasikan, mempertontonkan suatu produk arsitektur

bangunan, interior, furniture, lansekap dan bahan-bahannya dengan tujuan

promosi maupun dalam rangka pameran ilmiah. Kegiatan pameran sebagai
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kegiatan utama dan mempengaruhi kegiatan lainnya dalam bangunan diupayakan
mendominasi kegiatan dengan upaya fleksibilitasnya.

Pameran dalam ruangan (in door exhibition) biasanya membutuhkan ruang-

ruang yang lebar mengingat dimungkinkan adanya penataan / lay out ruang per stand
yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing peserrta pameran sehingga
dibutuhkan adanya skat-skat stand yanga non permanen. Dan fleksibilitas pada ruang
pamer ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan penggunaan ruang pamer yang

sesuai dengan kebutuhan dari jumlah peserta, luasan, bentu/model dll.
Gambar. 2.1

Karakteristik Kegiatan Pameran
Sumber : Lawson Fred, Converence Convention and Exhibition Facilities, London, 1981

2.2.11.2 Persyaratan Standart Besaran, Lay Out dan Tata Peragaan

Ruang Pamer

Adapun persyaratan ruang pamer yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan
untuk fasilitas exhibisi dengan standard-standard sebagai berikut: *

a. Ruang Pamer

Untuk ruang pamer tetap dan tidak tetap digunakan kapling antara 3m x 3m /
ruangannya (9 m2) atau 15 m2 untuk pameran besar, ruang gedung dengan

Ibid, hal :31
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f. Lay out ruang pamer

Berdasarkan bukaannya, ruang pamer / stand dibagi menjadi empat ( 4 ) type

bentuk dasar yaitu :

1. Ruang pamer dengan terbuka pada satu sisi

2. Ruang pamer dengan terbuka pada dua sisi

3. Ruang pamer dengan terbuka pada tiga sisi

4. Ruang pamer dengan terbuka pada empat sisi

Gambar. 2.2

Bentuk Lay Out Ruang Pameran
( Sumber : Lawson Fred, Converence Convention and Exhibition Facilities, London, 1981 )
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g. Tata peragaan pameran

Unsur-unsur yang mendukung tata peragaan pameran sebagai kegiatan utama

didalam bangunan gedung desain, informasi dan pameran arsitektur adalah :13

1. Sistem peragaan

Sistem peragaan pameran yang digunakan dalam pameran agar

pengunjung dapat lebih menangkap pesan dan kesan yang disampaikan

pada kegiatan pameran ada beberapamacam yaitu :

• Sistem statis : benda peraga diberi keterangan secara tertulis dengan

perletakan bisa di lantai, dinding, meja gantung atau panil.

Cahya WDD, Gedung Pameran Perdagangan, 1996, hal : 47
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• Sistem peragaan dinamis : benda dapat bergerak secara aktif, baik
secara otomatis maupun digerakkan oleh pengunjung

• Sistem peragaan demonstratif : peragaan benda yang dipamerkan

dengan demonstrasi atau pertunjukan langsung oleh petugas secara
berkala.

Gambar.2.3

Sudut dan Jarak Pandang Mata Terhadap Obyek Pameran Starts
Sumber : Julius P, Martin Z, Human Dimension and Interior Space, 1979

2. Bentuk penyajian

• Skala sebenamya : materi yang dipamerkan sesuai dengan yang
sebenamya, bentuk penyajian ini menarik minat pengunjung karena
dapat melihat dan mengamati materi yang dipamerkan sesuai dengan
bentuk aslinya. Dalam pelaksanaannya perlu diperhitungkan luasan
dan kapasitas ruang pamer.

• Skala kecil ( replika/model ) : Penyajian ini lebih kecil dari aslinya.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan berat/besarnya bentuk materi
sebenamya dan keterbatasan tempat/ruang pamer sehingga dengan
penyajian menggunakan model/replika akan lebih efisien/efektif.
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Media audio visual : bentuk ini digunakan untuk memperjelas dari

materi utama yang dipamerkan. Sehingga pengunjung lebih mendapat

gambaran sesungguhnya tentang materi yang dipamerkan.

Media cetak (brosur, booklet, pamflet ) : Bentuk penyajian ini

merupakan kelengkapan dari materi utama yang dipamerkan, hanya

media ini boleh dibawa pulang.

Gambar. 2.4

Gambar Tata Peragaan Pameran
Sumber : Cahya WDD, Gedung Pameran Perdagangan, 1996

m 'i >'~i' y Ai*. :* -jjuvif

-} Replika

2.2.11.3 Karakteristik Kegiatan Desain

1. Desain arsitektur bangunan

Jasa pelayanan desain terhadap bangunan baik skala besar (fasilitas umum)

maupun skala kecil (perumahan) serta bangunan lainnya.

2. Desain interior

Jasa desain interior bangunan dan pemilihan bahan-bahannya.

3. Desain lanskap

Jasa pelayanan desain taman luar bangunan dan pengaturan ruang luar serta

konsultasi pemilihan bahan-bahannya.
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2.2.11.4 Persyaratan Standart Besaran Ruang Untuk Kegiatan

Desain /Orang

Persyaratan ruang minimum untuk ruang desain dapat dilihat pada standard-

standard yang ada dengan memperhatikan karakteristik kegiatan , sirkulasi, fungsi

yang diwadahi dan pelaku kegiatan.

Gambar. 2.5

Gambar persyaratan ruang desain
Sumber : Julius P and MartinZ, Human Dimension and Interior Space,The Architectiral Press

London, 1979, hal: 26

volved ar.c imsese ciccc circulation,

resulting in ccmsiceracle ciscon-.fcrt.
The lack of cccy stacility will require
ccricensatory muscular fcrce to main
tain ecuilic-riLirn. resulting m acci'Jcnal
osccrrt'ort arc pari.

in cm

A 103-120 274.3-3C4 3

B 33 91 4

C 35-43 91.4-121.9

D 21-27.5 53.3-59 9

E 7.5 131 1

F 43-50 121.9-152.4 i

G 35-60 91.4-152.4

H 30 76 2 |
1 12 30.5 i
J 54-60 137 2-152 4 ,

K 27-30 53.5-752 1

Dari gambar pelaku dan alat penunjang serta sirkulasinya maka dapat

disimpulkan bahwa satu orang pelaku kegiatan membutuhkan ruang yaitu zone

aktivitas ditambah sirkulasi adalah 91,4 cm - 152,4 cm plus meja gambar dengan

sudut kemiringan minimal 0-10 derajat = 91,4 cm. Sedangkan lebarnya adalah meja

gambar + zone aktivitas kiri dan kanan adalah (I,J,K) 259,3 cm. Jadi luasannya adalah

243,8x 259,3 = 6,35 m2 per orang. Sedangkan untuk ruang kegiatan konsultasi dan

ruang penunjang lain sesuai dengan standart-standart yang ada dari Neufert, Ernest

Architect Data, 1981.
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2.2.11.5 Karakteristik Kegiatan Informasi

Karakteristik kegiatan informasi disesuaikan dengan karakteristik kegiatan

pameran karena kegiatan informasi akan selalu mengiringi dan harus sesuai dengan

kegiatan pameran serta dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas ruang pamer.

1. Konvensi14

Sebuah pertemuan (kumpulan) dari orang-orang untuk membicarakan masalah

bersama atau untuk pertukaran ide, pandangan dan informasi dari kepentingan

bersama kedalam kelompok. Untuk menggambarkan tradisi dari pertemuan

tahunan atau pertemuan anggota.

2. Seminar

Biasanya berupa satu tatap muka untuk berbagi pengalaman dibawah

bimbingan seorang leader. Biasanya dihadiri 30 orang atau lebih.

Dalam hal ini seminar membutuhkan suatu penataan ruang depan dimana

seorang leaderduduk dan di belakang para peserta mengikuti seminar.

3. Simposium

Didefinisikan sebagai sebuah diskusi panel oleh paraahli, sebelum ke audence

besar didahului diskusi meski beberapa audence partisipan terlibat simposium
ini kurang dari sebuah forum).

4. Forum

Sebuah diskusi panel yang mengambil sisi-sisi yang berhadapan dibawakan

oleh ahli-ahli yang memberikan kesempatan pada audence untuk

berpartisipasi.

5. Lecture (kuliah)

Presentasi formal oleh para ahli yang diakhiri periode tanya jawab.

6. Collocuium

Didefinisikan sebagai program dengan peserta yang menentukan materi untuk

didiskusikan kemudian pemimpinnya membuat program sekitar masalah yang

sering muncul. Pertemuan jenis ini memiliki penekanan yang sama pada

instansi dan biasanya diskusi dihadiri sampai dengan 35 orang.

14

Lawsov Fred, Converence, Convention and Exhibition Facilities, 1982, hal : 33
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Gambar. 2.6

Karakter Ruang Kegiatan Konvensi (Seminar, Simposium, Lecture)
Sumber : Lawson Fred, Conference convention and exhibition facilities, London, 1981
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Ruang informasi (konvensi) dapat diubah dengan fleksibel untuk menampung

kegiatan yang disesuaikan dengan jumlah peserta dengan adanya dinding partisi yang

fleksibel dapat digeser sehingga memenuhi besaran ruang yang di inginkan.Dan juga

penataan seat yang fleksibel terhadap penataan ruang.

Gambar.2.7

Karakter Pelaku Kegiatan Informasi
(Sumber : Neufert. Erns. Architec Data, Erlangga, 1992)
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2.2.11.6 Persyaratan Standart Besaran Ruang Informasi

Terbentuknya ruang informasi adalah dari adanya ruang pamer yang di

fleksibelkan (dialih fungsikan ) sehingga dapar menampung kegiatan-kegiatan

informasi dengan beberapa pertimbangan antara lain :

- Fleksibilitas ruang pamer dan informasi

Karakteristik kegiatan ruang informasi

Karakteristik pelaku kegiatan ruang informasi

- Persyaratan besaran ruang informasi dengan mengacu pada standard-standard

yang ada.

Persyaratan ruang minimum yang dibutuhkan untuk tempat duduk pada

auditorium dan ruang-ruang lain dapat dilihat dari standard-standard yang umum.

Namun untuk yang khusus tergantung dari dimensi dan bentuk ruang yang ada dan

fungsi yang diwadahi, persyaratan berikut mungkin dapat dijadikan sebagai dasar

pedoman menghitung persyaratan ruangminimum tipikal.

Tabel.2.8

Persyaratan Ruang Informasi
(Sumber : Lawson Fred, Converence Convention and Exhibition Facilities, London, 1981)

Kebutuhan Ruang Minimum Luas (M2)

Style Seating (/ orang) 0,8
Ballroom ( / orang ) 1

Converence Room (/ orang ) 1,6
Stage Avtion Area 80

Projection Both 28

Interpreter Both 6

Dinner Dance (/ orang ) 1,2
Sirkulasi Perstand 5

2.2.11.7 Karakteristik Kegiatan Penunjang

Fasilitas penunjang disini dimaksudkan untuk memberikan daya tarik dan

pelayanan bagi fasilitas desain, informasi dan pameran sehingga akan memberikan

kemudahan pelayanan bagi pelaku dan penggunan fasilitas desain, informasi dan

pameran dan memberikan daya tarik tersendiri bagi gedung dan fasilitas penunjang
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ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan flaksibilitas ruang pamer. Ruang - ruang
tersebut antara lain:

1. Ruang peresmian

2. Ruang perjamuan

3. Ruang sirkulasi barang dan pengunjung

4. Gudang penyimpanan barang

5. Ruang pengontrol peralatan/keamanan

6. Ruang komersial penunjang : restauran, caferatia, dll

2.2.11.8 Persyaratan Standart Besaran Ruang Penunjang

Persyaratan ruang penunjang disesuaikan dengan kebutuhan ruang kegiatan

utama yaitu ruang pamer dengan mempertimbangkan unsur fleksibilitas ruang

sehingga bentuk ruang, luasan, dan letak ruang disesuaikan dengan kebutuhan ruang
pamer yang difleksibelkan.

• Ruang peresmian dan perjamuan merupakan ruang penunjang yang

memberikan pelayanan sepenuhnya kepada peserta innformasi dan pameran

sehingga letaknya harus berdekatan dengan ruang tersebut dalam hal ini ruang

peresmian dan perjamuan memanfaatkan fleksibilitas ruang pamer.

• Ruang sirkulasi termasuk entrence, tangga dan elevator, ruang bongkar

muat(loading) sirkulasi barang dan manusia yang terpisah dengan aksesnya

yang mudah dalam jalurterarah dan dapat dipahami dengan mudah.

• Gudang penyimpanan yang disesuaikan dengan persyaratan barang dan

memudahkan bongkar muatbarang.

• Ruang pengontrol peralatan meliputi pengawasan dan pengontrolan barang,
pengunjung dan operasional.

• Ruang komersial pengunjung termasuk didalamnya cafetaria, restoran,

fasilitas hiburan dan jasa komersial lainnya. Diarahkan untuk menampilkan

kekhasan daerah setempat sehingga memberikan daya tarik tersendiri.
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Tabel. 2.9

Persyaratan Besaran Ruang Penunjang
Sumber : Lawson Fred, Converence Conventiob anmd Exhibition Facilities, 1981

Kebutuhan Ruang Minimum Luas ( M2 )

Reception Buffet 0,8
Sirkulasi Per-seratus 14

Mens Toilet 0,05
Womens Toilet 0,06
Security Office 14

Front Office 11

Food and Baderage 14

Snack Bar 1,5
Coctail Louge Bar 1,5
Lobby Bar 1,5
Restaurant Kitchen 0,5
Banguet Kitchen 0,3
Food Storage 0,1

2.2.11.9 Karakteristik Kegiatan Pengelola

• Kegiatan pengelola merupakan kegiatan yang difokuskan kapada palayanan

untuk pengguna fasilitas desain, informasi dan pameran yang mana kegiatan
pengelola meliputi:

- Bagian manajer

- Bagian administrasi

- Bagian akuntansi

- Bagian technical enginering

2.2.11.10 Persyaratan Besaran Standart Ruang Pengelola

Persyaratan ruang pengelola disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter

kegiatan yang ada sehingga diharapkan dapat menampung kegiatan pengelola. Dan
disesuaikan dengan bentuk ruang pamer yang fleksibel.
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Tabel. 2.10

Persyaratan Besaran Ruang Pengelola
Sumber : Lawson Fred, Converence, Convention and Exhibition Facilities, 1981

Kebutuhan Ruang Minimum Luas (M2)

General Manager 19

Secertary 11

Executive Assisstent Man 13

Sales Director 14

Sales Office 19

Publik Relation 11

Accounting Office 19

Chief Enginer 13

Deputy Enginer 11

2.2.12 Pengelompokan Kegiatan

Pengelompokan kegiatan didasarakan pada rencana pewadahan didalam

gedung deasain, informasi dan pameran arsitektur. Sedangkan kegiatan pameran

dengan ruang yang difleksibelkan sebagai kegiatan utama akan berpengaruh terhadap

pembentukan ruang-ruang lain. Adapun kegiatan yang mendukung fleksibilitas ruang

pamer adalah : kegiatan desain, informasi, pameran, penunjang, servis umum dan
pengelola.

Gambar. 2.8

Skematik Gambaran Kegiatan yang Mendukung pada Kemungkinan Fleksibilitas
Ruang Pamer

Sumber : Lawson Fred, Converence, Convention and Exhibition Facilities, London, 1981

Keterangan : : kurang mendukung

mendukung

Servis Umum
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1. Ruang kegiatan desain

a. Kegiatan utama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan desain

seperti : ruang kerja/gambar, ruang konsultasi dll.

b. Fasilitas penunjang

c. Serfis umum

2. Ruang kegiatan informasi

a. Kegiatan utama yaitu : kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan

informasi arsitektur seperti kongres, seminar, ceramah, simposium dll.
b. Fasilitas penunjang

c. Servis umum

3. Ruang kegiatan pamer

a. Kegiatan utama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pameran

arsitektur, interior, lansekap dan bahan-bahannya.

b. Fasilitas penunjang

c. Servis umum

4. Ruang kegiatan penunjang

a. Ruang peresmian dan perjamuan

b. Cafetaria/restauran

c. Dan sebagainya

5. Ruang kegiatan pengelola

a. Bagian manajer

b. Bagian administrasi

c. Bagian akuntansi

d. Bagian technical enginering
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2.2.13 Bentuk Ruang

Bentuk ruang disini diarahkan kepada pemanfatan ruang dengan mengacu

kepada aspek - aspek : fleksibilitas ruang pamer sebagi ruang kegiatan utama,

penyesuaian dengan kegiatan dan kenyamanan. Bentuk-bentuk ruang antara lain :lD

1. Bentuk ruang persegi panjang (Rectangular)

Bentuk ruang ini paling banyak digunakan untuk multi purpose hall, dengan

lantai rata sangat mudah irubah dari banguet hall atau ballroom menjadi

congres hall danjuga mudah dibagi menjadi hall yang lebih kecil. Pengaturan

aksesnya pun sangat mudah, disain ini didisain untuk fleksibilitas yang tinggi

dengan kursi dan meja serta stage yang tidak permanen atau menggunakan

platform. Kapasitas hall menjadi terbatas karena bagian belakang pandangan

dan pendengaran menjadi kabur. Kelemahan yang lainnya adalah bahwa pada

bentuk ruang seperti ini tidak efektif untuk kegiatan konvensi/informasi

mengingat pada bagian ujung sangat melebar sehingga pendengaran dan

penglihatan tidak merata.

Gambar. 2.9

Bentuk Ruang Persegi Panjang
(Sumber : Leslie L Doelle, Enviromental Acuistik, McGraw Hill Inc, 1972)
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:p*

Lj. !lO^

15 Laslie L Doelle, Enviromental Acustic, MC Hill Inc, 1972, hal ; 53

Keterangan :
! Ballroom

2 Hold lobby

3 Loggia
4 Mulli purpose hail
5 Meeting room
6 Meeting room
7 Kitchen

8 Cafe overlooking "

9 Men's cloackroom

10 Women cloackroom
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Bentuk ruang kipas (Fan Shape)

Bentuk ruang ini dapat memberikan ruang seat yang maksimum dengan

sighlines yang terkonsentrasi, dan dapat memberikan view dan pendengaran

yang terbaik. Untuk pidato untuk kekuatan suara yang kuat sampai dengan

sudut 135 derajat tetapi puncaknya pada sudut 90 derajat. Untuk menambah

penguatan suara sudut dinding yang miring tidak lebih dari 25 derajat atau

dengan dinding yang bergerigi atau dengan menggunakan panel yang

membentuk sudut yang lebih kecil terhadap as membujur. Panel seperti ini

dapat dirubah untuk mendapatkan kondisi sound yang diinginkan dengan cara
menambah atau mengurangi absorbsi.

Sedangkan baris seatnya dapat diset dalam bentuk kurva kosentrik untuk

memperoleh view yang lurus kepanggung. Pengembangannya dapat dilakukan

dengan membentuk sudut yang lebar untuk menampung lebih banyak orang
tanpa menambah jarak dari stage.

Gambar. 2.10

Bentuk Ruang Kipas
Sumber : Leslie. L. doelle, Enviromental Acuistic, 1972
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3. Bentuk Ruang Segi Delapan ( Hexagonal ) atau Segi Banyak ( Poligonal)

Bentuk ini merupakan bentuk dasar yang mudah dikembangkan atau

dimodifikasi untuk hall serba guna, kongres hall, theater. Bentuk ini

memberikan sound yang baik, pengontrolan dan refleksi celling yang baik dan

fariasi pengaturan seating dan lantai balkon didalam auditorium. Atap bentuk

poligonal dengan permukaan yang membentuk sudut dapat menambah dari

atas ke audence. Dalam kegiatan pameran (exhibisi) ruang bentuk hexagonal

dapat dimodifikasi dengan baik dan unsur fleksibilitas yang lumayan tapi

pengaturan sirkulasi menjadi agak terganggu. Bentuk ruang ini juga mampu

menampung banyak orang dan sangat esensial untuk menarik pengguna

gedung pamer.

Gambar. 2.11

Bentuk Ruang Poligonal / Hexagonal
Sumber : Leslie. L. Doelle, Enviromental Acuistic, 1972
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4. Bentuk Ruang Circular ( Oval)

Arena dan Celiseum juga sering digunakan untuk kegiatan pameran dan konvensi.

Pada hall serba guna bentuk celiseum dapat menampung pengunjung dalam jumlah

besar. Bentuk ini adalah suatu sosok terpusat dan berarah kedalam. Pada umumnya

bersifat stabil dan dengan sendirinya menjadi pusat dari lingkungannya.

Penempatan bentuk oval pada pusat suatu bidang akan memperkuat sifat alamnya

sebagai poros. Untuk lay out ruang pamer bentuk ini kurang bagus karena banyak

ruang-ruang terbuang pada daerah lengkungnya dan untuk pemanfaatan

fleksibilitas ruang juga kurang dapat mendukung karena tidak maksimalnya untuk

pengaturan stand-stand pameran. Untuk kegiatan informasi jarak dari enclosere

yang besar untuk mentransmisikan suara membutuhkan instalasi lound speaker

yang komplek penempatan kolom speaker harus dihitung secara tepat untuk

menghindari gaung dan echo. Interval perlambatan waktu juga dihitung untuk

penyelarasan suara transmisi dan suara langsung. Namun demikian kemampuan

hall menampung seluruh kegiatan secara bersama merupakan hal yang esensial

untuk menarik pengunjung gedung tersebut.

Gambar. 2.12

Bentuk ruang Circular / Oval
Sumbar : Leslie. L. Doelle, Enviromental Accustic, 1972

DENAH LANGIT
LANGIT YANG

DIREFLEKSIKAN

10 0 10 20 30 40 50 KAKI

GEDUNG DESAIN, INFORMASI DAN PAMERAN ARSITEKTUR 44



TUGAS AKHIR

5. Bentuk Ruang Segi Tiga

Bentuk ini merupakan bentuk dasar dari ruang dan akan mudah untuk dimodifikasi

sesuai dengan kebutuhan kegunaan dan kegiatan. Dalam ruang-ruang yang

menampung banyak pengguna bentuk ruang ini kurang dapat menampung jumlah

yang banyak dan kurang efisien dalam penggunaan ruangnya karena sudut-sudut

ruang segi tiga kurang dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Sudut ruang yang

meruncing mengakibatkan banyak ruang terbuang sehingga memerlukan adanya

penggabungan dengan bentuk ruang lain misalnya segi empat atau lingkaran.

Sedangkan dari unsur fleksibilitas ruang bentuk ini juga kurang dapat mendukung

terutama untuk pengaturan alat-alat dan lay ouy ruang yang terbatas. Pada hall dan

ruang-ruang besar jarang sekali menggunakan bentuk ruang ini kecuali dengan

penambahan bentuk sehinggadapat memaksimalkan fungsi ruangannya.

Gambar. 2.13

Bentuk Ruang Segi Tiga
Sumber : Francis.D.K. Ching, Architecture From Space and Order, New York, 1970
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2.3 Fleksibilitas Ruang Pamer

2.3.1 Pengertian

Fleksibilitas ruang pamer adalah sifat kemungkinan dapat diubahnya penataan

ruang sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah bangunan secara keseluruhan. Hal

ini menunjukkan bahwa fleksibilitas ruang berupaya menghindari ruang yang tidak

efektif sertadapat terjadi kesesuaian karakter bila terjadi perubahan pemakaian.

2.3.2 Batasan Pengertian Fleksibilitas Ruang Pamer

Dari pengertian diatas, fleksibilitas ruang dibatasi pada ruang-ruang utama

yaitu ruang pameran sedangkan ruang-ruang lain seperti ruang informasi yang juga

memanfaatkan ruang pamer yang difleksibelkan menyesuaikan dengan karakter

kegiatan informasi dan ruang desain yang mempunyai keterkaitan erat dengan

kegiatan utama mengikuti bentuk ruang pamer serta ruang penunjang dan ruang

pengelola merupakan ruang pendukung kegiatan kegiatan utama yaitu ruang pamer

yang flekibel.

2.3.3 Pencapaian Fleksibilitas Ruang Pamer

Pencapaian fleksibilitas ruang pamer ini dilakukan sebagai upaya untuk

menyesuaikan antara kebutuhan ruang dengan karakter yang diwadahi sehingga

kegiatan yang diwadahi dapat berjalan dengan optimal dengan tanpa mengubah

bangunan secara keseluruhan.

Upaya pencapaian fleksibilitas ruang pamer yaitu :

• Melalui fleksibilitas penempatan perabotnya

• Melalui fleksibilitas pembatas ruangnya.

• Melalui fleksibilitas unsur kegiatannya

Hal ini dapat dicapai melalui:

16 Agus Iksan, TA/UII/1996, hal: 27
17 Diktat Kuliah, Perancangan Arsitektur V, Ir Ahmad Saifullah MJ. Msi.
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1. Perubahan besaran ruang

• Memisahkan ruangan dengan ruangan lain dengan partisi vertikal.

• Membagi ruangan menjadi dua lantai atau lebih dengan partisi vertikal
1 Q

• Dengan perubahan bentuk ruang yaitu :

Ekspansibilitas yaitu ruang-ruang yang dapat diperluas

Konvertibilitas yaitu ruang-ruang yang dengan mudah dapat dirubah

bentuk dan ukurannya

Versabilitas yaitu ruang yang dapat menampung beberapa ruang

didalamnya.

Gambar. 2.14

Perubahan Bentuk Ruang Fleksibel
Sumber : Cahya WDD, Gedung Pameran Perdagangan, TA/UII/1996
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Gambar.2.15

Potongan ruang yang menampakkan perubahan lantai dan perubahan partisi
(Sumber : Lawson Fred, Converence Convention and Exhibition Facilities, London, 1981)
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;Cahya WDD, Gedung Pameran Perdagangan, TA/UII/1996
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2. Perubahan seating

• Dengan hidroulik untuk menaikkan dan menurunkan ketinggian lantai

• Seating dapat di bentuk dengan "weeled rostra" (gambar b), "cut and fiil

rostra" (gambar c) unit engan engsel (gambar d), dengan menambah

platform yang dapat ditarik mundur (gambar e), dengan panggung

hidroulik(gambar f), atau dengan lantai yang dapat digerakkan (gambar g )

Gambar. 2.16

Aneka Macam Perubahan Seating
(Sumber : Lawson Fred, Converence Convention andExhibition Facilities, London, 1981)
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2.4 Studi Komparasi Dengan Beberapa Bangunan Sejenis

Gambar. 2.17

Bella Centre, Copenhagen, Denmark
Sumber : Lawson Fred, Converence, Convention and Exhibition Facilities, London, 1981
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1. Bella Centre, Copenhagen, Denmark.

Bangunan ini merupakan pusat promosi dan informasi dengan kegiatan pameran

temporer lebih kurang 25 - 30 kali per tahunnya dan dikunjungi tidak kurang dari

600.000 pengunjung pertahun. Dengan fleksibilitas pada pengaturan standdan lay

out ruang-ruang pamernya.

•- I <•-:•

Lawson Fred, Conference Convention and Exhibition Facilities, London, 1981
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Penampilan bangunan cenderung berwajah komersial guna menarik konsumen

yang dicapai melalui:

- Menggunakan teknologi tinggi pada bahan dan stuktur sehingga berkesan

modern.

Tampak bangunan berkesan ramah dengan menggunakan bahan transparan

pada depan bangunan

Menggunakan elemen eksterior yang semarak, ramai dan menggunakan bahan

terpilih serta memasang simbol-simbol secara ekspose.

Untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan ruangan yang relatif besar seperti

pameran, seminar, konverensi dan pertemuan-pertemuan diselesaikan dengan

upaya -upaya fleksibilitas ruang dengan penggunaan struktur dengan bentang

lebar sehingga tidak mengganggu aktifitas didalamnya (dengan frame space dan

rangka baja).

Sirkulasi antar ruang dibedaka agar arus tidak saling mengganggu yakni dibagi:

Sirkulasi utama untuk pengunjung mudah dicapai dengan akses jelas dicapai

dan bebas hambatan.

Sirkulasi peserta konverensi bersifat terpisah dari pengunjung pameran

sehingga bebas dari keramaian.

Sirkulasi barang dan servis mudah digunakan untuk bongkar muat barang

terpisah dari arus pengunjung.

Gambar. 2.18

Gedung Mc. Comerick Place in tne Like, Chicago, USA
Sumber : Lawson Fred, Converence, Convention and Exhibition Facilities, London, 1981

Danau sebagai fasilitas
rekreasi. Membuat

bangunan ini memiliki
nilai lebih.
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gambar 9 : Mccormick Place in the Like, Cicago~OSA~
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Gambar 10: Denah Mc, Comerick Place in the Like.

Sirkulasi masuk ruangan
pengunjung ditempatkan pada
sisi yang sama baik
pengunjung, pameran, peserta
konferensi, pengunjung tempat
rekreasi dan sirkulasi service.
Hanya saja setelah didalam
ruangan, baru sirkulasi dipecah
kelokasi ruang masing-masing.

Ruang pamer yang berdimensi
luas dengan pembagian ruang
yang fieksibei dan fasilitas
penunjang lain.
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2. Mc. Cormick Place in the Like, Chicago USA.20

Bangunan ini merupakan Fasilitas Pameran yang menyatukan fasilitas promosi

dengan fasilitas rekreasi (danau) sehingga mempunyai nilai lebih pada fasilitas

penunjang. Ruang-ruang dengan fungsi utama pamer berdimensi luas

menyebabkan perletakannya mendominasi dalam denah. Penataan ruang yang ada

dimaksudkan agar bisa menampung segala macam produk pameran sehingga

fleksibel ruang pamer merupakan ruang luas dengan teknik display produk yang

tidak langsung disediakan ruang konverensi, presentasi promosi dan informasi.
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Gambar. 2.19

Gedung Jakarta Desain Center
Sumber : Noviansyah Mathur, 1997
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3. Gedung Jakarta Desain Centre21

Yaitu gedung pusat layanan desain terpadu yang merupakan sentra spesifik

baru di Jakarta maupun di Indonesia. Gedung Desain Centre ini lebih dimaksudkan

sebagai pusat informasi mengenai produk interior dan arsitektur dalam bentuk visual

dan tiga dimensi, baik untuk perancang maupun untuk masyarakat luas. Kegiatan

Lawson Fred, Converence Convention and Exhibition Facilities, London, 1981
21 Rahmansah, TA/UII/1995
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utama dalam bangunan Jakarta Design Centre (JDC) yaitu memamerkan produk-

produk interior dan arsitektur, selain itu juga memberikan layanan profesional yang

dapat membuka cakrawala baru dunia interior dan arsitektur, serta dimungkinkan

terjadi transaksi jual beli barang yang dipamerkan. Kegiatan pameran sebagai

kegiatan utama memperoleh porsi lebih banyak baik dari segi kegiatannya maupun

dari luasannya. Luas ruang pamer sendiri mencapai 12.000 m2 dan sangat dominan

dalam bangunan. Untuk mengantisipasi kegiatan pameran digunakan sistem ruang

yang fleksibel mencapai 75 % sehingga memungkinkan perubahan-perubahan ruang

pada ruang pamer. Sedangkan kegiatan desain dan konvensi merupakan kegiatan

pendukung dan berkaitan erat dengan kegiatan pameran arsitektur.

Penampilan bengunan cenderung transparan untk memberikan kesan

komersial dan mengundang pengunjung kedalam bangunan. Selain itu juga dicapai

dengan penggunaan bahan berteknologi dan struktur bentang lebar sehingga dapat

mengantisi pasi perubahan atau fleksibilitas ruang dan kesan modern.

2.4.1 Kesimpulan Telaah Bangunan

Dari beberapa perbandingan bangunan pameran diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa ternyata bangunan pameran lebih cenderung memiliki fleksibilitas

ruang sebagai upaya memaksimalkan pewadahan kegiatannya dengan upaya

penyelesaian dengan menggunakan struktur bentang lebar (frame space dan rangka

baja ) dan didalamnya disediakan fasilitas-fasilitas pendukung untuk melengkapi

aktivitas pengunjung yang beragam serta menampilkan sosok kemersial dengan

menggunakan bahan-bahan teknologi tinggi yang berkesan modern.

Kesimpulan lain yang dapat diambil yakni:

a. Fasilitas pamer dan promosi dalam pengoperasiannya dilengkapi dengan fasilitas

penunjang baik yang mendukung fungsi utama untuk kelancaran kegiatan satu

wadah maupun fasilitas penunjang yang secara tidak langsung mendukung fungsi

utama tetapi diperlukan untuk mendapat nilai lebih antara lain dengan

menggabungkan fungsi komersial dengan informasi edukatifyang rekreatif

b. Fasilitas pramer dan informasi cenderung terletak dipusat-pusat bisnis ( central

bussines distric )
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c. Ruang-ruangperlu direncanakansecara cermat sesuai dengan penataan modul dan

tuntutan teknik presentasi produk masing-masing, sehingga pada akhirnya akan

dapat merangsangtindak lanjut konsumen dalam kegiatanperdagangan.

d. Gedung pameran sebagai suatu wadah yang selain menampung kegiatan pameran

sebagai kegiatan utamanya, juga mewadahi kegiatan-kegiatan lainnya yang masih

berhubungan dengan kegiatan pameran. Selain sebagi kegiatan pelengkap,

kegiatan tersebut juga sangat mendukung keberadaan serta kelancaran suatu

kegiatan pameran. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan peresmian, seminar

dan pertemuan.

GEDUNG DESAIN, INFORMASI DAN PAMERAN ARSITEKTUR 54


