
BAB IV

TINJAUAN PASAR SENI YOGYAKARTA

SEBAGAI PENDUKUNG

CAGAR BUDAYA BENTENG VREDERBERG

A. Arti Penting Kawasan Cagar Budava di Yogyakarta.1^

Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai " kota

budaya " lahir oleh dukungan faktor seni budaya yang di

milikinya. Kondisi yang demikian harus senantiasa ditum

buh-kembangkan sehingga relevansi dengan perkembangan

kota di sektor lain dapat sesuai, dengan kata lain iden

titas sebagai kota " budaya " tersebut bukan hanya seba.

gai mitos. Pelestarian dan pengembangan seni budaya Yog

yakarta harus tetap dilakukan, bahkan ditingkatkan, ba

ik yang bersifat tradisional maupun yang bersifat mo

dern. Institut Seni Indonesia dan lembaga-lembaga pen-

didikan kesenian lain di Yogyakarta telah melahirkan se

niman dan karya seni, baik yang masuk generasi tua mau

pun generasi muda yang merupakan kekayaan yang membawa

kota Yogyakarta tetap menjadi «gudang» nya para seniman.

Di sisi lain, sebenarnya masih banyak terdapat ken

dala yang terletak pada masalah "klasik", yaitu tingkat

apresiasi masyarakat terhadap seni masih rendah. Permasa-~.

lahan ini disebabkan salah satunya oleh belum adanya jalur

komunikasi yang tepat dan jelas sehingga hal ini mengaki-

batkan lambatnya proses antisipasi pihak lembaga pendidik-

an seni dan lambatnya partisipasi dari masyarakat.

1). Study Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta, Rancangan
Laporan Akhir, PU. Yogyakarta.



Untuk meningkatkan dan mengembangkan jalur komunikasi

tersebut, tentu akan berkaitan dengan berbagai masa -

lah sarana dan prasarana atau wadah untuk pelestarian

dan pengembangan kegiatan seni budaya itu sendiri.

Kawasan Cagar Budaya yang akan dikembangkan merupakan

wadah yang ditujukan untuk menampung kegiatan pelesta

rian dam pengembangan kegiatan seni budaya di Yogyakar
ta yang diperlukan.

Kawasan di sebelah timur Benteng Vrederberg de-

ngaa beberapa bangunan peninggalan Belanda yang masih

ada diantaranya semnla berfungsi sebagai bangunan per

teamanAlub militer (milltaire societeit) yang berkait

an pula dengan keberadaan Benteng Verderberg. Beberapa

bagian dari kompleks bangunan ini masih dalam keadaan

baik, namun kurang terawat. Disamping bangunan-bangun

an yang bernilai sejarah, terdapat bangunan yang rela-

tif baru, yaitu shopping centre yang semula berfungsi

sebagai pusat perbelajaan. Kondisi shoping centre,baik

secara fungsional maupun secara fisik wadah sudah ti

dak memadai lagi, demikian pula kondisi fisik bagian

timur (area perkantoran) yang sangat padat oleh bangun
an dan padat lalulintas kendaraan angkut karena meluap

nya kegiatan pasar. Keadaan ini menyehabkan perlunya

pemanfaatan bangunan shoping centre ini kedalam fung

si lain, dalam hal ini adalah sebagai bagian dari Kawa,
san Cagar Budaya.

1). Study Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta, Rancangan Laporan
Akhir, Pemda Yogyakarta.



Lokasi di pusat kota Yogyakarta ini akan menjamin

kemudahan aksesibilitas baik bagi para seniman maupun

bagi masyarakat pada umumnya. Disamping itu kegiatan

di Kawasan Cagar Budaya ini masih memiliki hubungan yg

erat dengan kegiatan di Benteng Verderberg saat ini sa

ngat sesuai dengan fungsinya sebagai museum, maupun de

ngan kegiatan-kegiatan lain di pusat kota. Keberadaan

Kawasan Cagar Budaya di Yogyakarta ini diharapkan juga

mampu menunjang kegiatan pendidikan dan pariwisata yg

merupakan sektor andalan bagi propinsi DIY.

B. Identifikasi Pasar

1. Pengertian Pasar Seni

a. Pasar seni adalah sebagai wadah untuk menampung

kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual-be

li barang hasil karya seni.

h. Pasar Seni sebagai wadah yang bersifat spesifik

khususnya dibidang karya seni, juga berfungsi se

bagai pusat informasi yang berhubungan dengan se

buah karya seni rupa dan kerajinan.

2. Maksud Dan Tujuan Keberadaan Pasar Seni

a. Maksud :

- Sebagai pusat informasi :

yaitu merupakan kegiatan informasi kepada ma

syarakat luas sebagai konsumen tentang perkem

bangan hasil karya seni, melalui kegiatan pema.

saran, seminar, sarasehan yang berkaitan/berhu

bungan dengan karya seni dan kerajinan.

- Sebagai pusat promosi :

yaitu merupakan kegiatan mempromosikan barang



karya seni rupa dan kerajinan kepada masyara

kat luas dengan tujuan untuk menarik konsumen.

Kegiatan promosi dapat berupa pameran barang -

barang seni dan kegiatan peragaan dalam membu-

at suatu karya seni.

- Sebagai Pusat Pemasaran :

yaitu sebagai tempat untuk memasarkan barang •*

barang hasil karya seni.

b. Tujuan :

- Memberikan fasilitas guna memasarkan produk da

ri karya seni dan kerajinan kepada->.v masyarakat

luas sebagai konsumen.

- Membina dan mengembangkan kreativitas pengra

jin maupun seniman serta meningkatkan mutu da

ri produk karya seni dan kerajinan, serta me

ningkatkan kesejahteraan para pengrajin kecil.

3. Peranan Pasar Seni

a. Peran dari konsumen/masyarakat

- Memberikan kemudahan untuk mendapatkan infor

masi mengenai produk-produk dari karya seni ju

ga hasil kerajinan,

- Memberikan kemudahan pelayanan untuk mempero

leh barang-barang seni dan kerajinan.

b. Peran bagi seniman/pengrajin

- Memberikan kemudahan dalam memasarkan dan mem

promosikan kepada masyarakat sebagai konsumen.

- Merupakan saran. untuk mengembangkan kearah yg

lebih profesional dibidang seni kerajinan.



- Memberikan kesempatan untuk mengadakan komuni

kasi, saling tukar infrmasi antar sesama pe

ngrajin maupun seniman, sehingga bisa mengem

bangkan kreatifitas dan meningkatkan mutu pro

duk karya seni.

c.-Peran bagi Pemerintah

- Pengembangan dibidang kepariwisataan dengan ke

beradaan pasar seni sebagai obyek wisata yang

dapat menarik wisatawan.

- Meningkatkan dana pendapatan daerah.

d. Peran bagi Investor

- Sebagai sarana untuk menanamkan modal, dengan

tujuan untuk mengembangkan di bidang bisnis.

- Membantu para pengrajin kecil dalam pengadaan

modal usaha..

if. Bentuk Usaha Pelayanan

Secara garis besar kegiatan pelayanan pasar seni ya

itu menyajikan kebutuhan akan barang-barang/produk-

produk kerajinan kepada masyarakat atau pengunjung

dari berbagai kelompok pengusaha yang ditampung, di

samping pelayanan terhadap pengrajin/produsen dalam

merangsang pengembangan usaha terhadap pengusaha de

ngan modal tetap atau terhadap pengrajin dan produ-

sen yang sedang mulai usahanya dengan batasan karya

kerajinan sebagai hasil krativitas.

Dalam usaha memberikan fasilitas pelayanan dalam Pa

sar Seni, maka kegiatan pelayanan yang diberikan a-

kan mencakup antara lain :



a. Bentuk Pelayanan Komersial

Pengusaha atau produsen dalam bidang kerajinan

mengadakan penjualan barang-barang kerajinan da

ri berbagai jenis kebutuhan misalnya: barang ke

rajinan untuk kebutuhan harian (barang sandang),

barang kebutuhan kerajinan untuk berkala (keper-

luan rumah tangga, mebel dan perlengkapannya),ma

upun barang kerajinan untuk kebutuhan khusus (de

ngan dekorasi, jasa, perhiasan) dan sebagainya.

h. Bentuk Pelayanan Non-Komersial

- Pelayanan promosi yang disajikan dalam bentuk

pameran yang dilakukan terus-menerus untuk mem

perkenalkan produk kerajinan kepada masyarakat

agar masyarakat agar dapat mengenai dan bermi-

nat untuk membelinya.

- Pelayanan informasi, yaitu sebagai salah satu

fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat,

maupun pengusaha/produsen yang bergerak dalam

bidang industri kerajinan guna menunjang akti-

vitas di dalam memerlukan segala keterangan me

ngenai masalah jenis kerajinan yang ada di dae

rah Yogyakarta.

5» Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan pada Pasar Seni Yogyakarta dita-

ngani oleh pihak swasta di bawah Departemen Perin -

dustrian dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogya

karta, sedangkan struktur organisasi pengelolaan se

bagai berikut :



- Direktur :

adalah pimpinan pengelola yang bertanggung -jawab

atas keberadaan pasar seni di Yogyakarta. Sedang

kan kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pe-

ngawasan dan mengatur jalannya organisasi dan ber

tanggung jawab kepada Dep. Perindustrian dan Di -

nas Pariwisata.

- Bagian Administrasi :

adalah perangkat pengelola yang mengurusi hubung-

an intern.

- Bagian Pemasaran

adalah perangkat pengelola yang menangani kegiat

an pemasaran, promosi dan pengadaan bahan.

- Bagian pengembangan

adalah perangkat pengelola yang menangani kegiat

an diskusi, seminar, mengenai karya seni untuk me

ningkatkan mu$u dan kualitas serta kreatifitas da

lam karya seni.

- Bagian Umum.

adalah perangkat pengelola yang menangani pengada

an barang, persewaan dan perlengkapan.

6. Skala Pelayanan

Kegiatan pelayanan Pasar Seni di dalam pemasaran

dan promosi barang karya seni direncanakan mencakup

seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.
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C. Fungsi Wadah Pasar Seni

1. Pasar Seni Sebagai Wadah Informasi

a. Fungsi :

Sebagai tempat kegiatan pelayanan informasi me

ngenai barang-barang karya seni termasuk hasil

dari kerajinan kepada masyarakat umum.

b. Sifat

Berdasarkan sifatnya kegiatan informasi dapat di

bedakan :

- Informasi aktif :

yaitu membentuk pelayanan informasi langsung

yang melibatkan staff dan pengunjung dalam su

atu aktifititas informasi, misalnya dengan wa-

wancara.

- Informasi pasif :

yaitu bentuk informasi tidak langsung, melalui

media lain seperti pameran, audio visual, per-

pustakaan, brosur dan Iain-lain.

Sedangkan karakter dalam pelayanan informasi pa

da pasar seni Yogyakarta adalah ;

- komunikatif

- terbuka

- rekreatif.



2. Pasar Seni Sebagai Wadah Promosi.

a. Fungsi :

adalah sebagai wadah untuk memperkenalkan serta

mempromosikan produk-produk karya seni dan kera

jinan kepada masarakat luas, dengan tujuan mena

rik konsumen sebanyak mungkin untuk membeli.

b. Sifat dan Karakter :

Kegiatan promosi dibedakan menurut sifatnya, yai

tu : - Promosi aktif :

adalah kegiatan promosi melalui peragaan/

display dari proses pembuatan barang kera

jinan kepada konsumen secara langsung.

- Promosi pasif :

adalah kegiatan promosi melalui pameran

maupun peragaan dengan penyajian material

dagangan yang menarik pada stand-stand

penjualan.

Sedangkan karakter dari kegiatan promosi adalah:

- komunikatif

- terbuka

- intim

c. Kegiatan :

- Pelaku kegiatan, meliputi :

• konsumen/pedagang/pengrajin

. pengrajin

• pedagang

. seniman

. pengunjung



3. Pasar Seni Sebagai Wadah Pemasaran.

a. Fungsi :

adalah sebagai tempat untuk memasarkan barang-

barang seni dan kerajinan meliputi karya seni ru

pa dan hasil kerajinan daerah Yogyakarta dan se

kitarnya.

b. Karakter :

karakter dari kegiatan pemasaran pada Pasar Seni

ini adalah :

- komunikatif

- intim

- terbuka

- informal

adapun sifat kegiatannya umum/publik.

c. Kegiatan :

- Pelaku Kegiatan, meliputi :

. konsumen/pengunjung

. pedagang

- Pola kegiatan :

Datang Parkir

Melihat/
Memilih

-Jk_

Transaksi
Tawar-Me
nawar

Bayar Pulang



i+. Pasar Seni Sebagai Fasilitas Pariwisata.

a. Fungsi :

adalah menyediakan fasilitas pariwisata yang be

rupa tempat rekreasi dan perbelanjaan barang- ba

rang kerajinan dan seni.

b. Tujuan :

adalah memberikan hiburan atau sarana perbelanja

an barang-barang seni yang bersifat rekreatif.

c. Karakter Kegiatan :

- rekreatif

- rleks/santai

- dinamis

- terbuka

d. Kegiatan :

- pelaku kegiatan : pengunjung/wisatawan

- Macam kegiatan :

. duduk santai

. kegiatan restauran

£$&17W04^

- pola kegiatan :
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D. Tinjauan Kegiatan Pasar Seni

1. Pelaku Kegiatan

a. Pengelola :

Yaitu suatu badan organisasi yang menyelenggara-

kan serta mengelola keberadaan pasar seni,secara

keseluruhan dengan menghubungkan kegiatan keluar

dan kedalam. Adapun pelaksanaan kegiatannya :

. ditekankan pada bidang informasi, administrasi

dan pembinaan serta pengembangan promosi.

. berhubungan dengan departemen-departemen pembi

nanya.

. melaksanakan kegiatan operasional dengan pengu

saha, pengrajin dan masyarakat.

. hubungan dengan organisasi kerajinan guna men-

jadwalkan kegiatan promosi/pameran lainnya.

. pencatatan dan pendataan, pengaturan kegiatan

masyarakat yang akan ditampung.

b. Pengusaha:

Yaitu yang menjual barang-barang hasil kerajinan

usahanya, biasanya dibantu oleh karyawan yang ke

dudukannya di bawah status kuasa operasional se-

hari-hari dalam mengatur komoditi untuk dipromo-

sikan dan dipasarkan.

c. Seniman :

adalah sebagai pihak yang menghasilkan karya se

ni rupa (lukisan, patung, dan Iain-lain) dan ju

ga memasarkan hasil karyanya.



d. Pengrajin :

Yaitu yang memproduksi barang kerajinan dan diu-

tamakan yang mengelola usahanya sebagai produsen

serta dianggap mampu ikut berpromosi dan mempu -

nyai prospek perkembangan yang baik*

e. Pengunjung :

Adalah sebagai pihak konsumen yang akan dilayani

keperluannya berkaitan dengan bidang karya seni,

maupun kerajinan yang berupa barang-barang hasil

karya seni dan kerajinan.

Adapun bentuk pengunjung dapat dibagi :

- rombongan/karya wisata :

yaitu sekelompok pengunjung obyek wisata yang

bertujuan ingin mendalami atau ingin mengetahu

i produk-produk kerajinan daerah setempat.

Pengunjung jenis ini pada dasarnya dalam mela-

kukan kunjungannya bersifat rekreatif dan pada

waktu-waktu tertentu, misalnya : rombongan tu-

ris domestik maupun manca negara, rombongan pe

lajar suatu sekolah, dan sebagainya, dan diha

rapkan sebagai konsumen dalam mendapatkan ba

rang kerajinan daerah setempat.

- individu :

yaitu pengunjung perorangan atau beberapa pe

ngunjung yang bermotivasi untuk berbelanja ba

rang-barang kerajinan atau sekedar melihat- li

hat (berrekreasi) untuk mendapatkan suasana ba

ru dan mendapatkan khasanan seni yang diingin-

kan.



2. Macam Kegiatan

Dalam menentukan kegiatan yang akan diwadahi,dengan

dasar pertimbangan fungsi dan tujuan keberadaan Pa

sar Seni. Sedangkan macam kegiatan meliputi :

a. Kegiatan Promosi dan Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pro

duk karya seni dan kerajinan kepada masyarakat

umum khususnya pengunjung pasar seni dengan mem

berikan informasi yang promotif sehingga dapat

menimbulkan minat konsumen terhadap karya seni.

- Kegiatan Promosi

Bertujuan untuk mempromosikan produk karya se

ni yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pame

ran, yaitu kegiatan komunikasi visual antara

pengamat dengan obyek dengan penyajian yang me

narik, atraktif, dinamis dan komunikatif.

Kegiatan pameran dapat dibedakan menjadi :

. Pameran Tetap

Tujuannya untuk menampung kegiatan promosi

yang sifatnya rutin (setiap hari) dari berba

bagai komoditi yang dikelompokkan menurut je

nis hasil produk kerajinan.

. Pameran Berkala (temporer)

Tujuannya untuk menampung/memamerkan produk

karya seni dan kerajinan yang sifatnya perio

dik pada waktu-waktu tertentu untuk kegia

tan khusus promosi kerajinan dari daerah la

in atau promosi karya seni dari seniman ter

tentu.



. kegiatan komunikasi tak langsung

yaitu kegiatan melalui media promosi secara

abstrak, adapun materi yang dipromosikan di-

wujudkan dalam bentuk gambar atau secara dis

kriptip.-

Kegiatan Informasi

Kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan in

formasi kepada para pengunjung atau publik ba

ik secara langsung maupun'tak langsung yang me

nyangkut dengan promosi dan pemasaran barang -

barang karya seni rupa termasuk kerajinan.

Kegiatan ini berdasarkan sifatnya dibedakan :

. Informasi Langsung

Pelayanan informasi melalui tanya jawab seca

langsung yang dilayani oleh petugas.

• Informasi Tak Langsung

Memperoleh informasi melalui media cetak (pa

pan informasi), brosur-brosur yang ada, mau

pun membaca di perpustakaan.

Adapun berdasarkan peruntukannya dibedakan :

. Informasi Umum

Pelayanan informasi yang diberikan kepada se

mua pengunjung yang menginginkan penjelasan

secara singkat mengenai obyek yang dipamer-

kan dengan tujuan promosi.

. Informasi Khusus

Pelayanan Informasi untuk pihak tertentu de

ngan tujuan khusus seperti penelitian maupun

pengembangan.



b^:Kegiatan Pemasaran

Merupakan kegiatan yang paling utama untuk menun

jang kegiatan yang lain. Kegiatan ini bertujuan

memberikan kesempatan kepada para pengunjung un

tuk memdapatkan barang-barang sei dan kerajinan.

Bentuk kegiatan pemasaran dapat berupa :

- Jual beli Langsung

Yaitu kegiatan transaksi jual beli yang lang

sung terjadi pemindahan hak milik setelah ada

nya pembayaran. Barang ini dapat langsung dimi

liki oleh pembeli.

- Jual beli tak langsung

Kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan pe-

dagang/antar pengusaha yang bertujuan memperlu

as pemasaran dan pengadaan stok barang karya -

seni yang dipasarkan.

Kegiatan yang memdukung pemasaran adalah :

Kegiatan yang bertujuan untuk menjual dan me -

nyebar-luaskan karya kerajinan.

. kegiatan penjualan

. kegiatan pembelian

• kegiatan reproduksi

c. Kegiatan Pelayanan

Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pelayan-

an/servis.

- pelayanan khusus

pelayanan administrasi umum yang menunjang ke

giatan pengorganisasian seluruh kegiatan meli

puti :



- 1

. kegiatan pengelolaan

. kegiatan koordinasi

. kegiatan administrasi

. kegiatan publikasi

• kegiatan administrasi pengusaha

- pelayanan umum

. kegiatan operasional keseluruhan

. kegiatan pelayanan peralatan, pergudangan

. kegiatan pelayanan pemeliharaan bangunan

. kegiatan pelayanan air, listrik, kebakaran

. kegiatan parkir dan scurity.

d. Kegiatan Pengelola

- Mengadakan hubungan baik ke dalam maupun ke

luar guna mengembangkan dan meningkatkan krea-

tivitas dan mutu produk karya seni kerajinan.

- Mengkoordinasi kegiatan yang berlangsung dalam

pasar seni yang direalisasikan melalui kegia -

tan administrasi/tata usaha, personalia, perbe

kalan, keamanan dan sebagainya.

- Kegiatan pelayanan teknis dan servis yang me -

nunjang kelancaran berlangsungnya kegiatan-ke

giatan yang ada di pasar seni.

e. Kegiatan Pengunjung

Yaitu kegiatan umum, kegiatan publik sebagai ma-

ssa yang akan menikmati/melihat kegiatan di da

lam pasar seni dan kemudian sebagai konsumen pro

duk kerajinan mempunyai sifat :



- tidak semua masyarakat berkeinginan mengunju-

ngi segala bentuk promosi dari segala macam ko

moditi, hal ini dikarenakan kondisi taraf hi-

dup dan kemampuan membeli yang tidak sama,juga

cara penghayatan terhadap karya kerajinan.

- untuk mencakup aspirasi masyarakat, kegiatan ?

promosi dan pemasaran yang ditampilkan menguta

makan citra terhadap barang komoditi yang memi

liki nilai tradisional, akan tetapi tepat pa-

kai pada kondisi modern saat ini*

f. Kegiatan Penunjang

Merupakan kegiatan pelayanan yang menunjang kegi

atan utama pemasaran, informasi dan promosi yang

meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Umum/publik

Kegiatan ini dapat berupa areal parkir, hall

entrance, areal sirkulasi, play ground sebagai

tempat bermain, santai, restoran, musholla dan

lavatory.

- Kegiatan Pelayanan Pengelola

Kegiatan ini menunjang kelancaran kegiatan pe

ngelolaan yang dapat berupa areal parkir,penge

lola/pengrajin/pengusaha/pedagang, ruang isti-

rahat, lavatory.

- Kegiatan Pelayanan Bangunan

Kegiatan perlengkapan dan perawatan bangunan

yang berupa utilitas dan mechanical electrical.



3. Program Kegiatan

Sesuai dengan kegiatan pewadahan/penampungan dari

berbagai macam produk kerajinan yang bersifat komer

sial, maka program dari kegiatan pelayanannya seba

gai berikut :

a. Mengkoordinasi berbagai pengrajin/produsen de

ngan beberapa jenis kegiatan agar terjadi hubung

an yang saling melengkapi dan saling menunjang.

b. Memberikan kebebasan bagi pengusaha yang ada, se

suai dengan jenis usahanya dalam menentukan sis

tem managemennya.

c. Memenuhi harapam bagi pengunjung dalam melakukan

kegiatannya yang bersifat rekreatif, konsumtip,

promotif dan informatif.

if. Sifat Kegiatan

Tiap-tiap kegiatan mempenyai sifat yang berbeda- be

da, oleh sebab itu masing-masing kegiatan juga mem

punyai tuntutan sendiri-sendiri*

a, Kegiatan Promosi dan Informasi

Meliputi kegiatan pemasaran dan informasi baik

langsung maupun tidak langsung dengan karakter

kegiatan :

- kegiatan informasi : komunikatif

terbuka

- kegiatan pameran ; dinamis

komunikatif

rekreatif

atraktif



b. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan trnsaksi jual-beli mempunyai karakter :

- komunikatif

- terbuka

- penyajian materi yang atraktif dan rekreatif.

c. Kegiatan Pengunjung

Kegiatan ini yang mempunyai pengaruh kuat terha

dap suasana pasar seni,seperti:

- rekteasi

- santai, bebas

- dinamis

d. Kegiatan pengelola

Kegiatan pengelola dalam memberikan pelayanan in

formasi dan promosi mempunyai karakter :

- terbuka

- komunikatif

- formal

e. Kegiatan Penunjang

Kegiatan ini merupakan kegiatam pelengkap dari

kegiatan utama, mempunyai karakter :

- santai

- rekreatif

- menghibur

- dinamis



5. Pengelompokan Kegiatan

Dalam pengelompokan kegiatan ini didasarkan kepada

pelaku kegiatan.

a. Kegiatan pedagang/seniman/pengrajin

• menjaga stand

. melayani pengunjung stand

• peragaan

. mempromosikan karya seni

b» Kelompok kegiatan pengunjung

. datang

. informasi

. melihat/menikmati stand

• membeli

. rekreasi/santai

. melihat hiburan/pameran

. servis

. pulang

c. Kelompok kegiatan pengelola

. kegiatan administrasi

. memberi informasi

. koordinasi/pengawasan

. Penyelenggaraan

. Pengembangan

. rapat

. pengelolaan

. perpustakaan



6* Pola Kegiatan
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B. Produk Yang dipasarkan

1. Jenis Produk Yang Disajikan

Adapun produk kerajinan yang dipasarkan dapat dibe-

kan :

a. Produk kerajinan Rakyat

Produk ini berupa hasil kerajinan rakyat yang bi

asanya masih dikerjakan dengan cara tradisional.

Hasil kerajinan rakyat yang disajikan meliputi:

- kerajinan batik

- kerajinan anyaman

- kerajinan gerabah

- kerajinan keramik

- kerajinan tatah sungging

- kerajinan kulit

- kerajinan rotan

b. Produk Karya seni rupa

Produk barang kerajinan yang merupakan hasil kar

ya para seniman, meliputi :

- karya seni pahat/patung/ukir

- seni lukis

- seni dekorasi

- seni grafis

- seni kriya

c. Produk Mebelair/Hiasan

- Kap lampu

- kursi kayu ukir

- kursi rotan

- hiasan-hiasan rumah tangga
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2. Sistem Penyajian

Sistem penyajian barang-barang produk karya seni da

lam pasar seni ini dapat dibedakan menurut kepenti-

ngannya.

a* Sistem Penyajian Informasi dan Promosi

1. Tuntutan penyajian

- komunikatif

- rekreatif

- informatif

- atraktif

2. TeknikMpenyajian

- penataan barang yang disesuaikan dengan di-

mensi dan ukuran barang pada jarak yang ide

al, sehingga memudahkan pengunjung untuk me

ngamati.

- pemakaian panel-panel untuk menyajikan mate

ri/produk dua dimensi.

- adanya jarak pembatas antara obyek dengan

pengamat, khususnya untuk barang-barang de

ngan sifat kusus (mudah rusak), untuk menja

ga agar barang yang disajikan tidak rusak

sebelum laku, yang dapat diujudkan dengan

penghalang atau perbedaan ketinggian lantai.

- memberikan efek pencahayaan alami yang opti

mal pada obyek pameran.

- penataan lay out dengan sirkulasi yang dina

mis dan rekratif, dan penataan pencahayaan

khusus bagi obyek untuk memberi kesan atrak

tif dan menarik.



b. Sistem Penyajian Pemasaran

1. Tuntutan penyajian :

- komunikatif

- efisiensi ruang

- kelancaran sirkulasi

2. Teknik penyajian :

- Barang dikelompokkan berdasarkan jenis pro

duksi.

- Penataan materi/barang yang dipasarkan yang

mengundang pengunjung dengan memperhatikan

dimensi dan ukuran barang.

. Materi/produk kecil diletakkan dekat pe

ngunjung untuk memudahkan pengamatan,tapi

tidak langsung menyentuh demi keamanan.

. Penempatan materi yang memungkinkan untuk

diamati para pengunjung secara langsung*

- Penataan kios-kios penjualan yang dinamis

dengan sirkulasi yang jelas, sehingga membe

ri kelancaran kegiatan pemasaran.

- Adanya fasilitas penunjang sebagai alih sua

sana untuk menghilangkan kejenuhan.


