
BAB VI

PENDEKATAN KONSEP DASAR

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. Pendekatan Perencanaan

1. Penentuan Lokasi

Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan da

lam menentukan lokasi pasar seni; antara lain :

- Kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang membentuk

dan melatar-belakangi struktur kota Yogyakarta.

- Sehubungan dengan adanya pasar seni di Yogyakarta,

maka nilai manfaat yang diperoleh adalah :

. Merupakan sarana penunjang bidang kepariwisataan

Yogyakarta, khususnya dalam memasarkan produk ha

sil kerajinan daerah setempat.

. Mendukung fungsi Kawasan Cagar Budaya Benteng

Verderberg secara keseluruhan dalam pengembangan

seni-budaya Yogyakarta.

. Sebagai wadah pelayanan masyarakat dalam hal usa

ha peningkatan apresiasi seni dan budaya Yogya

karta terutama dalam bidang kerajinan sehingga

dalam kedudukannya dapat meningkatkan mutu karya

kerajinan.

- Sesuai dengan fungsi kegiatannya, maka kondisi lo

kasi pasar seni ini didukung oleh adanya kelengkap.

an dari pada infrastruktur, sarana transportasi,

dan sarana penunjang lainnya.



Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

dan sesuai dengan konteks judul di atas, maka diten

tukan lokasi pasar seni di sebelah timur Kawasan Ca

gar Budaya Yogyakarta.

2. Penentuan Site

Dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam

konsep dasar penentuan site, maka site terpilih un

tuk lokasi pasar seni Yogyakarta adalah sebelah ti

mur kawasan Cagar Budaya yaitu daerah yang dipergu-

nakan sebagai kawasan peraagangan/jasa pelayanan.

Dalam hal ini kondisi site yang dipilih adalah :

- Lokasi toko 'Progo' dan sekitarnya yang fungsinya

sekarang sebagai tempat perbelanjaan yang kegia

tannya tidak mendukung keberadaan Cagar Budaya ta-

pi justru sering menimbulkan kesan ramai/kumuh.

- Kondisi bangunan yang ada terkesan tidak tertata

dan digunakan sbagai pasar 'tiban' di sepanjang

jalan Sriwedani dan Jl. Sandiloto.

3. Pendekatan Pola Tata Ruang Lingkungan

Sebagai penentuan pola tata ruang lingkungan didasar

kan atas kondisi site dengan mengadaptasikan terha

dap fasilitas lingkungan fisik yang ada, yaitu Kawa

san Cagar Budaya dan Pasar Beringharjo.

Sedang tata ruang kuar lingkungan dibatasi oleh :
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- Sebelah utara; merupakan daerah kantong parkir ken

daraan bongkar muat barang-barang belanjaan para

pedagang pasar Beringharjo maupun pedagang emperan

Jl. Sriwedani dengan dipisahkan oleh Jl. Sandiloto

dan sifat kegiatannya ramai/semrawut.

- Sebelah timur; dibatasi oleh Jl. Suryotomo yang pa

da jam-jam tertentu lalu-lintas sangat ramai, dan

adanya beberapa perkantoran di seberang jalan.

- Sebelah selatan; dibatasi oleh Jl. P. Senopati dan

Pompa Bensin Gondomanan, dimana jalan ini merupa

kan jalan utama kota Yogyakarta di pusat kota.

- Sebelah barat; adalah berupa Jl. Sriwedani yang di

sebelah barat jalan tersebut terdapat Cagar Budaya

Benteng Vrederberg.

Pasar
Beringharjo

Gambar Site lokasi Pasar Seni Yogyakarta
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B. Pendekatan Konsep Perancangan

Faktor peneqtU :

- Macam aktivitas kegiatan pelayanan pada pasar seni

- Macam fasilitas pelayanan pasar seni baik 'in door'

maupun -'out door'.

. fasilitas in door: rumah makan, lavatory, mushola

arena bermain, ruang santai,

dan sebagainya.

. fasilitas out door: transportasi, paskir, pom ben

sin.

- Kapasitas kegiatan pelayanan dalam pasar seni

- Kedudukan unsur-unsur pendukung kegiatan dalam pa~-

sar seni.

- Pola lay out dan sirkulasi kegiatan

- Kondisi alam dan lingkungan sekitar

Kriteria Penentu :

- Menerapkan pola hubungan yang koordinatif antar ma

sing-masing kegiatan pasar seni.

- Mampu memberikan ungkapan karakteristik pasar seni

sebagai wadah kegiatan pemasaran produk kerajinan

di daerah Yogyakarta.

- Kelancaran flow (arus) pengunjung pada kegiatan

yang ada di dalamnya dengan mempertimbangkan tidak

terjadinya crossing antara barang dengan pengunjung.

- Penerapan sistem strukutur dan bahan dapat mendu

kung ungkapan karakteristik pasar seni.

- Ungkapan bangunantradisional, diharapkan dapat men

dukung pemanfaatan kondisi alam lingkungannya.



- Sesuai dengan ungkapan tradisional jawa serta pola

hubungan yang koordinatif, diharapkan dapat mendu

kung sistem utilitas pada wadah kegiatan.tersebut.

1. Pendekatan konsep dasar pengelompokan dan kebutuhan

ruang.

Berdasarkan fungsi wadah kegiatan dalam Pasar Seni

yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan, maka pe

ngelompokan ruangnya harus memberikan :

- Usaha memberikan wadah bagi masyarakat, untuk le

bih meningkatkan apresiasi terhadap karya keraji

nan pada khususnya dan seni menyeluruh pada umum -

nya sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai

budaya setempat.

- Merangsang rasa cinta terhadap seni budaya sendiri

dengan menampilkan karya kerajinan yang akan mendu

kung usaha pemerintah dalam Pembinaan dan Pemeliha

raan Kebudayaan Daerah, sebagai unsur penting yang

akan memperkaya dan memberi corak kepada Kebudaya

an Nasional.

a. Pengelompokan ruang

1). Pengelompokan berdasarkan jenis kegiatan

- Kelompok ruang kegiatan pameran

- Kelompok ruang kegiatan Pemasaran

- Kelompok ruang kegiatan Informasi

- Kelompok ruang kegiatan Pengelola



2). Pengelompokan berdasarkan fungsi kegiatan

- Kegiatan Pameran dan Pemasaran sebagai sara

na pokok.

- Kegiatan Informasi sebagai sarana pelengkap.

- Kegiatan Pengelola sebagai sarana penunjang.

3). Pengelompokan berdasarkan pola tata ruang

tradisional :

- Kelompok ruang umum luar

- Kelompok ruang umum dalam

- Kelompok ruang privat

- Kelompok ruang service

b. Kebutuhan ruang

Dari macam dan sifat kegiatan dalam Pasar Seni ya

itu kegiatan pemasaran, kegiatan pameran, informa

si dan kegiatan promosi, maka dapat diturunkan ru

man kebutuhan ruang yang meliputi :

1). Kebutuhan ruang untuk kegiatan umum

- ruang hall (in door)

- ruang plaza (out door)

- ruang untuk penerangan (informasi)

- areal parkir publik

2). Kebutuhan ruang untuk kegiatan pameran

- ruang pameran display

- ruang peragaan

- ruang penerimaan barang

- ruang penyimpanan barang dan peralatan

- ruang penerima tamu



3). Kebutuhan ruang kelompok pemasaran

- ruang penjualan, masing-masing dibagi dalam:

. retail kuat

. retail sedang

. retail kecil

- ruang mencoba materi

- ruang penyimpanan sementara

- ruang pembungkusan dan perabayaran

- ruang pembeli

if). Kebutuhan ruang kelompok informasi

- ruang pimpinan

- ruang administrasi

- ruang publikasi dan promosi

- ruang pelayanan informasi

- ruang pengolahan materi

- ruang penyimpanan/gudang

5). Kebutuhan ruang kelompok pengelola

- ruang pimpinan

- ruang administrasi

- ruang karyawan

- gudang perlengkapan

6). Kebutuhan ruang kelompok penunjang

- parkir kendaraan pegawai

- musholla

- lavatory

- gardu jaga



2. Pendekatan konsep dasar besaran ruang

a. Perhitungan pemakai

1). Pengelola

- Pimpinan pasar seni

- Staf administrasi

- Bag. Pemasaran dan promosi

- Bag. Pengembangan

- Bag. Pembantu Umum, terdiri:

.. Ka. Bag. Umum

.. Bag. Persewaan

.. Bag. Keamanan

.. Bag. Service/Pembersihan

1 orang

5 orang

2 orang

2 orang

1 orang

2 orang

k orang

5 orang

Total : 22 orang

2). Pengunjung

Sebagai dasar perhitungan jumlah pengunjung

Pasar Seni Yogyakarta adalah :

- Jumlah vasatawan asing maupun domestik yang

mengunjungi obyek-obyek wisata di Yogyakar

ta.

- Kenaikan arus wisatawan Yogyakarta per-ta

hunan rata-rata + 9,15% Per tahun.

- Diharapkan Pasar Seni dapat menyerap wisa

tawan yang diasumsikan + 20% per-tahun dari

jumlah wisatawan Yogyakarta.
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- Diharapkan dalam kurun waktu 1*5 tahun mendatang

jumlah pengunjung Pasar Seni Yogyakarta menca

pai keadaan klimak, dan setelah itu perkembang

an arus pengunjung dalam keadaan stabil.

Perhitungan:

Berdasarkan tabel arus wisatawan dari Dinas Pari

wisata Yogyakarta (1989)

. Keraton Yogya : if01.023 orang

• Taman sari : 86.725 orang

. M. Sono Budaya 50.if38 orang

. B. Verderberg : 39.291 Qrang

. Gembira Loka : 928.719 orang

. Purawisata : 175.751 orang

• M. Yogya Kembali : if83.809 orang

Jumlah: 2.165.720 orang

Pengunjung Pasar seni diharapkan 20% (asumsi)
100^

dari jumlah wisatawan Yogyakarta =
5 obyek

20% x 2.165.720 = if33.1^ orang

Sedangkan perkembangannya + 9,15#per tahun.

Diperkirakan perkembangan arus pengunjung pasar

seni sampai pridiksi 1(5 tahun yang akan datang

dan setelah itu pengunjung stabil, dianggap ti

dak ada pertumbuhan pengunjung.

Rumus Pertambahan : P = Po (1 + r)

*) Asumsi dari obyek pendukung sekitarnya: 5 obyek
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keterangan: P = Jumlah pengunjung pada th (T)

Po = Jumlah pengunjung awal

tahun

r = pertambahan pengunjung per

tahun

t = kurun waktu pengunjung dalam

t tahun

Berdasarkan rumus diatas diperoleh:

P = if33.1ifif (1 + 9,15%)15

P = if33.1Mf (1 + 0,0915)15
P = if33.1ifif x 3,718if

P = 1.610.602,6 orang

= 1.610.605 Orang (dibulatkan)/tahun

Jadi jumlah pengunjung Pasar Seni tiap hari:

1.610.605 orang
— -•= i+.ifl2,6 orang(dibulatkan)

365 hari
= if.415 Orang/ hari

'"aktu yang dipsrlukan untuk berkunjung diasumsikan

antara 3 sampai if jam sekali kunjung ( 3,5 jam ).

Kegiatan pasar seniberlangsung dari jam

09.00 - 10.00. Jadi waktu kunjung adalah 13 jam

tiap hari.

Jadi periode kunjungan dalam sehari adalah:

13 Jam

3,5 jam
= 3,71if kali ( if kali sehari )

Jumlah pengunjung dalam sekali periode adalah:

if. if15 org/hari
— — = 1.103,75 orang

k kali/hari _ 1#11q orang



- Jadi jumlah pengunjung dalam satu hai untuk

tiap satu periode adalah: 1.110 orang

Sedangkan fasilitas dan servis direncanakan untuk

pengunjung tiap satu periode sehari, sehingga jum

lah pengunjung 1.110 orang sebagai dasar untuk per

hitungan dalam menentukan besaran fasilitas seper

ti areal parkir, hal, sirkulasi, dan sebagainya.

b. Perhitungan besaran ruang

Dasar pertimbangan :

- macam kebutuhan ruang

- jumlah pemakai, peralatan pendukung, luasan :i

unit fungsi, luasan flow dan standart besaran

ruang.

Tuntutan besaran ruang:

- Fleksibilitas ruang

Bentuk besaran ruang yang fleksibel:

- Flow grak /sirkulasi

Kebutuhan luasan untuk gerak dalam melakukan

kegiatan dan sirkulasi : 10 - 75%

- Modul

Merupakan unit terkecil yang digunakan sebagai

dasar penentuan demensi ruang dan kelipatan mo

dul besar. Sebagai modul dasar dipakai standar

ukuran manusia yang terkecil dengan kelipatan-

nya.



- Standart-standart besaran ruang yang dipakai:

• Architect's Data. Ernst Neuvert, Crosby Look

Wood Stapples, 1980.

. Human Dimention and Interior Space. Martin

Zelnik and Julius Panero, The Architectural

Press Ltd, 1980.

1). Kelompok Pengelola
2

- R. Pimpinan i orang = 3,5 x 3 = 10,5 M

- R. Tamu (asumsi) = 12,0 M^

- R. Administrasi kapasitas 5 orang.

.. luas 1 unit fungsi

L = 2if3,9 x 31n,3

= 7,6 m2

sirkulasi 20%

kapasitas 5 orang

5 x 7,6 = 38 m2

sirkulasi 20% x 38 m2 = 7,6m2

Jadi luas R. Administrasi = if5,6 m

- R. Rapat (kapasitas + 25 orang)

standart: l,ifmVorang = l,if x 25

= 35 m2

sirkulasi 3/0% = 30% x J>5= 11 m2

Jadi total R.Rapat 77 ^2

- Lavatory

1 unit lavatory pria terdiri:

. if orinoir @0,9 m2 = 3,6 m2



p
. 2 wastafel @ 1,2 m =

o i 22,if m

. 2 Km/Wc @ 2,if m2 • = if,8 m2

Lavatory wanita :

. 2 Km/Wc @ 2,if m2 = if,8 m2

. 2 wastafel § 1,2 m2 = 2,if m2

. 2 toilet @ 0,6 m2 s 1,2 m2

Dibutuhkan 2 unit lavatory:
19,2 m2

2 x 19,2 m2 s 38,if m2

2
- Gudang perlengkapan (asumsi)= 9,0 m

- Hall/lobby (asumsi)= 25,d m2

2
Luas total kelompok pengelola : 186,5 m

Sirkulasi 20% ; 37,3 m2

Total : 223,8 m2



2). Kelompok Pameran/Promosi

a. Ruang pameran tetap

Dasar pertimbangan:

- Jumlah pengunjung diasumsikan satu kali

periode kunjungan = 150 orang

- Jumlah materi yang disajikan diasumsikan

50 jenis materi.

- Dimensi dan ukuran materi:

. materi dua dimensi 60% = 30 jenis

terbagi dalam:

.. ukuran besar ; 5 buah

.. ukuran sedang: 10 buah

.. ukuran^besar : 15 buah

. materi tiga dimensi k0% = 20 jenis

terbagi dalam :

.. ukuran kecil : 5

.. ukuran sedang ; 5

.. ukuran besar :10

- Cara pengamatan yang dibedakan menurut

dimensi materi.
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Persyaratan khusus ruang pameran.

. Karakteristik penglihatan '

Dasar pertimbangan :

.. penglihatan secara horisontal dan

vertikal

.. sudut penglihatan yang ideal manusia

Batas pengamatan yang nyaman dalam

keadaan diam adalah 30° ke kanan

dan ke kiri dari pusat pandang

Batas pengamatan dalam keadaan kepa

la bergerak adalah 3O0 - ifO° dari

pusat pandangan

\&

Penglihatan secara horisontal

1). Human Dimension and Interior Space, Yulius Panero.
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Jarak pengamatan

Berdasarkan sudut pandangan yang telah

dijelaskan dimuka, maka dapat dijelaskan

sebagai berikut

Rumus dasar; tg^ =

maka jarak (J) dapat dicari

i L
J = atau J =

tg ^

keterangan : tg

L

J

2 tg cA

: sudut pandang 30°

: lebar obyek

: jarak pandang ideal

Penentuan jarak pengamatan yang ideal se

suai dengan ukuran dan dimensi obyek.

- obyek kecil asumsi (ifO x 60) cm2

dipakai L = 60, maka

J =
60

2 tg 30

60
= 52 cm

l,15if

- obyek sedang (90 x 130) cm2

L = I30 , maka
J =

130
= 113 cm

1,154



- obyek besar (120 x 200) cm

dipakai L = 200

T __ 200 -.„-,
J * = 173 cm

1,154

Untuk obyek tiga dimensi:

- Obyek kecil (30 x 30 x 30) cm^

L = 30
_ 30J = = 26 cm

1,154

- obyek sedang (90 x 90 x 90) cm*

L = 90

J =
90

= 78 cm

1,154

- obyek besar (180 x 180 x 180) cm^

L = 180

t 180 ,<-£
J = = 156 cm

1,154



ukuran

besar

120 x 120

ukuran

kecil

120 x 90

ukuran

kecil

40 x 60

T"

- Pendekatan perhitungan

• ruang pamer dua dimensi

jarak pandang idial 150 cm

lebar obyek pandang 200 cm

areal pengamatan:

200 x (60 + 60 + 150)

= 5,40 m2

untuk 5 unit : 5 x 5,40

= 27 m2

jarak ideal pandang 90 cm

sirkulasi 60 cm

lebar obyek pandang 130 cm

areal pengamatan:

130 x 210 = 2,73 m2

untuk 10 unit : 10 x 2,73 m2

= 27,3 m

jarak pandang ideal 60 cm

lebar pengamat 60 cm

lebar obyek pandang 60 cm

areal pengamatan:

60 x 180 = 1,08 m2

untuk 15 unit:

15 x 1,08 m2 16,2 m'

Luas areal pameran tetap = 70,5 mc
2 dimensi

sirkulasi 75% = 52,9 mc

T o '<it a 1 = 123,4 m
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ruang pamer tiga dimensi

... ukuran besar (180 x 180 x 180)

jarak pandang 160 cm

lebar pengamat 60 cm

luas areal pengamatan :

area sirkulasi 1,2 m

r = 1,6 + 0,6 + 1,2 m

= 3,4 m

luas areal pengamatan:

ttr2 = 3,14 x (3,4)2

= 36,3 m2

.. ukuran sedang (90 x 90 x 90)

jarak pandang 80 cm

lebar pengamat 60 cm

area sirkulasi 1,20 m

r = 0,8 + 06 + 1,20

= 2,6 m

luas area pengamatan:

-ftr2 = 3,14 x (2,6)2

= 21,2 m2

.. ukuran kecil (30 x 30 x 30)

jarak pandang 60 cm

lebar pengamat 60 cm

sirkulasi 120 cm

r = 0,6 + 0,6 + 1,2

= 2,4 m

luas areal pengamatan

3,14 x (2,4)2 = 18,08 m2
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Ruang informasi (2orang)

2 2
standart 3,15 m /orang = 6,3 m

hall/lobby dengan kapasitas 100 orang

standart 0,465 m /orang (dalam keadaan gerak)

luas areal hall = 100 x 0,465 m2 = kS,5 m2

Gudang (asumsi) = 12,0 m

Lavatory dibutuhkan 3 unit

standart 1 unit lavatory: 19,2 m2

luasan area 3 x 19,2 m2 = 57,6 m2

Total Rg. Pamer tetap = 674,54 m2

b. Ruang pamer temporer

. rg. pamer = 552,14 m2

. rg. informasi = 46,30 m2

. hall/lobby 100 orang = 46,50 m2

. rg. penjaga (asumsi) = 9,0 m

. rg. gudang = 12,0 m2

. lavatory = 57,6 m2

Total = 683,54 m2



3). Kelompok Pemasaran

Dasar Pertimbangan :

- GolonganAlas/type areal pemasaran yang di

bedakan : . retail kecil

. retail sedang

. retail besar

Perhitungan kebutuhan ruang:

- Standart luasan kios (retail) diasumsikan :

Retail kecil

. materi ruang:

1 meja jual

1 rak jual

40

1 30 J iio 1

C*9
n 1 4

IOO

?°

Retail sedang
Ia.o 150

Mo

15D

80

\
\ fxf\\ (/M4

—

"Jlfl t

1
Retail besar

1 1

1Ao ! \bo \ \^0 |

<&

ck?
\ 4)

Go

. luasan = 4,41 mc

. materi ruang

2 meja jual

1 rak jual

. luasan 7,29 m£

. materi ruang :

2 rak penjualan

3 almari/rak

i^o . luasan = 12,96 m

(termasuk work shop)



\'T

Perkiraan Kebutuhan kios prediksi 15 tahun

mendatang (1994 - 2009)

- Kios yang dibutuhkan untuk prediksi 15 th.

. keadaan optimal Malioboro : 500 kios

. pertambahan konstan kios pertahun 20 %

Jadi jumlah kios selama 15 tahun yang akan

datang adalah:

P = Po x ( 1 + k.r )

keterangan: P = jumlah kios yang dibutuhkan

Po= jumlah kios yang ada

k= pertambahan per tahun (%)

r= prediksi selama (t) tahun

P = 500 x ( 1 + 20%. 15 )

= 500 + 1500

= 2000 kios.

- Kios yang ada selain di Malioboro

. kios Purawisata + 30 - 40 kios

. Galery art shop hingga tahun 1991 + 250 kios

Perkiraan perkembangan sampai th 2009:

. Kios Purawisata dengan asumsi perkembang

an 20% : P = 40 ( 1 + 20%.15 )

= 40 + 120 = 160 kios

. Gallery art shop dan tempat lain dengan

asumsi perkembangan : 10%

P = 300 x ( 1 + 10%. 15 )

= 750 kios

. Kekurangan kios yang dibutuhkan :

= 2000 - (160 + 750 + 500)

= 590 kios
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Jadi kebutuhan kios pemasaran di pasar seni

untuk prediksi 15 tahun sampai tahun 2009

adalah + 590 kios.

Perhitungan besaran ruang:

. untuk retail kecil diasumsikan 30%:

30% x 590 = 177 kios

. untuk retail sedang asumsi 30% :

30% x 590 = 177 kios

. untuk retail besar, asumsi 40% :

40% x 590 = 236 kios

Jadi besaran ruang yang digunakan:

. retail kecil 177 kios :

= 177 x 4,41 m2 = 780,6 m2

. retail sedang 177 kios:

= 177 x 7,29 m2 = 1.290,3 m2

. retail besar 236 •kios:

= 236 x 12,96 = 3.058,6 m2

jumlah = 5.129,5 m2

sirkulasi 20% x 5.129,5 = 1.025,9 m2

T o t-a 1 = 6.155,4 m2
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Areal pemasaran terbuka

. Untuk kapasitas + 100 kios, asumsi @ 100m£

tiap kios.

= IOC x 9 m2 = 900 m2

sirkulsi 60% x 900 540 mc

T o t a 1=1.440 me

Gallery Art shop

- areal penjualan kapasitas + 150 orang

dengan asumsi 2,5 m /org.

^,5 150 375 m<

- rg. kassa 2 unit <§ 4 m

- rg. administrasi 2 org

- gudang (asumsi)

- rg. work shop (asumsi)

- lavatory 1 unit

m

12 mc

20 m'

36 mc

19,2m2

jumlah 470,2m'

H7,5m'PLsirkulasi 25r;>

Total 587,7m"

Garmen shop

- areal pemasaran

- rg. kassa 2 unit

- rg. pas 4 unit @ 2m'

- etalage (asumsi)

- gudang

- rg. administrasi

- lavatory 1 unit

sirkulasi 20%

= 375 vT
~ 8 md
= 8 md
= 36 m2
= 20 m2
= 12 m~

= 19,2 m2
jumlah = 478,2 n%

95,6 m^=

Total 573,8 mc
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4). Kelompok Informasi

oc 2
- rg. pimpinan = 25 m

2
- rg. tamu = 12 ra

- rg. administrasi 5 org

@ 1 = 2,5 x 2,13 = 5,5 m2
2

untuk 5 orang 5^-5,5 = 27,5 m

2
- lavatory 2 unit = 38,4 m

- pengolahan data asumsi 4 orng

@ 2,588 x 2,226

= 5,74 m2

untuk 4 org = 4 x 5,74 = 23,04

sirkulasi 10% 2,3k

total 25,344 m2
2

- gudang (asumsi) = 9m

Jumlah = 137,244 m2

sirkulasi 20% = 27,448 m2

TOTAL rg.Inform. = 164,69 m2
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5). Kelompok penunjang

Dasar pertimbangan :

- Jumlah pelaku kegiatan:

. pengunjung = 1.110 org/periode

. staff pengelola = 22 org

. pemakai kios/penjual/pengrajin,asumsi

1 Orang/kios maka jumlah + 500 org

- Macam kegiatan

Pendekatan perhitungan

a. Parkir pengunjung

Kemungkinan pengunjung datang ke pasar

seni diasumsikan:

. naik kendaraan umum + 20% = 222 org

. naik sepeda motor + 50% = 555 org

. mobil pribadi/bus + 30% = 333 org

Luas areal :

- parkir sepeda motor (.555 orang)

. berdua, asumsi 60% x 555 = 333 Org

jumlah sepeda motor 333/2 = 166,5 mtr

dibulatkan = 167 mtr

. single 40% x 555-. = 222 mtr

total kendaraan yang ditampung+ 389 mtr

standart luasan par-

2
kir motor= 3,5 m /mtr

jadi =

3,5 x 389 = 1361,5

m2

esipGD'1

|00
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- parkir mobil/roda empat

pemakai kendaraan pribadi 333 orng

- rata-rata tiap mobil untuk 6 orang

- jumlah mobil 333/6 = 55,5 buah

dibulatkan = 60 buah mobil

- standart kebutuhan

1 mobil diperlukan

2,5 x 9 = 22,5 m2

- kebutuhan luasan area:

22,5 x 60 = 1.350 m'

Total area parkir :

- sepeda motor = 1361,5 m'

- mobil = 1350 m

Total = 2711,5 m'

b. Parkir pengelola ( untuk 22 org)

Diasumsikan:

15 sepeda motor © 3,5 m

4 mobil kantor @ 22,5 ^

Total parkir

52,5 mc

90,0 m'

= 142,5 m'

2?
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c. Parkir pengusaha/seniman/pengrajin

diasumsikan:

- naik kendaraan umum 50% x 500 = 250 org

- naik sepeda motor 30% x 500 = 150 org

- mobil pribadi 20% x 500 = 100 org

Parkir sepeda motor:

diasumsikan:

. berdua + 75% x 150 = 112,5 org

dibulatkan = llif org

jumlah motor 114/2 = 57 motor

. single"-+ "-25% x 150 = 37,5 org

jadi jumlah motor dibulat: 40 motor

total motor: 97 motor

jadi luasan dibutuhkan:

97 x 3,5 ni2 = 339,5 m2
Parkir mobil pribadi:

. rata-rata 6 orang/mobil

jumlah mobil 100/6 = 16,6 buah

= 17 buah (dibulat)

. kebutuhan luasan parkir:

17 x 22,5 m2 382,5 m2

total parkir penguasaha/seniman:

- sepeda motor = 339,5 m2
- mobil = 382,5 m2

Total = 722,0 m2

Kebutuhan luasan seluruhnya:

- areal pengunjung :
- pengelola ;
- pengusaha :

2711,5 =2
142,5
722,0

Total : 3576,0 m2
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Hall Entrance

- Kapasitas (asumsi) 100 orang

- standart kebutuhan ruang dalam keadaan

bergerak 0,465 m /org.

- Luasan hall 0,465 x 100 = 46,5 m2

Space penerima

- Kapasitas (asumsi) 100 org
2

- standart kebutuhan 0,6 m /org

- Luasan 0,6 x 100 = 60 m2

Caffetaria

- Diasumsikan menampung 100 org-

- standart 1 unit ruang makan:

L = 3,60 x 3,60

= 12,96 m2

untuk 25 unit rg.mkn

25 x 12,96 m2

= 324 m2

2- kassa (2 unit) asurnli @4 m

- dapur (asumsi)

- rg.. pemesanan/persiapan

- lavatory 2 unit

- gudang (asumsi)

m

36 m'

20
2

= 38,4 m'

= 12,0 m'

Total restaurant = 438,4 m2

PC
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Warung Gudeg lesehan

- kapasitas 100 org

- diasumsikan luasan sama dengan restaurant.

Musholla

Dasar perhitungan:

- diasumsikan 80% dari pelaku kegiatan bera-

gama Islam. Jadi 80% x (1110 ± 500 + 22)

= 1305 org yang mengerjakan

sholat.

- lama kegaiatan sholat + 10 menit

- waktu efisien sholat + 2 jam

- kegiatan sholat secara periodik dalam 2 jam

= 120/10 = 12 menit

- jadi 1 kali periode = kapasitas musholla

1305 Orang = 1Q9 Qrang (kapaeitas

22 musholla)

luasan musholla

0,72 x 109 = 78 m2

sirkulasi 20% x 78 = 10,8 m2

asumsi tempat wudlu = 6,0 m2

lavatory 1 unit = 19,2 m2

total musholla = 114,0 M2



Lavatory umum

- Diasumsikan 1 unit menampung + 150 org

- jumlah pengunjung 1110 orang

- jumlah lav. = 1.110
= 7,4

~<-\

150
=8 buah (dibulatkan)

- Luasan lavatory: 8 x 19,2 m2 = 153,6 m2

6). Kelompok servis

Diasumsikan dengan mempertimbangkan kebutuhan:
2

- rg, Mee dan genset = 60 m

- rg. penjaga

- rg. gudang

- drouping area

lavatory

- 36 m2

= 36 m2

= 150 m2

= 18 m2

300 m2
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Total luasan areal yang dibutuhkan :

a. Areal pengelola = 223,8 m

b. Areal pameran :

- r. pamer tetap = 674,54

- r. temporer = 683,54

c. Areal pemasaran:

- kios in door = 6.155,4

- gallery = 587,7

1.358,1 m2

-+ = 6.743,1 m2

d. Areal Informasi = 164,7 m2

e. Areal penunjang:

- area parkir c 3-576,0

- hall entrance = 46,5

- space penerima= 60,0

- r. makan /

lesehan = 483,4

- musholla = 114,0

- lavatory umum = 153,6
+ = 4.443,5

300,0

2
m

f. service 2
m

Total luasan = 13.233,2
2

m

sirkulasi 20% dari luasan 2.646,7
2

m

Total = 15.879,9 m2



3* Pendekatan konsep dasar persyaratan ruang

a. Sistem penghawaan

Dasar pertimbangan :

- Memberikan kenyamanan bagi pemakai ruang.

- Pemanfaatan penghawaan alami semaksimal mung

kin

- Standart kenikmatan penghawaan dalam ruang

yang ideal : . suhu udara : 18° - 26° C

. kecepatan udara: 0,1 - 0,2 m/dt

. kelembaban : k0% - 70%

Jenis dan macam penghawaan

1). Alami

Penghawaan alami pada prinsipnya adalah mema

sukkan udara luar kedalam ruangan melalui lu

bang bukaan (ventilasi).

Segi keuntungan :

- Biaya operasional murah

- Tuntutan bukaan yang membantu penerangan

alami

- Pelaksanaan mudah dan murah.

Segi kerugian :

- Tidak menjamin pengkondisian udara ruang

yang ideal.



- Terbatas pada ruang-ruang tertentu.

- Kondisi udara (suhu, kelembaba) tidak

terkontrol.

Penerapan sistem penghawaan alami digunak

an secara optimal pada seluruh ruangan.

2). Buatan

Sistem penghawaan buatan dapat mengkondisi-

kan udara ruang sesuai dengan tuntutan.

Untuk penghawaan buatan digunakan AC lokal

dan fan (kipas angin).

Segi keuntungan :

- Dapat mengkondisikan udara sesuai dengan

tuntutan.

- Kondisi suhu, kelembaban dapat terkontrol.

Segi kerugian :

- Biaya pengadaan mahal

- Adanya persyaratan khusus untuk raung ter

tentu.

Penerapan :

- Penggunaan sistem penghawaan buatan untuk

mendukung sistem penghawaan alami, khusus

pada ruang-rang yang tidak bisa terkondisi

dengan penghawaan alami.



b. Sistem pencahayaan

Dasar pertimbangan :

- Pemanfaatan cahaya alami untuk penerangan ru-

ang-ruang pada siang hari.

- Tuntutan penerangan pada malam hari dan dalam

keadaan cuaca buruk.

- Tuntutan penerangan khusus pada ruang tertentu

dan tujuan tertentu.

Jenis penerangan :

1). Sistem pencahayaan alami

Dengan memanfaatkan pencahayaan alami/terang

langit. pada siang hari adalah pencahayaan ti

dak langsung dari sinar matahari.

Untuk menghindari sinar matahari langsung da

pat dilakukan dengan cara:

- Memantulkan sinar matahari ke dala ruangan

dengan tujuan mengurangi pahas radiasi si

nar matahari.

- Pemanfaatan terang langit.

- Membuat tritisan yang lebar sehingga sinar

matahari langsung dapat dihindarkan.



Segi keuntungan :

- Tidak perlu mengerluarkan biaya operasio -

nal untuk mendapatkan penerangan.

- Memberikan efek pencahayaan yang sesuai de

ngan tuntutan dan warna aslinya.

Segi kerugian :

- Fleksibilitas sangat terbatas.

- Penerangan itergantung pada keadaan cuaca

dan waktu.

- Penyajian obyek yang kurang berkesan atrak

tif dan menarik.

Penerapan :

- Sistem penerangan alam dapat dimanfaatkan

pada siang hari secara maksimal dalam kea

daan cuaca baik.

- Untuk mendapatkan penerangan alami yang cu

kup, maka diperlukan bukaan jendela kaca.

- Penggunaan sky light untuk penerangan dari

atas.

1 S«dlon* Hghl sourcwMuseum otWwltimAM Tokyo Ji
Arch L« CortMJSfw

2 S*c1«onA HgMwurc« M.«eo CMco Tufo na*f Ate* Baasi A Bosch«w



2). Sistem pencahayaan buatan

Digunakan pada waktu malam hari dan pada ru

ang yang tidak bisa mendapatkan penerangan

secara alami walaupun pada waktu siang hari.

Untuk penerangan khusus pada ruang tertentu

atau obyek tertentu untuk memberikan efek pe

nerangan.

Adapun penerangan buatan dibedakan pada pene

rapannya sebagai berikut:

- Penerangan umum; yaitu penerangan yang ber

tujuan untuk penerangan ke seluhan ruang.

Bisa diterapkan dengan menggunakan lampu

yang mempunyai sinar menyebar.(TL).

Penerangan khusus; yaitu penerangan dengan

tujuan memberi kesan menonjolkan obyek, te

rutama pada ruang pameran.

Untuk penerangan ini bisa menggunakan:

. diffuse light

. spot light



k. Pendekatan konsep dasar tata ruang luar

a. Existing Tapak

Dasar pertimbangan :

- Potensi lingkungan sebagai fasilitas yang mendu

kung exsistensi pasar seni.

- Pola sirkulasi sebagai kemungkinan kemudahan arah

pencapaian ke lokasi.

.. Terhadap pola sirkulasi kota

- Lokasi tapak terletak sangat strategis yaitu pa

da jalur lalu lintas utama kota, sehingga memu-

dahkan kemungkinan pencapaian ke lokasi dari se

gala arah.

- Lokasi tapak terletak pada jalur wisata yang sa

ngat mendukung keberadaan pasar seni, sehingga

mempunyai prospek yang cukup cerah sebagai bagi

an dari paket wisata Yogyakarta.

dari:

Borobudur

Kl.Urang, M.YGya

4?
Komplek
Malioboro

~~3T~
Komplek ^eteng
Verderberg

4*
Komplek Kraton
Yogyakarta

Nke Solo

4 Bonbin

Gembira Loka -*

ke: Kotagede

Makam Imogiri

n Dr.am

banan/
Kalasan
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Terhadap fasilitas pendukung

Kav/asan Benteng Verderberg dan sekitarnya berada

pada pusat kota dengan dikelilingi oleh beberapa

obyek wisata yang mendukung seperti: Malioboro,

Kraton Yogya, Taman Sari, Gedung Agung dan seba

gainya. Juga beberapa fasilitas dan sarana pendu

kung seperti hotel berbintang, kantor pos, admi -

nistrasi pemerintahan, dan pertokoan.

ke
ke Soli 10sari

Imogiri
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b. Pencapaian

Pencapaian adalah sirkulasi kegiatan pengunjung

untuk mencapai pada tujuan wadah kegiatan.

Dasar pertimbangan dalam menentukan pencapaian :

- keadaan existing

- tingkat accesibilitas

- faktor keselamatan

Tuntutan pencapaian :

- Letak pencapaian pada jalur utama kota, sehi

ngga mudah untuk dikenal pengunjung dan mudah

pencapaiannya.

- Jelas dan tegas untuk mengekspresikan pencapai

an dengan bentuk pintu masuk, sehingga memberi

kesan menerima dan mengundang pengunjung.

- Faktor keselamatan yang tinggi,terhadap sirku

lasi lalu-lintas lingkungan.

- Kemudahan dan kelancaran sirkulasi pencapaian.

- Hindari crossing pada jalur pencapaian.

bukan pada
jalan utama

kawasan cagar
budaya 3V

PS. Bering
'jo

jalur 2 arah
dekat perempatan

barang
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c. Orientasi

a. Dasar pertimbangan :

- Existing lingkungan yang mendukung.

- Kemudahan dalam pencapaian dengan memperhati

kan faktor keselamatan dan keamanan pencapai

an.

- Jangkauan pandang pengamat di luar lokasi, te

rutama pengamatan dari kendaraan bergerak.

b. Tuntutan orientasi :

- Orientasi bangunan harus menyesuaikan dengan

potensi dan kondisi yang ada.

- Orientasi bangunan menjamin kemudahan dan ke

lancaran sirkulasi pencapaian.

- Nilai ekspos bangunan yang mudah dilihat dari

jangkauan pandang pengamatan dari kendaraan

bergerak dengan kecepatan tertentu.

Pendekatan orientasi :



d. Sirkulasi

a) Dasar pertimbangan :

- Karakter suasana yang dinamis, rekreatif dan ko

munikatif.

- Pola hubungan antar ruang.

- Ungkapan sirkulasi yang jelas sehingga tidak

membingungkan para pengunjung.

- Kelancaran arus sirkulasi pengunjung.

b,) Tuntutan sirkulasi :

- Kesederhanaan pola sirkulasi mendukung kelanca

ran dan kemudahan.

- Perubahan arah sirkulasi harus diekspresikan de

ngan jelas.

- Hindari terjadinya crossing pada sirkulasi

- Sesuai dengan karakter kegiatan yang komunika -

tif, rekreatif, dinamis dan atraktif.

c) Pola dasar sirkulasi

1. sirkulasi 14ni'§5j.i%

2. sirkulasi aer^eb/ar

•>pA£g' pgNSM
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d) Bentuk pola sirkulasi

Berdasarkan tuntutan tersebut di atas, maka ben

tuk pola sirkulasi antar ruang-ruang adalah pola

sirkulasi menyebar untuk hubungan antar ruang/ba-

ngunan dan sirkulasi linier untuk di dalam ruang.

e,) Jenis sirkulasi

1. sirkulasi terbuka

2. sirkulasi tertutup

karakter:

- santai

- dinamis

- leluasa

karakter:

- akrab

- dinamis

- komunikatif
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Zonning Tapak

Zonning tapak adalah pembagian pembagian ruang pada

tapak berdasarkan pada :

- tingkat kebisingan

- tingkat privacy kegiatan

- zone berdasarkan kegiatan

Berdasarkan tingkat kebisingan

Dasar pertimbangan :

. Letak dan posisi tapak terhadap jalan lingkungan

yang paling berpengaruh, mempunyai kepadatan sirku

lasi lalu-lintas yang tinggi.

. Sumber kebisingan yang paling berpengarun bagi

ruang-ruang tapak

Berdasarkan privacy kegiatan

Dasar pertimbangan : sifat kegiatan yang diwadahi

- kegiatan umum/publik

- kegiatan semi publik

- kegiatan privat

- kegiatan servis
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Penentuan

.. Berdasarkan kelompok kegiatan

Dasar pertimbangan :

- Tuntutan kegiatan terhadap tingkat kebisingan

- Sifat kegiatan

- Pengelompokan kegiatan

Penentuan :



f. Pola Massa Bangunan

. Dasar Pertimbangan :

- Tuntutan kegiatan yang diwadahi :

. mewadahi kegiatan pemasaran dalam bentuk kios

kios penjualan

- Tuntutan karakter :

. pola tata massa bangunan yang mencerminkan ka

rakter pasar seni (tidak seperti pasar biasa)

yaitu dinamis, atraktif, komunikatif dan re

kreatif.

- Tuntutan kelancaran sirkulasi :

. penataan pola massa yang mendukung kelancaran

sirkulasi pengunjung.

. Bentuk pola massa

- Pola massa memanjang

<f

Keuntungan:

- Efisiensi dalam penggunaan lahan dapat dica-

pai.

- Sirkulasi lancar, berupa lorong/selacar

Kerugian :

- Kurang menunjang karakter seni, berkesan mono

ton dan formal (tidak dinamis).

- Pengaturan massa sangat terbatas.

1,7



Pola massa bujur-sangkar
4V

#

4
keuntungan:

- bentuk masa lebih kecil

- penataan massa lebih dinamis, sesuai karakter.

kerugian :

- Efisiensi tanah kurang, banyak tanah

terbuang untuk sirkulasi/open space

Pola massa menyebar ( 1 unit kios massa )

.keuntungan:

w

'"'! _ /.

- penataan suasana yang menyebar lebih dinamis

dan rekreatif, sebagai pendekatan karakter

pasar seni.

.kerugian :

- terlalu banyak massa, bisa menyulitkan dalam

penataan.

- kurang efisien terhadap penggunaan lahan/boro;



5. Pendekatan konsep dasar ungkapan fisik

Tujuan daripada pendekatan konsep ini adalah untuk

mendapatkan bentuk fisik bangunan pasar seni Yogya

karta sebagai pendukung keberadaan Cagar Budaya Ben

teng Verderberg dengan fungsinya sebagai pusat in

formasi promosi dan pemasaran karya seni dan keraji

nan rakyet sesuai dengan gaya arsitektur tradisio

nal setempat (DIY).

Ungkapan bentuk fisik bangunan yang mempunyai karak

ter sesuai dengan kegiatan yang diwadahinya, yaitu

komunikatif, rekreatif, dinamis dan atraktif.

- Komunikatif :

Ungkapan fisik bangunan yang memberikan suasana

yang mendukung berlangsungnya kontak/komunikasi

visual antara pengamat dengan obyek.

- Rekreatif :

Ungkapan fisik bangunan yang dapat menciptakan su

asana yang menyenangkan, menghibur, santai/rilek.

- Dinamis :

Ungkapan bentuk fisik bangunan yang tidak monoton

dan menjenuhkan.

- Atraktif :

Ungkapan fisik bangunan yang dapat memberikan

ekspos yang menonjol dan dominan.

Keseluruhan karakter di atas tersebut yang akan di

tampilkan dalam ungkapan fisik bangunan pasar seni.
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1) Penampilan bangunan

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan

untuk mengungKapkan penampilan bangunan yang me-

puti :

- Kesesuaian bangunan dengan bentuk banguan se -

tempat (tradisional Yogyakarta)

- Penampilan bangunan sesuai dengan karakter pa

sar seni sebagai wadah kegiatan karya seni.

- Sesuai dengan kegiatan dan fungsi yang diwada

hi di dalamnya.

Kriteria penentuan :

- Ungkapan bentuk bangunan mempunyai keselarasan

dengan bentuk bangunan daerah setempat, yang

menampilkan bentuk tradisional.

- Bentuk bangunan sesuai dengan keadaan klimato-

logi yaitu bangunan tropis, sehingga dapat me-

ngatasi pengaruh yang terjadi.

- Ungkapan bentuk bangunan mencerminkan ungkapan

promosi dan pemasaran dengan penampilan karak

ter komunikatif, rekreatif, dan atraktif sehi

ngga dapat menarik perhatian pengunjung.

a. Pendekatan keselarasan dengan lingkungan.

Untuk mengungkapkan bentuk fisik pasar seni

yang sesuai dengan citra bangunan tradisional

Yogyakarta, acuan bentuk bangunan diambil :
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- Bentuk bangunan tradisional yang berupa

bangunan kraton Yogyakarta.

- Bentuk bangunan perkampungan masyarakat

yang bersifat tradisional

b. Pendekatan pengaruh ilkim

Tujuannya adalah penampilan bentuk fisik ba -

ngunan dapat mengatasi terhadap pengaruh cua

ca, iklim tropis maupun kelebaban. Usaha ter-

but dapat dicapai sebagai berikut :

1. Pemberian tritisan

Dapat menangkal si

nar matahari lang -

£4? sung dan tampias air
hujan.

Bentuk konsul pada tritisan mempunyai ung-

pan tradisional.

2. Penggunaan sun screen

Bertitik tolak pada :

- Persyaratan nilai kenikmatan dan kenya-

manan ruang.

- Melindungi panas sinar matahari langsung

- Menunjang nilai tradisional.

Penerapan pada bangunan dapat berupa:

- Kripyak kayu

- Kere (tabir penutup dari susunan bambu)
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2) Pendekatan karakter bangunan

Tuntutan :

Dalam penampilan bangunan Pasar Seni Yogyakarta

sebagai pusat informasi, promosi dan pemasaran

karya seni dan kerajinan rakyat, mempunyai karak

ter : - komunikatif

- rekreatif

- dinamis

- atraktif

a. Pendekatan bentuk bangunan yang komunikatif

Penampilan bentuk fisik yang dapat memberikan

suasana yang mendukung berlangsungnya kontak/

komunikasi visual. Penampilan ekspresi bangun

an yang bersifat komunikatif dapat dicapai me

lalui ; ekspresi komunikatif pada penampilan

bangunan seperti :

- pembukaan-pembukaan

- perubahan-perubahan

- penyempitan

- titik orientasi (point of interest).

titik orientasi

kesan komunikatif
melalui bukaan-

rr^*<0fi1



b. Pendekatan bentuk bangunan yang rekreatif

Bentuk penampilan bangunan yang dapat mengeks

presikan suasana yang menyenangkan, santai,

dan rileks, sehingga menimbulkan minat untuk

berkunjung. Ungkapan ekspresi bangunan rekre

atif dapat melalui :

- Adanya open space dan landscape yang luas,

sehingga memberikan keleluasaan gerak.

- Keterbukaan bangunan yang menyatu dengan

alam.
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Pendekatan bentuk bangunan yang dinamis

Bentuk fisik bangunan yang tidak mono ton dan

menjenuhkan.

Dapat diungkapkan melalui :

- Pemberian ornamen-ornamen pada bangunan yang

dapat mengekspresikan ke-dinamisan dalam pe

nampilan.

- Perubahan-perubahan pada arah entrance yang

memberi kesan dinamis, sehingga tidak membo-

sankan pengunjung.

bentuk konsol
pd tritisan
sbg elemen
tradisional

Bentuk pagar tradisional
sebagai ventilasi

( & Perubahan ketinggian
v lantai entrance

memberi kesan dinamis
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d. Ungkapan bentuk atraktif.

Ungkapan ini dapat ditampilkan dengan permain

an bentuk penutup atap dan menggabungkan bebe

rapa bentuk atap tradisional dalam satu massa

bangunan sehingga bangunan akan terkesan 'ber

gera' untuk mengundang pengunjung.

Bentuk atap
memberi kesan

atraktif

Bentuk

Kios Pemasaran

Bentuk yang terkesan
atraktif kuat sebagai
kesan mengundang.



3) Pendekatan elemen ruang luar

- Ruang luar ini terbentuk dari elemen-elemen pe

rangkat lunak seperti taman dan perangkat ke-

ras seperti batuan, tanah, jalan, dan lainnya

yang dipengaruhi oleh keadaan topografi.

- Fungsi luar luar :

. sebagai pengikat antar massa bangunan

. sebagai penghubung antar kelompok bangunan

. sebagai tempat sirkulasi dan space penerima

. memberi arah pencapaian ke bangunan

- Bentuk dari ruang luar dapat berupa:

. Landscape/taman

. Plaza

. Sirkulasi

a). Taman/landscape

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan nilai keindahan dan kenikmat-

matan suasana lingkungan melalui penata

an komposisi, ukuran, warna dan jenis ta

naman.

- Sebagai alih suasana untuk menetralisir

kejenuhan.

- Sebagai pelindung bagi bangunan dan manu

sia dari pengaruh alam.

. melindungi radiasi sinar matahari

. menahan henbusan angin dan deou



Sebagai penunjang kelancaran kegiatan.

. sebagai pembatas ruang kegiatan

. sebagai pengarah jalur sirkulasi yang

jelas

Mendukung karakter bangunan yang rekreatif

dan dinamis, sebagai pendekatan dengan alam.

b). Plaza

Plaza berfungsi sebagai:

- Pengikat antar massa bangunan

- Mendukung karakter penampilan bangunan yang

komunikatif dan memberi kesan menerima.
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c). Sirkulasi/pedestrian

Mempunyai fungsi :

- Sebagai penghubung antar ruang kegiatan.

- Sebagai jalur pencapaian untuk para pejalan

kaki.

- Menegaskan pola tata massa bangunan.

- Sebagai ungkapan karakter dan suasana yang

dinamis dan rekreatif.

6. Pendekatan konsep dasar sistem struktur

Dasar pertimbangan :

- Memenuhi tuntutan persyaratan struktur yang meli

puti :

. Sistem struktur harus mempunyai stabilitas yang

tinggi terhadap pengaruh beban angin dan beban

gempa dan dari berat bangunan itu sendiri.

. Sistem struktur mempunyai keseimbangan dalam me

ngantisipasi banan yang kemudian diteruskan ke

pondasi.

. Sistem struktur yang mempunyai kekuatan mendu

kung beban fungsi bangunan dan pengaruh luar.

. Memberi kenyamanan sebagai persyaratan ruang.

. Memberikan nilai estetis pada penampilan bangun

an.



Fleksibilitas :

. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan divaria-

sikan dengan sistem tradisional, guna menunjang

bentuk bercitra tradisional.

. Kemudahan dalam pelaksanaan lapangan.

Faktor efisiensi dan nilai ekonomis.

Modul struktur sebagai ukuran yang terkecil yang

diambil dari modul kegiatan atau unit fungsi.

. Pendekatan modul struktur

Modul struktur kios kecil :

4zo

Modul struktur kios sedang

-t-
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'odul struktur kios besar ;
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Pembagian sistem struktur

Sistem struktur terdiri dari dua bagian, yaitu:

Sub struktur :

Merupakan bagian dari bangunan yang berada di

bawah tanah, yang berfungsi sebagai penyalur be

ban ke tanah, yang di dalam penerapan bangunan

berupa pondasi. Adapun macam pondasi sedang ada

dua macam :

a. Pondasi foot plat.

Adalah pondasi untuk bangunan yang berukuran

sedang atau bertingkat dibawah 4 lantai, ju

ga sering disebut pondasi titik.

Podasi foot plat

dengan konstruksi

dari beton bertu-

lang.

b. pondasi menerus.

Adalah pondasi memanjang untuk struktur ba-

ngunan_ yang relatif kecil.

Bahan yang diguna

kan adalah pasa.ng-
S5>5~ yeeMA

an batu kali yang

dipadukan dengan

sloof atau rolag.



Super struktur :

Merupakan bagian bangunan yang berada di atas

tanah yang berfungsi sebagai kerangka bangunan

yang terdiri dari rangkaian kolom dan balok.

Dasar pertimbangan :

- Tuntutan bentuk ruang.

- Bahan yang digunakan untuk super struktur.

- Tuntutan karakter.

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat ditentu

kan :

a. Struktur badan bangunan

Tuntutan :

- Dapat menyalurkan beban bangunan (beban hi

dup dan beban mati) dan pengaruh luar (gem

pa dan angin) secara baik ke pondasi yang

diteruskan ke tanah.

- Modul struktur yang fleksibel, sehingga ru

ang-ruang yang terbentuk mempunyai fungsi

yang fleksibel.

Struktur badan bangunan yang sesuai dengan

tuntutan adalah sistem struktur rangka.

^—> FAUOIC
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Struktur rangka merupa

kan rangkaian dari kolom

dan balok yang membentuk

rangka kuat dan rigid.

Bahan:

- Kolom utama: beton

- Kolom penunjang: kayu



b. Struktur rangka atap

Tuntutan :

- Bentuk atap memberi kesan tradisional.

- Lebar bentang bangunan yang diberi atap.

- Atap mencerminkan karakter.

Sesuai dengan tuntutan tersebut maka struktui

atap yang sesuai adalah frame s.ystem.

Bahan yang digunakan adalah :

. Struktur atap dari bahan baja profil.

Rangka atap ini dipa

kai untuk bangunan

dengan bentang lebar

. Struktur atap dari bahan kayu.

Digunakan untuk bangu

nan dengan bentang

pendek (4 - 12 m.)

Jt£u ho



7. Pendekatan konsep dasar tata ruang dalam

a. Pendekatan ungkapan ruang promosi

- Karakter ruang promosi

. Komunikatif :

.. Memberikan suasana yang mendukung berlang-

sungnya komunikasi antara pengunjung de

ngan obyek atau pernandu obyek.

.. Sifat yang harus dimiliki oleh ruang promo

si dalam rangka memperkenalkan produk kar

ya seni, sehingga pengunjung dapat menge -

nal dan mengamati obyek yang dipamerkan.

. Rekreatif :

.. Sebagai wacian kegiatan promosi Karya seni

rupa yang meiibatkan masyarakat luas, maka

ruang promosi dituntut dapat memoerikan su

asana yang menyenangkan pengunjung dan mem

berikan hiburan yang berkualitas.

- Pendekatan ruang; dalam

Dasar pertimbangan :

Dalam penyajian materi sebagai obyek amatan,

perlu adanya :

. Sistem penyajian materi dalam ruang promosi

harus bertujuan mempromosikan, harus punya

karakter komunikatif dan rekreatif, seni -

ngga pengunjung merasa tertarik

. Penyajian materi untuk yang mudah diamati, di

nikmati dan dihayati oelh pengunjung.



. Penyajian materi yang atraktif.

. Cara penempatan obyek/materi pada jarak pe

ngamatan yang ideal dan nyaman dilihat, de

ngan memperhatikan faktor keamanan.

Cara penyajian materi pameran

Dalam teknik penyajian materi pada ruang pamer

an, dibedakan menurut dimensi dan ukuran materi.

.. Penyajian materi 2 dimensi

. Dapat disajikan menempel pada dinding atau

panel

. Penggunaan panel dapa membentuk ruang-ruang

pamer yang sesuai karakter

. Penyajian 3 dimensi

. menggunakan vitrin untuk materi yang per

lu pengamanan



- Pendekatan interior ruang pameran

Dinding :

. sekat/partisi

Merupakan pemisah ruang yang bersifat tempo-

rer, dapat dirubah-rubah menurut kebutuhan dan

tujuan.

Dapat berupa panel-panel, untuk menempatkan

obyek 2 dimensi.

panel terbuat dari

kayu atau triplek,

dengan warna asli

untuk menamban kesan

alami.

Binding _ " ""

Merupakan pemDatas ruangan yang bersifat ma-

sif, terbuat dari pasangan batu bata.

Bisa dipakai untuk me

nempel obyek pameran.

r/arna amaing cerab

atau v/arna netral.

Dinding bukaan transparan untuk cahaya alam:

dengan jendela kae'a atau rouster.



Lantai

Menggunakan tegel traso

atau marmer putin terke-^

san anggun dan berwibawa.

Plafond

Menggunakan baban yang dapat memberikan kesan

bangunan tradisional, dengan warna alami yang

di ekspos tekstur aslinya ( polyture ).

Pemasangan lampu umum untuk ruangan diletak-

kan di dalam plafon agar terkesan rapi

Adanya permainan tinggi rendah plafond, dipa

sang dengan menggunakan profil pada tepi din-

lng* Titxrfi \Jzm&H



b. Pendekatan ungkapan Ruang Pemasaran

1. Retail Kecil

- Kios berukuran kecil ini ditempati oleh pe

dagang kecil, yang cenderung menjual barang

aneka kerajinan.

- Sistem penyajian :

. materi yang dipasarkan disusun di atas meja

secara terbuka, terutama barang yang ber

ukuran kecil-kecil.

. penyajian dengan cara digantung (tas, dsb)

. penyajian dengan cara ditempel pada din

ding.

. penyajian dengancara disusun pada lantai

sesuai dengan bentuk dan ukuran barang.

- Sirkulasi

. sirkulasi primer/cepat, untuk sirkulasi

pengunjung yang berjalan cepat, atau pe

ngunjung dengan tujuan pengamatan pintas.

. sirkulasi sekunder/lambat, untuk sirkula

si pengunjung yang menginginkan belanja

atau mengamati denganserius.



2. Retail Sedang

- Kios berukuran sedang ini, untuk pemasaran ba

rang aneka kerajinan atau hanya memasarkan satu

macam jenis produk baik dari karya seni rupa ma

upun dari kerajinan ( mis: lukisan, patung, ke-

ramik, kios anyaman,dsb )

- Untuk kios yang memasarkan produk karya seni

rupa atau kerajinan saja dapat memperagakan pem

buatannya dalam kios (.khususnya untuk proses

yang ringan), misalnya: work shop pelukis, pa

tung Kayu, sungging wayang,dab).

Sistem penyajian:

Penyajian materi sesuai dengan jenis ukuran dan

dimensi. untuk penyajian dapat dilakukan de

ngan :

. disusun dalam rak/almari kaca yang bisa terli

hat, terutama materi yang kecil-kecil seperti

cincin, barang assesaire dan sebagainya.



disusun di lantai, untuk barang-barang be

rukuran kecil, sedang, dan besar, seperti

keranjang bambu, patung, gerabah/keramik

dan Iain-lain.

ditempel pada dinding, terutama jenis ba

rang dua dimensi seperti lukisan, hasil

ukiran, dan sebagainya.

digantung, terutama dari hasil kerajinan

seperti tas, kap lampu, dan lainnya.

K107 J-uti^Av/



Sirkulasi :

. Sirkulasi pada retail sedang pada prinsipnya

sama dengan sirkulasi pada retail kecil„ ya

itu dibedakan antara sirkulasi pembeli dan

sirkulasi pengunjung.

- ilemen ruang ; '

. Dinding

Sebagai partisi pada kios ini digunakan da

ri bahan kayu yang difinishing dengan menon

jolkan kesan alami, misalnya tekstur bahan.

KlAv'U •

Dengan membedakan an

tara ketinggian lantai

sirkulasi pembeli de

ngan pengunjung.



. Plafond

- Penerangan Umum

^^-

_ DPenerangan Khusus

Bentuk plafond mengiku

ti bentuk kemiringan

atap.

- Plafond dari bahan

triplex yang dipa-

sang antara usuk dan

reng.

- Difinishing dengan

warna bahan aslinya

Pada siang hari memanfaat

kan sinar matahari tak

i+^j langsung dengan memasang

.js' penghalang sinar langsung

(kere = J 7.')

Malam hari menggunakan

lampu TL

iJntuk menerangi obyek

agar terkesan lebih mena

rik.

"enggunakan lampu sorot

au lampu antik



3. Retail Besar

- Kios ini cenderung digunakan untuk memasarkan

jenis barang hasil kerajinan atau seni rupa.

- Kios ini dilengkapi dengan work snop, untuk ke

giatan pengrajin/seniman memperagakan pada pe

ngunjung atau pemesan.

- 7/ork shop banya dipakai untuk proses produksi

yang ringan, seperti melukis, anyaman dan lain

sebagainya.

- Sistem penyajian :

. Sistem penyajian disesuaikan dengan kebutuh

an dan jenis barang yang dipasarkan.

. Penyajian dapat dipasarkan dengan cara :

.. ditempel pada dinding

.. digantung

.- disusun pada rak/almari kaca

.. penyajian dengan etalase.

- Sirkulasi :

p-JMS|Z-



- Elemen ^uang

Dinding

. Lantai

. Plafond

Binding masif dari

batu bata sebagai pem-

batas ruang.

- panel kayu sebagai pe-

nyekat ruang dalam.

- Perbedaan tinggi lan

tai ruang mendukung

karakter rekreatif

dan dinamis.

lantai dengan tegel ber

textur halus dengan war

na yang sesuai kegiatan.

- °entuk plafond mengi-

kuti bentuk atap, de

ngan bahan yang punya

tektur alami/kayu.



8 . PpnHpk.^t.an konsep dasar utilitas bangunan

Sistem perencanaan utilitas bangunan yang baik sa

ngat menunjang kelancaran berlangsungnya kegiatan

dalam bangunan.

Sistem utilitas meliputi ; jaringan air bersih, ja

ringan air kotor, jaringan pemadam kebakaran, dan

jaringan penangkal petir.

Dasar pertimbangan :

- Tuntutan persyaratan ruang dan fungsi ruang.

- Tuntutan jenis kegiatan yang membutuhkan pelayan^.

an utilitas.

- Faktor ekonomi yang menekankan pada biaya operasi

onal.

Jenis utilitas bangunan meliputi :

a. Sistem jaringan air bersih

Dasar pertimbangan :

- Sumber air bersih merupakan power suplay.

- Tuntutan air bersih yang dibutuhkan.

- Sistem jaringan yang dipakai.

Fungsi :

- Memenuhi tuntutan kegiatan lavatory, km/wc.

- Memenuhi tuntutan kebutuhan air minum.

- Sebagai pelayanan service, pemeliharaan dan pe

rawatan bangunan.

Perkiraan kebutuhan :

. Standart kebutuhan air fasilitas umum adalah

60 liter/orang/hari



. Standart kebutuhan air untuk kegiatan servis

adalah 100 liter/hari.

Sumber air bersih :

- Sumber diperoleh dari sumur dengan sistem dis-

tribusi 'down feed system'.

SatA$&iz- f$v-

b. Sistem jaringan air kotor

Dasar pertimbangan :

- Sumber air kotor

- Tempat pembuangan

- Sistem jaringan

Sumber-sumber air kotor :

- air kotor yang berasal dari cucian, mandi dan

lavatory.

- air kotor/kotoran dari wc (tinja).

Saluran tempat pembuangan :

- Air kotor dan kotoran dari wc dibuang ke sumur

peresapan melalui septictank.

- Air kotor dari cucian, mandi dan air hujan di

buang ke riool kota.

Sistem jaringan :

. air kotor dari cucian dan mandi dioisah dari '••'(



. Jaringan air kotor dari cucian dan mandi me

nggunakan saluran tertutup yang dilengkapi bak

kontrol untuk pembersihan ke riool kota.

. Jaringan dari wc menggunakan saluran tertutup

yang ditanam di dalam tanah yang juga dilengka

pi dengan bak pengontrol.

. Jaringan air hujan dari tritisan dengan salur

an terbuka ke riool kota.

Skema jaringan air kotor :

Wc

mandi

cuci

air

hujan

) septictank

3L.

saluran terbuka
/tertutup

~) bak

kontrol

^ bak
kontrol

->
sumur

pere-

sapan

riool

kota



Sistem jaringan pemadam kebakaran

Dasar pertimbangan :

- Efektifitas penggunaan

- Penggunaan sistem pemadam yang tetap

Fungsi :

- Untuk melindungi bangunan dari kemungkinan ba-

haya kebakaran yang terjadi sedini mungkin.

- Mencegah meluasnya kebakaran pada bangunan

lain di sekitanya.

Sistem yang dipakai :

- Hydrant system

. Air berasal dari reservoir yang disalurkan

ke hydrant yang berada di luar bangunan, de

ngan diberi tekanan yang kuat melalui bantu

an pompa ynag bekerja secara otomatis.

. Hydrant diluar dipasang pada jarak tertentu

sesuai dengan jangkauan, yang dilengkapi

kran dan selang kanvas.

- Portable Extinghuiser sistem

. Berupa tabung pemadam kebakaran yang berisi

gas karbondiosida.

. Digunakan untuk pemadaman kebakaran didalam

ruangan sebagai pencegahan awal.

. Diletakkan pada tempat-tempat yang strate -

gis (terlihat) dan mudah dijangkau pemakai.
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d. Sistem jaringan listrik

Dasar pertimbangan :

- Sumber listrik yang digunakan

- Kebutuhan listrik yang tergantung fungsi dan

tujuan penerangan.

- Sistem jaringan dengan sub distribusi panel.

Sumber listrik :

- Menggunakan sumber listrik dari PLN.

- Genset sebagai pengganti yang bekerja secara

otomatis apabila listrik PLN mati.

Skema sistem jaringan listrik

P L N
L_ ... 1

V

SBS
> '

~7

/ trafo ATS MDS ") S3S
Y /

l

Genzet SBS~7

ket: ATS : automatic transfer sistem

MDS : main Distribution system

SDS : Sub distribution sistem

e. Sistem penangkal petir

Alat untuk melindungi bangunan dari bahaya samba

ran petir, yang bisa menimbulkan kebakaran.

- Prinsip : Menyalurkan teg. listrik melalui ka-

bel ke bumi (ground)

- Sistem jaringan :

. ".omponen berupa : tiang penagkal, kabel, gro

und.

. Di letakkan pada bagian bangunan tertinggi.

i^s/,rL',_- Mempunyai radius

dengan sudut 120

^ reooup



f. Sistem pembuangan sampah

- Penempatan keranjang (tong) sampah berprinsip

pada pemerataan dengan memperhatikan pada fung

si ruangnya.

- Tempat penampungannya diletakkan pada tempat

yang tidak mengganggu dan mudah diangkut oleh

petugas PU.


