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11.1 Gambaran Umum Arena Pameran

11.1.1 Pengertian5

Kata Pameran didefinisikan sebagai suatu pertunjukan atau peragaan. Dalam definisi

yang lebih luas, pameran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau badan

tertentu dengan memperagakan, mempertunjukkan, dan menyajikan suatu contoh produk
tertentu.

Kata arena sendiri berarti ruang , tempat, atau aula yang luas yang merupakan bagian

dari suatu bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum atau sebaliknya dijadikan
suatu fungsi khusus.

Bila didefinisikan daiam arti luas, Arena Pameran diartikan sebagai ruang, tempat, atau
aula yang luas yang menjadi bagian dari fungsi utama bangunan yang digunakan untuk
kepentingan khusus, yaitu pameran.

11.1.2 Tujuan

Tujuan utama pameran adalah untuk memperkenalkan produk dan mempromosikan
keunggulan, sehingga dapat mempengaruhi pendapat masyarakat untuk menyukai produk
tersebut. Hasil akhir diharapkan terjadi kontak dagang baik secara langsung, atau setidaknya
informasi produk diterima masyarakat. Sedangkan fasilitas exhibition hall ditujukan untuk
menampung kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut.

II.2 Jenis Pameran

11.2.1 Berdasarkan Sifat Penyelenggaraannya

Berdasarkan sifat penyelenggaraannya, pameran dapat dibedakan menjadi beberapa
bagian:

a. Pameran Murni

Pameran yang dalam penyelenggaraannya tidak disertai penjualan dan lebih
ditekankan pada informasi untuk pengenalan produk.

Carmel James, Exhibition Tecniques, Reinhold Publishing Company
New York, 1978 "
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b. Pameran Penjualan

Pameran yang dalam penyelenggaraannya disertai penjualan, sehingga suasana
lebih meriah.

c. Pameran Pembangunan

Pameran yang dalam penyelenggaraannya hanya bersifat menyampaikan informasi
mengenai program pemerintah.

11.2.2 Berdasarkan Jenis Produk

Berdasarkan produk yang disajikan, pameran dibedakan menjadi:
a. Pameran Umum (General Exhibition ), memperagakan segala jenis produk.
b. Pameran khusus (Special Exhibition ), memperagakan jenis barang tertentu.
c. Pameran Tunggal (Solo Exhibition ), memperagakan satu jenis barang tertentu.

H.2.3 Berdasarkan Waktu Penyelenggaraan

a. Pameran tidak tetap

- Temporary Exhibition dimana waktu pelaksanaannya tidak tentu
(disesuaikan dengan suatu event)

- Periode Exhibition dimana waktu pelaksanaannya tertentu.
b. Pameran Tetap

Berupa show room permanen yang dapat dijumpai sepanjang waktu.

11.2.4 Berdasarkan Pelaku kegiatan

Pelaku kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Peserta Pameran

Sebagai pihak yang memperagakan dan mempromosikan produk yang sekaligus
sebagai konsumen penyewa fasilitas exhibition.

b. Penyelenggara

Ditinjau dari cara penyelenggaraannya dapat dibedakan sebagai berikut:
Cara Langsung, dilakukan oleh peserta pameran

Cara Tak Lansung , melalui badan atau organisasi khusus yang bergerak di
bidang pameran secara professional (semacam konsultan).
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c. Pengunjung

Pengunjung adalah publik, masyarakat umum atau dari kalangan tertentu, seperti:

pengusaha, utusan dari instansi pemerintah, dan cendekiawan yang datang dengan
tujuaan yang berbeda-beda.

d. Pengelola Bangunan

Sebagai pihak yang mengelola bangunan, bisa pemilik bangunan atau badan atau

organisasi yang ditunjuk mengelola bangunan beserta fasilitasnya.

11.3 Persyaratan Bangunan Pameran

M.3.1 Umum

Lokasi

Persyaratan lokasi bangunan exhibition / pameran6

- Terletak di kota-kota yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan memiliki
bandara bertaraf internasional

- Tersedia sarana dan prasarana transportasi ( untuk meningkatkan efisiensi
waktu, tenaga, dan biaya)

- Tingkat aksesibilitas tinggi, sehingga dapat dicapai dari segala penjuru kota
- Tersedia jaringan infrastruktur lengkap

II.3.2 Khusus

a. Persyaratan Kebutuhan 7

- Memenuhi persyaratan konstruksi

- Dapat mewadahi kegiatan pameran

- Berhubungan dengan site yang luas, maka diperlukan entrance dan exit

lebih dari satu yang masing-masing mempunyai akses langsung kejalan
raya, sehingga arus kendaraan yang jumlahnya ribuan dapat terkontrol tanpa
menimbulkan kemacetan.

- Memenuhi persyaratan keamanan baik bagi peserta, pengunjung, serta
peralatan yang ada.

- Dapat memberi suasana santai dan nyaman bagi pengunjung

Chamfered Institution ofBuilding, Design Guide, London, 1979
Lawson Fred ; Confrence, Convention &Exhibition Facilities, 1981
Exhibition and Displaying, James Gadner, 1978
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b. Persyaratan Penyediakan Fasilitas9

- Fasilitas umum, terdiri dari: area parkir, entrance hall, lobby, front office,

public lavatory, telepon umum, dan system keamanan.

- Fasilitasjasa, terdiri dari: bank, moneychanger, ruang administrasi, medical

room, televideo room.

- Fasilitas rekreasi, terdiri dari: restauran, lounge, coffe shop.

- Fasilitasservis, yaitu : tempat ibadah, lavatory, ruang istirahat, ruang

bongkar muat, gudang, bengkel, dan ruang MEE.

II.4 Persyaratan Fleksibilitas Ruang-Ruang Pameran

Langkah pertama dalam mendesain ruang exhibition adalah mencari kejelasan ide akan

apa yang hendak dipertunjukkan. Seberapa banyak direncanakan kegiatan pameran per-

tahunnya, seberapa sering terdapat pergantian produk, bagaimana menjawadkan kegiatan

pameran yang baik, jika terdapat jenis pameran tetap, seberapa besar kita menyisakan view,

bagaimana bentuk pameran yang diadakan (dalam skala besar atau kecil), apakah obyek pamer

yang ditampilkan ( dua dimensi atau tiga dimensi ). Melihat permasalahan tersebut, maka

kuncinya adalah Fleksibilitas. 10

Fleksibilitas yang dimaksudkan adalah bagaimana ruang-ruang exhibition dapat

menampung berbagai kegiatan pameran yang berbeda karakter dan produk, sehingga dapat

efektif memfasilitasi seluruh kegiatan pameran dalam satu bangunan.

Agar efektif menampung segala kegiatan pameran yang berbeda karakternya, maka

fleksibilitas ruang-ruang pameran dibagi ke dalam beberapa point, antara lain ; setting ruangan,

utilitas bangunan dan faktor-faktor lain yang mendukung aktifitas pameran. Berikut akan

dijabarkan syarat-syarat ruang pameran berikut persyaratan yang berkenaan dengan fleksibilitas

ruang-ruang pameran.

11.4.1 Persyaratan Kebutuhan Ruang

Persyaratan ruang-ruang pameran meliputi kebutuhan ruang dan besaran ruang

minimum yang dapat dilihat pada tabel standar yang umum, namun untuk kasus tertentu

tergantung dari dimensi dan bentuk ruang yang ada dan fungsi ruang yang diwadahi. Persyaratan

berikut ini mungkin dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penghitungan persyaratan ruang

minimum tipical.11

Hosansk Y.M, " What's new information confrence Center'", New York. 1979
Time Saver For Standart Building

n
Lawson Fred ; Confrence, Convention & Exhibition Facilities, 1981



Tabel Hi . Standar Besaran Ruang
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Kebutuhan Ruang Minima! M2 Kebutuhan Ruang Minima! M2

Exhibition (vjsjtor) / org
Ballroom / org

_ 1.5 Banquette / org
D-~~nti™ Ruff^* / era

1

0.8 '"

Foyer / org 0.6 Sirkulasi 2

Sirkulasi Perkembanaan Stan / stan 5 Exhibition Space 14

Staqe Acting Area 80 Temporary Counter

Projection Booth
Intrepeter Booth

28 Cashier / Deputy Manager 11

6 Front Office 11

Restaurant / org 1.7 Telephone Swichboard 23

Code Shop/ 01 y 1.7 Reqisiei (pei-yiup )/org 0.05

General Administration / org 13 Cloack Room / org 0.05

Executive Assistant Man office 11 Women Toilet / org 0.05

Secretary office 14 Men Toilet / org 0.05

Salp_<s Dirfictnr office 11 Fmnlnvees Entrance

Secretary office 19 Personal Manager office 14

Sales Officesoffice
Food &Baverage Manager office

11 Secretary office __
Security Office

11

" 14

Secretary office 11 Accounting

DeDutv Enqinee office 11 Comptroiei office 14

Catering Service office 12 Secretary office 11

Restaurant Kitchen / crc, 0.5 Catering Service

Banquette Kitchen / org 0.3 Linen, glass, silver STO / org 0.1

Food Storaoe/ora 0.1 Furniture Storaae / ora 0.15

Baverage Storage/ org 0,1 Exhibition Warehouse

1 Snark Rar / nrg I 1 <^

I

Service Sirculation / org 1 T
i

| Technical Service | Lobby Bar/org | 1.5

Sumber: Confrence, Convention, and Exhibition Facilities, 1981

Tabel di atas menunjukan standar kebutuhan ruang minimum pada bangunan exhibition

beserta standart ruang minimum per-orang untuk mengukur besaran ruang dalam bangunan
berdasarkan aktifitas orang / pengunjung dalam bangunan. Namun demikian, standar

pengukuran ruang per-orang ini tidak dimutlak cnyunakan pada Bangunan Gala Event Center.
Besaran ruang diukur berdasarkan kondisi di lapangan, seperti: aktifitas pengunjung, jenis produk

pameran, penentuan kapasitas ruang, dll.

Kebutuhan akan ruang dalam bangunan exhibition secara umum dapat digambarkan

sebagai berikut:

TabellV. Kebutuhan Ruang Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan uiarr.a !\sg!3!3n rsnuuKung r'.syicuaii rciiyeiijia

Entrance Hall

Lounge

Meeting Room

Restaurant

Administration

Division Unit Room

ParkingArea
f.l.CC D"~™

Tdlet

«,i„;„ Cvh;h;Hr,n Hall nffine Meetina Room Control Room

Secondary Exhibition Hail
Press Room

Shop
Bank

Public Room Security Room
Gudanq

Taecomunicauon Money onanger

Comercial Office

Sumber: Lawson Fred, Confrence, Convention and Exhibition Facilities, 1981
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Aktifitas-aktifitas di dalam ruang tersebut dikelompokkan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:

- Fungsi dan pengelompokkan kegiatan
- Tingkat hubungan antar unit

- Tingkat hubungan antar unit di dalam unit

- Pertimbangan-pertimbangan estetika, persyaratan struktur, fleksibilitas dan
kenyamanan.

Kelompok Kegiatan Utama Pada Bangunan Pameran
Ruang Eksibisi

Terdiri dari : area pameran tertutup dan terbuka, gudang penyimpanan, area
panggung / podium.

Klasifikasi : digunakan untuk kegiatan pameran, olahraga, banquette hall dan
dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil.

Karakter : fleksibilitas yang tinggi, layout untuk pameran dilakukan secara
cepat.

Fasilitas : kafetaria, gudang

Ruang-Ruang Pertemuan

Terdiri dari ruang-ruang meeting

Klasifikasi : untuk menampung kegiatan-kegiatan seminar, forum, diskusi panel,
display, workshop.

Karakter ; ruang-ruang meeting yang fleksibel dengan pengaturan meja dan
kursi yang mudah penataannya..

Pendukung : toilet, gudang

11.4.2 Persyaratan Setting Ruang Pamer"

Bagaimana ruang pamer dapat memfasilitasi berbagai alternatif kebutuhan setting
stand pamer seperti contoh berikut:

• PolaA (CounterSelling)

Alur pengunjung melewati lorong-lorong utama dengan penataan stand pamer pada
sisi-sisi ruang atau lorong-lorong utama. Ukuran stand pamer 2m x2m, 2m x4m dan
4m x 4m.

Pola penataan seperti ini memberikan sirkulasi yang bebas.

Exhibition and Displaying, James Gadner, 1978

- 16-
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1 rfcyk.^jftsjb.'fss

/•>cc circulation: key exhibits on main aisle,
massed exhibits in side bays. •'

Pola B ( Partially Enclosed )

Area pamer yang disekat-sekat memberikan kejutan di bagian belakang
untuk pengunjung exhibition.

Pola demikian memberikan sirkulasi pengunjung yang bebas.

r
n^lBT/r«^

rj" "^-^m

Free circulation: screened areas provide surprise
and backgroundfor exhibits.

Pola C ( Open Plan )

Area pamer yang bersifat Open Plan, dimana pengunjung dapat leluasa
bergerak. Antar stand tidak dipisahkan oleh sekat-sekat pembatas.

-V PI s. — —""n;

\J*S
mJoaaafSKBXiijx^. .TTT,., Ill

Tree circulation: unobstructed layout of carefully
related exhibits.

PolaD ( Display Sequence )

Area pamer untuk memfasilitasi obyek 2 dimensi, dimana setting tanpa
dibatasi sekat-sekat ruang pembatas.

17-
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11.4.3.3 Persyaratan Utilitas Bangunan

• Persyaratan Akustik13

Pada ruang-ruang yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi harus

dilengkapi dengan akustik ruang yang dapat mencegah gema dan getaran, seperti

ruang untuk memfasilitasi pameran lukisan maupun pameran fotografi.

Berikut adalah jenis pameran dan kegiatan pendukung pameran yang
membutuhkan akustik ruang:

- Pameran lukisan

- Pameran fotografi

- Jawallery event

- Display produk

- Workshop

!^ n.—1.:._ T\ TT «_>_ TT 1. . ._ *--_,' -K.T
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Ruang-ruang yang membutuhkan konsentrasi tinggi, suatu saat dapat

berubah untuk kebutuhan pameran lain yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi

tanpa perlu sekat-sekat pembatas yang dilengkapi akustik ruang. Untuk

memfasilitasi kebutuhan ruang yang demikian, ruang-ruang dibuat fleksibel dengan

penggunaan dinding-dinding partisi kedap suara yang suatu saat dapat diubah

posisinya.

Tata Lighting 14

Terdapat beberapa jenis model lampu yang dipergunakan pada ruang

pameran. Berikut adalah macam lampu beserta aktifitas pameran yang

diwadahinya:

A ( Penerangan Umum Merata Pada Obyek

T„„. .,„ y^„J„,..„

•a p nnni mil inrt

Lampu dengan pancaran menyebar dibalik
plafon tembus enhava menvinari teoai dr\r'

atas. Memfasilitasi event pameran :
Pameran komputer
Pameran furniture

Pameran otomotif

Pameran buku

Pameran filateli

Pameran kerajinan (souvenir,keramik,
patung)
Pameran tekstil

Pameran karya arsitektur
Pameran industri sanitari (pompa, fixtur
kamar mandi)
Pameran eiektronika

Pameran produk sport

B ( Penerangan Umum Pada Sebagian
Riiann )

Memberi penerangan umum pada ruang,
namun masih diperlukan tambahan nenerannan
khusus ( spotlight) untuk obyek pamernya.
Sinar tak langsung dinantulkan dari plafon
memberi cahaya yang lembut, namun tidak
mencukupi kebutuhan exhibition. Memfasilitasi
event pameran:

Pameran lukisan

Pameranfotografi
Pameran kerajinan ( ukiran kayti)
Pameransejarah
Pameran aksesoris ( perhiasan )
Pameran barang antik ( mebel: kursi,
meia. lemari. dll)

Pameran pernik kristal ( hiasan kristal,
lampu kristal. dll)

19
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C ( Penerangan Khusus Pada Obyek
Pamer )

Spotlight pada plafon membawa ruang pamer
berkesan dramatis, namun tidak memadai
untuk penerangan seluruh ruang ( hanya
memfasilitasi obyek pamer ). Memfasilitasi
event pameran:

Pameran otomotif

Pameran lukisan
Pameran fotografi
Pameran aksesoris ( perhiasan )
Pameran tekstil ( permadani. gordina
sutera, dll)

D ( Penerangan Umum Pada Sebagian
Ruang & Khusus Pada Ob"ek
Pamer )

Lampu dapat difafa secara ekonomis untuk
memberikan penerangan langsung pada ruang
pamer namun pencahayaan yang dioancarkan
keseluruh ruang tidak mencakup seluruh
ruangan ( lebih dikhususkan pada obyek
pamer). Memfasilitasi event pameran :

Pameran tekstil (pakaian / gaun )
Pameran kerajinan ( patung)
Pameran lukisan

Pameran karya arsitektur (maket)

Gambar 2.1 ^acatT1 j^w,
Sumber: standart pameran JCC dan standart pameran

Atrium Collection of Commercial Decorating

Berdasarkan pemahaman mengenai jenis lampu berikut penggunaannya bagi ruang,
untuk memfasilitasi ruang pamer yang setiap waktu dapat berganti tema dan obyek pamer, maka
diperlukan tata lighting yang fleksibel dalam mewadahi setiap kegiatan pameran.

Ruang dapat dilengkapi dengan beberapa jenis model lampu, sehingga dapat digunakan
setiap saat sesuai kebutuhan obyek pamer. Sebagai contoh: exhibition hall yang dilengkapi
dengan berbagai jenis lampu, seperti: spotlight, lampu gantung, atau lampu dengan penerangan
menyeluruh, dalam suatu kesempatan dapat digunakan untuk obyek pameran furniture dengan
penerangan merata keseluruh ruangan, namun pada kesempatan lain dapat digunakan pada
obyek pameran trend beauty dengan penerangan merata khusus (lampu gantung )dan
spotlight.

• 20-
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Untuk memenuhi kebutuhan ruang pamer akan ketersediaan listrik, maka

digunakan single atau triple pasha elektrikal. Tiap ruang dilengkapi dengan stop
kontak pada setiap sisi ruang untuk memfasilitasi keseluruhan stand-stand pamer
dalam ruang exhibition.

Penempatan stop kontak di setiap sisi ruang memberi kemudahan dalam

penyediaan listrik. Fleksibilitas dalam sistem elektrikal diperlihatkan oleh

keberadaan stop kontak permanen maupun non-permanen yang dapat dipindah-
pindahkan posisinya sesuai kebutuhan tiap stand pamer.

II.5 Karakteristik Kegiatan Pameran

11.5.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan dalam bangunan exhibition terdiri dari berbagai macam bentuk pameran /
eksebisi sebagai kegiatan utamanya dengan skala yang beragam penggunaan, disertai juga
dengan kegiatan presentasi produk. Perjamuan, meeting, workshop dan administrasi
dikategorikan sebagai kegiatan pendukung yang berfungsi sebagai pelengkap dari kegiatan
pameran sebagai kegiatan utama.

H.5.2 Lingkup Pelaku

Lingkup pelaku kegiatan pameran dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Peserta, penyelenggara, pengunjung pameran
b. Pengelola fasilitas

c. Staf dan karyawan bagian servis

katalog Balai Sidang Jakarta Convention Center. 2001

71
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11.5.3 Tatanan Kenyamanan

Tatanan kenyamanan ruang pada bangunan pameran / exhibition bertujuan untuk

menciptakan kenyaman bagi pengunjung. Tatanan kenyamanan dapat diberikan melalui faktor-

faktor kejelasan informasi, kejelasan visual, dan kenyamanan pandang.

a. Kejelasan Informasi

Untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta dan pengamat di dalam

upaya memberikan kejelasan informasi tentang kegiatan dan obyek yang diamati,

dilakukan dengan pembagian jadwal kegiatan, katalog dan informasi pada bagian

penerimaan.

b. Kejelasan Visual

Faktor yang mempengaruhi untuk memahami suatu obyek salah satunya adalah

kejelasan visual. Diperlukan system pencahayaan dalam ruang, pengaturanjarakantara

obyek pengamat dan pembedaan pembentukan karakter ruang untuk mendapatkan

tujuan yang diinginkan.

c. Kenyamanan Pandang

Kenyamanan pandang ini berhubungan dengan sudutmata dan gerakan kepala

manusia dalam memandang. Tujuannya adalah untuk mencari jarak pengamatan obyek.

Menurut Julius Panero dan Martin Zelnik, apabila diasumsikan tinggi badan pengamat

adalah 160 cm, maka tinggi mata adalah 160 cm dikurangi 10cm (lebardahi).

11.5.4 Sirkulasi

Sirkulasi ruang menentukan tingkat kenyamanan gerak di dalam kegiatan

pameran dan merupakan aspek penting dalam perencanaan dasar.

Terdapat 2 macam jenis kontrol sirkulasi:

a. Sirkulasi Terkontrol

Jika exhibition memiliki cerita untuk disampaikan dan diperlihatkan kepada setiap

orang,

b. Sirkulasi Tidak Terkontrol

Jika exhibition dimaksudkan untuk memberi pengunjung kebebasan dalam melihat

dan memiiih berbagai produk

•22
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Pertimbangan perencanaan sirkulasi dalam bangunan exhibition antara lain:

a. Hubungan fungsional antar ruang dalam suatu kelompok kegiatan atau antar
kelompok kegiatan yang diwadahi bangunan.

b. Keamanan, kenyamanan dan kelancaran pada berbagai fasilitas yang menampung
aneka kegiatan dan pelaku yang memiliki karakteristik yang berbeda.

c. Kondisi karakter tapak kawasan yang mensyaratkan pemisahan dan pembedaan
ruang pada transportasi antara berbagai pelaku kegiatan.

-f'V-f:H-F'l-

Gambar22Stanley mansion : direncanakan untuk segala kegunaan yang berbeda
namun memiliki sirkulasi pengunjung yang sangat baik.

Sumber: Exhibilon and Displaying, James Gadner

Ruang-ruang pamer pada Stanley Mansion memiliki hubungan antar ruang yang
erat dan saling mengikat ( tidak dipisahkan koridor ) , sirkulasi pengunjung adalah
menyusurruang per-ruang hinnga stand terakhir.

Berdasarkan kasus peruangan pada Stanley Mansion, bangunan exhibition harus
memiliki alur peruangan yang jelas, sehingga memudahkan pengunjung dalam
menikmati event pameran.

Untuk fleksibilitas ruang, dinding permanen dalam Stanley Mansion dapat diganti
dengan dinding partisi yang fleksibel yang dapat membatasi ruang dengan sekat-sekat
yang setiap waktu dapat berubah posisi sesuai kebutuhan.

23
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Gambar 2.3 National Pavillion : bangunan modern yang dirancang
untuk sirkulasi pengunjung

Sumber: German Pavillion -Brussels, Egon Elermann and Sepp Ruff, 1958

Antar ruang pamer dihubungkan dan diikat oleh koridor. Alur pengunjung jelas

mengikuti arah ruang-ruang pamer. Alur yang jelas memberi kemudahan pengunjung
dalam menikmati obyek pameran.

II.6 Fleksibilitas Ruang - Ruang Pamer

11.6.1 Standart Umum Kebutuhan Ruang Pamcr

Berdasarkan kasus di atas mengenai berbagai setting layout area pamer, maka
diperlukan fleksibilitas di dalamnya yang meliputi: tata lighing, system elektrikal, akustik ruang,
dan faktor lain yang menentukan ruang pamer agar dapat fleksibel memfasilitasi berbagai
kegiatan pameran.

b Pola A(Counter Selling )

Ruangan yang dapat menampung stand-stand pamer dengan model stand counter,
antarstand dibatasi dengan sekat pembatas.
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Gambar2.4 Contoh LayoutStand Pamer
Sumber: Exhibition & Displaying, James Gadner, 1978

Yogyakarta Gala Event Center
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Memfasilitasi jenisevent pameran:

- Pameran kerajinan dan industri

- Pameran buku

- Pameran textile dan garment

- Pameran filateli

- Pameran komputer

- Pameran perumahan

- Pameran furniture

Standart ruang pamer yang dibutuhkan:

1. Membutuhkan penerangan yang merata keseluruh ruangan, menerangi obyek
pamerdan juga pengunjung.

2. Stand-stand pamer dapat ditampung dalam ruang luas maupun ruang dalam
ukuran yang tidak begitu luas.

3. Membutuhkan sistem elektrikal yang cukup memberi listrik bagi seluruh stand
pamer dalam satu ruangan, dengan peletakkan saklar yang mudah dijangkau
oleh setiap stand pamer.

•25
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4. Stand-stand pamer dapat ditampung dalam ruang dengan ketinggian plafon

cukup(± 4m-6m).

5. Akustik ruang diabaikan.

6. Kondisi ruang disesuaikan kebutuhan (dapat AC ataupun Non AC).

Pola B (Partially Enclosed)

Ruangan yang dapat menampung stand pamer dengan setting layout sebagian

menggunakan penyekat partisi, dengan model stand perpaduan counter dan stand

bebas tanpa counter.

1

1

1

f

1 1
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Gambar 2.5 Contoh Layout Stand Partially Enclosed
Sumber: Exhibition & Displaying, James Gadner, 1978

Area pamer dengan pola partially enclosed, memfasilitasi jenis event pameran

seperti:

- Pameran Textile & Garment

- Pameran Trend Beauty

- Pameran Food &Baverage

- Pameran perumahan

- Pameran Agrobisnis

- Pameran IPTEK, Telekomunikasi, Media &Informasi

- Pameran Komputer

- Pameran Elektronika

- Pameran Produk Sport

- Pameran Karya Arsitektur
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Standart ruang pamer yang dibutuhkan:

1. Ruang dengan penerangan merata ( baik keseluruhan maupun sebagian pada

obyek dan ruang pamer), dilengkapi dengan spotlight.

2. Stand-stand pamer ditampung dalam ruang yang cukup luas.

3. Sistem elektrikal yang cukup menyediakan listrik bagi seluruh stand, dengan

kemudahan pencapaian supplay listrik.

4. Stand-stand pamer ditampung dalam ruang dengan ketinggian plafon ± 4m -

9m.

5. Akustik ruang diabaikan.

6. Kondisi ruang disesuaikan dengan kebutuhan (dapat AC ataupun Non AC).

Pola C ( Open Plan )

Ruangan yang dapat memfasilitasi pameran yang bersifat open plan dimana

menghadirkan sirkulasi pengunjung yang bebas. Stand tidak berupa counter dan

juga tidak terdapat penyekat partisi yang membatasi antar stand.

1

1
i
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^ *
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Gambar 2.6 Contoh Layot Open Plan
Sumber: Exhibition & displaying, James Gadner, 1978

Ruang memfasilitasi jenis event pameran:

- Pameran Otomotif

- Pameran Furniture

- Pameran Elektronik

- Pameran IPTEK dan Industri Sanitary

- Pameran Produk Sport
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Standart ruang pamer yang dibutuhkan:

1. Ruang dengan penerangan merata keseluruh ruang, dilengkapi spotlight.

2. Stand-stang pamer ditampung dalam ruang luas.

3. Ketinggian plafon ± 9m.

4. Ruang dilengkapi system elektrikal yang menyediakan listrik dalam jumlah besar,

dengan kemudahan pencapaian supplay listrik.

5. Akustik ruang diabaikan.

6. Kondisi ruang nyaman (sirkulasi udara baik),

b Pola D( Display Sequence)

rienni;nninn

Gambar 2.7 Contoh Layot Open Plan
Sumber: Exhibition &Displaying, James Gadner, 1978

Memfasilitasi jenis event pameran 2dimensi, seperti:

- Pameran lukisan

- Pameran fotografi

Standart ruang pamer yang harus dipenuhi:

1. Ruang dengan penerangan soft ( merata pada sebagian ruang ), dilengkapi
spotlight pada obyek pamer.

2. Ruang dengan tingkatan konsentrasi tinggi, sehingga akustik ruang benar-benar
diperhatikan.

3. Obyek pamer ditampung dalam ruang yang tidak terlalu besar, dengan sequence
terarah.

4. Ketinggian plafon ± 4m.

5. Ruang dilengkapi system elektrikal yang cukup memberikan daya / listrik bagi
ruang.

6. Kondisi ruang dilengkapi AC.
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11.7 Kenyamanan Pandang Pada Bangunan Pameran

Kenyamanan pandang dimaksudkan untuk memberikan daya tarik ruang bagi kepuasan

pengunjung melalui penataan setting ruang pamer, juga melalui penataan layout stand pamer.

Ruangan yang menarik merupakan elemen yang penting dalam mendesain bangunan exhibition,

sehingga pengunjung tidak menjadi jenuh dan lelah setelah mengelilingi gedung, Visual yang

berbeda dan menarik menolong pengunjung lebih nyaman dan tertarik,16

Dengan rencana ruang dan kegiatan dalam bangunan exhibition yang terkonsen, dapat

ditentukan fleksibilitas ruang bagaimana yang diinginkan. Sehingga ruang dapat menampilkan

kondisi ruang exhibition ( dari sudut pewarnaan ruang, penggambaran ruang, bentukan ruang,

sclupture ) yang terpadu sebagai visual comfort / kenyamanan pandang ruang yang memfasilitasi

event tahunan.

Keindahan kenyamanan pandang dapat dilihat dari pemilihan bentuk-bentuk bangunan

berikut penataan komposisi ruang sedemikian rupa, sehingga pesanan yang tepat dapat

disampaikan ( melalui elemen-elemen interior, seperti : ketinggian level lantai, model dinding

Dartisi. model plafon, Denempatan fixtur lamDu, dll).

Gambar 2.8 Visual Art Pada Fasad
Citra berlawananyang mengesankan: MuseumGuggenheim,

Frank Lloyd Wright

11.7,1 Persyaratan View Pada Obyek (2 Dimensi dan 3 Dimensi)

Persvaratan view di sini adalah orientasi nenauniunn. dimana audience dalam suatu

ruang dapat menikmati pertuniukkan di panggung, sehingga visual art menghendaki pergerakan

dan pemilihan ruana Darner sebaaai baoian dari penonton. Ruano exhibition harus didesain untuk

Time Saver for Standart Building
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dapat menolong pengunjung menikmati view dengan jelas dan terarah (baik 2dimensi maupun 3
dimensi), sehingga meninggalkan pengalaman yang menarik.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang menentukan dalam

mendesain ruang exhibition:

• Pengunjung seharusnya mampu berjalan menelusuri ruang-ruang exhibition tanpa
perlu dikawal untuk melihat-lihat obyek pamer,

• Ruang cukup memadai untuk menampung pengunjung dan pergerakan pengunjung
dengan kecepatan berjalan mereka yang berbeda-beda. Beberapa diantara mereka
bergerak teratur, namun ada pula yang berhenti untuk sekedar melihat obyek

pameran.

b Pengunjung cenderung berputar-putar dalam ruangan. Pola sirkulasi seharusnya

didesain agar dapat memfasilitasi ruang dengan kondisi demikian.

• Kemampuan area exhibition dalam menata ruang dan obyek pamemya memberi
kemudahan bagi pengunjung untuk mengerti apa yang dipertunjukkan/ditampilkan

dan produk apa yang ingin mereka lihat.

Ruang pameran pada obyek pamer 2 dimensi memiliki persyaratan view agar

pengunjung dapat nyaman menikmati pameran, Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya

adalah:

- Sudut pengamatan

- Dimensi dan jumlah materi koleksi

- Standart besaran ruang

- Pola penyajian koleksi

Pada ruang pameran yang memfasilitasi obyek 3dimensi, view dapat dilihat dari segala

penjuru. Penataan stand-stand pamer ditata sedemikian rupa sehingga menarik dan pengunjung
dapat menikmati pameran dengan nyaman. Sirkulasi pengunjung terbentukdari penataan stand-

stand pamer.
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Gambar 2.9 Dimensi Fasilitas untuk Kenyamanan Pandang

Sumber : Lavvson Fred, Confrence, Convention and Exhibition Facilities, 1981

Pada ruang pameran yang memfasilitasi obyek 3 dimensi, view dapat dilihat dari segala

penjuru. Penataan stand-stand pamer ditata sedemikian rupa sehingga menarik dan pengunjung

dapat menikmati pameran dengan nyaman. Sirkulasi pengunjung terbentuk dari penataan stand-

stand pamer.

11.7.2 Fasilitas Kenyamanan Pandang Pada Ruang Exhibition

Fasilitas kenyamanan pandang / visual comfort pada bangunan exhibition dibagi ke

dalam 2 kategori, yaitu : umum ( meliputi visual comfort bangunan secara umum, fasad

bangunan ) dan khusus f berupa visual comfort yang ditampilkan dari dalam ruang-ruangnya.

pemilihan elemen interior)

• Umum

Pemilihan material sebagai penutup permukaan bangunan dan permainan bentuk fasad

bangunan dapat menghasilkan kenyamanan pandang / visual comfort bangunan yang memiliki

dava tarik tersendiri.

&\<wi
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Gambar2.10 Brydges Public Library
Sumber: Building forThe Art, By The Editors ofArchitectural Record
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Pada Central libra., bentuk fasad sangat dipengaruhi oleh ten.uk site serta keberadaan
site Fasad sauna, terinspirasi oleh lingkungan. Bangunan memiliki karate yang 1* P*
tad. ,de utama bangunan adalah mendesa,n bangunan yang mudah *aca -an segaia
penjuru /arah, sehingga fasad bangunan menjadi dramar*.

" ^"Lra khusus kenyamanan pandang pada bangunan dibentuk meialui penataan ruang-
„,a„g da^m banounan, pemilihan eiemen interior pada ruang, penataan eiemen interior dalam
ruano serta oemanfaatan view di sekilar ruang dan bangunan.

"•""pa* oenaiaan ruang-ruang exhibit pin.u masuk dan iobby area seharusnya
.enohubunokan langsunc antara Pengun.ng dengan ruang exhibition, dimana pengu.ung
dapat lanos'uno nrenyaksikan dengan mudah apa yang mereka liat, kemudian mem* arah
mana vane akan mereka kunjungi oertama, alau langsung benalan menuiu suatu ruang.

Service

GALLERY
(Preparation Area)

Gambar 211 Diaaram Fungsional Fasiiitas Kenyamanan Pandang
pada Layout Ruang Pamer yang Kecil

Sumber: Time Saver for Standart Building, Exhibition Space
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TECHNICAL SUPPORT

f I
Conservation

Archival
Storage

PUBLIC SPACES

^estauian
Book „..
Store M

~\ f II

GALLERIES

Gambar2.12 Diagram Fungsional Fasilitas Kenyamanan Pandang
Pada Ruang YangBesar

Sumber: Time Saver for Standart Building

Preparation Shipping; ||
Receiving

<2l
1 ruck Seivice Enti

Dalam nenataan interior dalam niann. danat melihat contoh nenataan ruano vana

memberikan visual art ruana vana menarik oada Center Librarv. Niaaara Falls.

Gambar 2.13 Interior Ruang Central Library
Sumber: Building ofThe Art
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Bangunan memiliki sistem struktur yang teratur dengan sedikit partisi yang memberikan

fleksibilitas yang maksimum. Ruang mendapat penerangan maksimum dari tengah-tengah

bangunan. Keleluasaan view didapat dari penataan ruang yang terbuka, dimana area baca

merupakan central point yang dapat dilihat dari level lantai terbawah hingga teratas.

11.8 Fasilitas Pendukung Bangunan Pameran / Exhibition

11.8.1 Pengertian

Arena pameran dengan fasilitas-fasilitas pendukung adalah pusat untuk memfasilitasi

berbagai kegiatan pameran dengan beberapa fasilitas pendukung :antara lain ruang-ruang yang

dapat memfasilitasi kegiatan display, meeting, seminar, dan workshop; yang dalam

menyampaikan informasi-informasi bersifat regional maupun internasional.

11.8.2 Tujuan

Tujuan dari bangunan exhibition berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya adalah untuk

memberikan space bagi pengenalan produk secara lebih luas. Dimana peserta dapat mengenai
produk secara lebih luas dan mendaiam.

11.8.3 Keuntungan

Dengan fasilitas-fasilitas pendukung pada bangunan exhibition yang terintegrasi dalam

suatu kompleks akan memberikan banyak keuntungan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan
pameran tidak terlepas dari kegiatan tambahan yang mendukung kegiatan pameran ( seperti

display produk, workshop, maupun seminar), sehingga kegiatan pameran dapat berjalan dengan
baik,

11.8.4 Bentuk Ruang

Bentuk ruang pada fasilitas pendukung adalah ruang fleksibel yang dirancang untuk
kebutuhan ruang yang setiap waktu dapat berganti fungsi. Ruang berupa ballroom yang disekat
oleh dinding partisi kedap suara dan membagi ruangan menjadi beberapa bagian. Ruangan
fleksibel memfasilitasi kebutuhan pameran untuk event dalam ruang luas maupun event dalam
ruang kecil.

11.8.5 Permasalahan

Permasalahan dalam suatu bangunan exhibition terutama pada pengolahan yang
terpadu antara berbagai kegiatan pameran yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda agar
dapatefektif ditampung dalam satu wadah.

•34-



ty
i

C
D

C
O

e>
.

3
CO

cJ
g"

M
eg

*
c
_

O
C

D
Ct

>

C
D

C
D

ST
r—

o
a>

O

C
O

N
T

A
IN

E
R

PA
R

K
IN

G
O

U
T

D
O

O
R

EX
H

IB
IT

IO
N

'T
ill

-1

4
-

©
C

-j

O
-
*

3
c 3 ft

.

iS
s.

g-
3

1
3

^
§

-5
r,

/A
IN

E
N

T
R

A
N

C
E

C
A

R
PA

R
K

z > > z §
a



Yogyakarta Gala Event Center

BAB n. TINJAUAN TEORITIS

Berdasarkan studi kasus exhibition hal, pada Balai Sidang Jakarta Convent," <**
fleksibilitas ruang dan visual art dapa, dilihat dalam denah-denahnya, serta layout ruang-
ruangnya.

Fleksibilitas ruang diperlihatkan oleh:
. Penggunaan dinding partisi pada layout ruang-ruang konfrens, (Assembly Hall,

Cendrawasih Room, dan Merak Room).
Ruang lebar dihagi dalam beberapa bagian dan disekat, dapa, digunakan u,
kebutuhan ruang yang lebih keci, atau luas, dan dapa, pula untuk penggunaan tungs,
lainnya (seperti fungsi pameran).
Un,uk Gala Event Center, penggunaan dinding partisi dirasa perlu pada ruang-ruang
yang membu.uhkan daya konsentrasi tinggi, di samping sebagai dinding pate pada
ruang-ruang pertemuan untuk memfasilitasi kegiatan pendukung pamer.

. Fleksibilitas elemen interior
- Model plafon menggunakan struktur baja pada Exhibition Hall B,

Penggunaan plafon dengan struktur demikian memberi kemudahan dalam
penataan ruang exhibition, sehingga dapat fleksibel menampung elemen interior
, seperti: kemudahan dalam penataan lampu, sound system dan elemen
dekorasi pameran lainnya).

!^»«S«*ffi«S
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Ruang dilengkapi berbagai macam
kebutuhan ruang yang berbeda.
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model lampu untuk memfasilitasi berbagai

Gambar 2.16 Exhibition Hall B
Sumber: Katalog Balai Sidang Jakarta Convention Center, 2001

Fleksibilitas diperlihatkan pada outdoor exhibition yang juga dapat digunakan untuk
kebutuhan area parkir.
Keberadaan gudang penyimpanan barang yang dekat dengan ruang pamer
menambah fleksibilitas exhibition hall.
Terdapat pengkategorian ruang-ruang pamer untuk berbagai kebutuhan pameran
yang berbeda, dimana flap ruang-ruang pamer dihubungkan secara .angsung.

- Exhibition Hall B, untuk penggunaan pameran yang leb.h besar dan
membutuhkan kond.si ruang beratapkan tinggi (ruang pamer berupa ruang
expo menggunakan plafon dengan struktur baja, penerangan spotlight,
dengan penempatan sistem elektrikal/saklar di tiap-tiap sudut ruang).

. Exhibition Hall A, untuk kebutuhan pameran yang tidak memerlukan kond,s.
ruang yang beratapkan tinggi namun tetap memiliki suasana nyaman
(penggunaan plafon gypsum dengan penerangan soft, penempatan setem
elektrikal/saklar di tiap-tiap sudut).
Terdapat pre-function lobby yang dapat digunakan untuk kebutuhan
pameran yang mendadak (dapat digunakan sebagai ruang bebas, kondor,
maupun ruang pamer untuk kebutuhan stan yang tidak terlalu banyak).
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Kenyamanan pandang /visual comfort pada ruang diperlihatkan oleh :
- Pemilihan elemen interior plafon pada Exhibition Hall B memperjelas

suasana ruang sebagai ruang exhibition.

- Ketinggian atap 9 m memberi kesan ruang bebas dan luas dalam
memfasilitasi kebutuhan pameran.

- Pendekatan tradisional dalam pemilihan elemen interior ruang-ruangnya

memberi kesan etnik Indonesia pada bangunan.

Gambar 2.17 Pre-Function Lobby pada Basemant
Sumber: Katalog Balai Sidang Jakarta Convention Center, 2001

H.9.2 Malaysia Internationa! Exhibition &Convention Center (MIECC )18
Malaysia International and Convention Center memiliki jarak antar kolom yang lebar,

merupakan free exhibition dengan luas 38.000 square meter. MIECC menampung 3exhibition
hall yang danat melayani banquet hingga 8000 orang, 2konfrensi hall, bisnis center, ruang VIP
and ruang media, ruang audio visual, telekomunikasi dan fasiiitas teleconferencing.

MIFCC memiliki showroom exhibition permanen, arena pameran untuk eksebisi ekspor

fumitur Malaysia, MAFEX 2001, didirikan di atas lahan 133.000 sq yang rencananya

dikembangkan hingga 250.000 sq.

www.countryhcigiit.coiT
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11.9 Studi Kasus

11.9.1 Balai Sidang Jakarta Convention Center17
Bakai Sidang Jakarta Convention Center berlokasi di central bisnis Jakarta. Memiliki luas

total bangunan 60.000 m? dan dapat mengakomodasi kegiatan konfrensi, rapat, pameran, dan
pesta. Fasilitas exhibition yang tersedia berupa ruang pameran seluas 6.120 m2 dibagi ke dalam
dua Hall Adan Hall B. Hall Aseluas 3.060 sq mdengan beban lantai 1.200 Kg /sq m, sedangkan
Hall Bseluas 6.075 sq mdengan beban lantai 1.500 Kg /sq m. Kedua hall dihubungkan dengan
koridor seluas 450 sq mdengan total ruang 9.585 sqm. Ruang-ruang exhibition dilengkapi
dengan outlet telepon, single atau triple aliran listrik, air, drainase, penekanan udara, dan akses
truk langsung

r'«:
Jj^s Gambar 11. Exhibition Hall B

ySumber: Katalog Balai Sidang Jakarta
i* *>~-^^ Convention Center, 2001

Terdapat dua lobby pre-function seluas 1.000 sqm. Untuk peningkatan fleksibilitas,
disediakan gudang besar untuk penyimpanan barang / produk pameran sementara waktu.

17 Katalog Balai Sidang Jakarta Convention Center, 2001
34-
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Gambar 17. Eksterior MIECC

Sumber: www. Countryheights.com.my

[ a*.D*N<J RAMP HALL C

HALL A'
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GambarZ.18. Exhibition Hall Specifications
Sumber: www.countyheiqhts.com

Berikut adalah spesifikasi exhibition hall pada Malaysia International Exhibition &

Convention Center.

HALL A HALLB HALLC

FLOOR AREA 3584sq m FLOOR AREA 5056 sq m FLOOR AREA 4032 sqm

CAPACITY

4000 pax - Reception
2200 pax-Theatre
1800 pax-Banquet
1200 pax-Classroom

CAPACITY

4700 pax - Reception
3000 pax - Theater
2300 pax - Banquet
1500 pax - Classroom

CAPACITY

5300 pax - Reception
3500 pax - Theater
2500 pax - Banquet
1800 pax-Classroom

CEILING HEIGHT 12 m

LIFT

Cargo lifts- 2 unit
2500 mm (w )
2900 mm (h)
4350 mm (d )

CEILING HEIGHT 12 m

LIFT

Cargo Lifts - 2 unit
2000 mm (w)
2100 mm ( h )
2490 mm (d)

CEILING HEIGHT 12m

LIFT

Cargo lifts- 2 units
2500 mm (w)
2900 mm (h )
4350 mm (d)
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POWER SUPPLAY
Bus Bar Pits System with 48
pits
144 nos 30 ATPNTap-off
48 nos 60 ATPN Tap-off
26 nos 100 ATPNTap-off
26nos 13 Amp. SocketsMez

POWER SUPPLAY
BusBarPits System with 55pits
165 nos 30 ATPN Tap-off
55 nos 60 ATPNTap-off
15 nos 100 ATPNTap-off
28 nos 13 Amp. SocketsMez

POWER SUPPLAY
BusBarPitsSystemwith 44 pits
132 nos 30 ATPNTap-off
44 nos 60 ATPNTap-off
14 nos 100 ATPN Tap-off
42 nos 13 Amp. SocketsMez

LIGHTING LEVEL
Conorol Wryri' ! irtMinn

at 400 Lux

LIGHTING LEVEL
Qerjgr3! Work Lighting

at 400 Lux

LIGHTING LEVEL

General Work Lighting at
400 Lux

WATER SUPPLAY
Pit System
48 pits
96 nos tap-off
46 nos waste

WATER SUPPLAY

Pit System
55 pits
110 nos tap-off
55 nos waste

WATER SUPPLAY

PitSystem
44 pits
88 nos tap-off
44 nos waste

TELEPHONE & DATA
POINTS
Pit. System
48 pits x 10sockets each

TCI CnUAf.iE C nATA pr\!MTC
I tLCi ii\Ji\i_ m \-ir\ I r\ rum c \J

; Pit System
155 pits x10 sockets each
j48 pits x8sockets (data point)

Pit System
44 nits x 10 sockets each

44 pits x8sockets (data point)

Sumber: www.countryheight.com

Berdasarkan studi kasus pada Malaysia International Exhibition &Convention Center
MIECC), berikut adalah pembahasan fleksibiliti dan visual art pada ruang-ruang MIECC.

Fleksibilitas ruang diperlihatkan oleh:

- Penggunaan dinding partisi pada pada hall-hall dalam bangunan MIECC, dimana
ruangan disekat menjadi 3 hall-hall kecil ( Hall A, Hall R, dan Hall C) untuk
memfasilitasi kebutuhan ruang yang lebih luas atau kecil.

M

AT
FROM LEVEL J

a

"M.

•seHat

Gambar 2.19 Penggunaan Dinding Partisi dalam Hall MIECC
Sumber: www.countrvheiqht.com

Sedangkan visual comfort diperlihatkan oleh fasad bangunan.
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11.9.3 Salt Palace19

Salt Palace Convention Center berada di Kota Salt Lake dengan ruang pameran seluas
265.000 sq. Ruang pameran dilengkapi dengan dinding-dinding fleksibel yang dapat disekat
menjadi 1 hingga 6 ruang.

Gambar 2.20 Salt Palace
Sumber: www.salt-palace.com

Ballroom dengan luas 36.000 sq yang merupakan ke-3 terbesardi bagian barat Amerika.
Ruang luas cukup menampung banquet bagi 2400 orang atau 300 truk. Memiliki ruang
pertemuan yang fleksibel seluas 54.000 sq yang menyediakan 51 ruang.

Interior berupa batangan besi berbentuk kurva yang menempel pada langit-langit.
Bangunan diikat dengan kawat bermil-mil dan kabel fiber optik menerobos dinding Salt Palace
untuk jaringan internet, menggunakan teknologi satelit sebagai jaringan penghubungnya.

l • •• ft

www. salt-palace, com

X mSymmmT.F. x teyfc**±JC\rr

Upper level

L a « • 1' I e /1'.

Gambar 2.21. Salt Palace
Sumber: www san-palace com

Gambar 2.21 Ruang-Ruang Exhibition Salt Palace
Sumber: www.salt-palace.com
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Berdasarkan studi kasus pada Bangunan Satt Palace, berikut pembahasan bangunan
yang b«rhubungan dengan tteksibiltas ruang-ruangnya beserta visua, art *W»J

Beksibilitas ruang dipedihafkan oleh ruang luas yang disekat-sekat men ad, beber P
bagian ruang kecil un.uk kebutuhan -uang yang lebih luas atau kecil, sedangkan v,sua, ar,
diperlihatkan oleh fasad bangunan yang memiliki komposisi fasad yang kuat.

119.4 Crystal Palace, London"
Bangunan berupa hall ,ang besar dan heba. dan merupakan kemenangan daiam

konstruksi bangunan. Keseluruhan bangunan terdin dari komponen-komponen pabrikas, yang
dipasangbersama pada tempat /pertemuan yang sama.

Bangunan mula-mula dituiukan sebaga, bangunan modern dengan ftekstalrias untuk
mengantisipasi kondisi di masa yang akan datang. Simbolisasi mengekspresikan bangunan besar
yang transparan, membsrikan pengalaman tersendiri dan dalam maupun luar bangunan,
merasakan suasanadalam ruang.

Exhibition Hall terbaik di London memperkenalkan pendeka.an karakter melalu,
kesamaan-kesamaan yang terdapat pada bangunan exhibition lainnya, terutama bangunan
exhibition di Prands. Bangunan exhibition ditampilkan secara potensial melalui konstruks,
bangunan, secara arsitektural dan struktural.

Bangunan dengan luasan panjang 565 mdan lebar 137 mmensimbolkan bangunan
dengan konstruksi masa i.u (tahun 1851) dengan alap bangunan berupa spaceframe tembus
cahaya.

20 SteelConstruction inArchitecture

i^i^'^ia™C3^bar222 l^ang dalam Crystal Palace dengan konstruksi ba|a
Sumber: Steel Construction in Architecture
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11.10 Gambaran Umum Yogyakarta Gala Event Center

11.10.1 Kondisi Lokasi Yogyakarta Gala Event Center

Lokasi terletak pada daerah campuran, yaitu daerah Monjali yang berbatasan langsung

dengan Jalan Arteri Yogyakarta ( Ringroad Utara) dan Monumen Yogya Kembali. Lokasi memiliki

keunggulan dikarenakan lokasi dekat dengan daerah perdagangan dan perekonomian,

perkantoran, pendidikan, dan pariwisata yang mendukung keberadaan bangunan exhibition pada

lokasi.

Dalam penentuan site, yang diperhatikan antara lain :

- Dekat dengan jalan utama, untuk memudahkan pencapaian

- Site pada lahan yang luas

Site dekat dengan pusat kota dan fasilitas pendukung kota lainnya, untuk

mendukung keberadaan bangunan

Luas site menyesuaikan dengan kebutuhan ruang-ruang dalam bangunan exhibition,

sehingga lahan menjadi efektifdalam pemanfaatannya

- Berdasarkan luas lahan pada Balai Sidang Jakarta Convention Center, maka luas

lahan Gala Event Center sebesar ± 30 % dari luas lahan JCC. Penentuan luas lahan

menyesuaikan dengan kondisi umum di Yogyakarta, dimana kondisi masyarakatnya

tidak sekompleks di Jakarta ( Jakarta merupakan kota metropolitan sekaligus ibukota

negara dengan kondisi masyarakatnya yang beragam kepentingan ).

- BCR maks±40 %

11.10.1 Kondisi Peruangan Yogyakarta Gala Event Center

Ruang-ruang dalam Gala Event Center dibagi ke dalam 4 kategori ruang berdasarkan

jenis kegiatan.yaitu : kelompok ruang utama, kelompok ruang pendukung, kelompok ruang

pengelola, dan kelompok ruang servis.

Ruang-ruang ditata dalam pola grid, menyesuaikan dengan modul stand pamer yang

ditata dalam pola grid.

Berikut adalah kebutuhan ruang-ruang dalam Gala Event Center, dimana standart

peruangan didasarkan pada kebutuhan peruangan bangunan exhibition secara umum :

f
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setiing ruang pamer ( konvertibilitas ), dan kemungkinan ruang menampung beragam kegiatan

dalam satu wadah (versatibilitas).21

Berdasarkan kondisi fleksibilitas ruang, dalam merespon terhadap berbagai kemungkinan

di atas, maka fleksibilitas ruang diberikan khususnya pada ruang-ruang exhibition yang berfungsi

ganda ( dapat sebagai ruang pamer maupun ruang meeting ) dan juga dapat menampung

berbagai karakter layout pameran ( dapat mewadahi layout pameran open plan, counter setting,

partially enclosed, dan display sequence pada ruang yang sama ).

Fleksibilitas ruang juga diberikan oleh penataan lighting, penataan layout ruang,

penataan model plafon, dan elemen interior lainnya. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kemungkinan ruang dalam melakukan pembahan luas ruang,

ruang dilengkapi dinding partisi kedap suara yang dapat diatur penggunaannya.

UO) Concertina folding duur
^-"^ (plywood) Ml) Conccrtln

^-^ (fabrics)

Gambar 2.23 Jenis Dinding Partisi
Sumber; Ernest Neufert - Data Arsitek

In* folding door

\6j Kut-t>«r swing door

«ul<U rait

__ track mu4 rolUra
(9) Uppar irack

timber

track

/ tracks (brass)

\\2j Uppar and lowar track

2. dalam tata lighting, dalam memenuhi kemungkinan ruang yang dapat menampung
berbagai kegiatan dalam satu wadah, maka ruang dilengkapi dengan berbagai
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jenis model lampu dengan penataan menyesuaikan dengan modul stand pamer,

sehingga setiapstand dapat terpenuhi kebutuhannya akan penerangan.

i !.•?"•<. -.,1 * t J •• ft ' I " ~ \ &J

Jv . mi ,1- /"' 1• - - 'a • ' it si—f • ri l i K *£&.

Dalam pemilihan mode! plafond, fleksibilitas diberikan dengan melihat kondisi

ruang terhadap kebutuhan yang diwadahinya.

- . Exhibition hall yang membutuhkan ruang luas dengan sirkulasi gerak yang

tinggi digunakan struktur baja rangka ruang ( struktur baia dapat mewadahi

ruang dengan bentang ruang yang lebar, dengan ketinggian atap 9m).

- Exhibition room dimana ruang dapat bertukar fungsi, digunakan plafon

dengan penutup gypsum. Jenis plafon ini dapat mewadahi karakter ruang

meeting dan juga exhibition, yang menciptakan kesan akrab (jarak lantai ke

langit-lannit tidak terlalu tinggi), juga dapat memberi visual art pada ruang.

4. Penempatan system elektrikal (stop kontak )yang mudah diiangkau setiap stand
pamer.

5. Mendesain ruang dengan penghawaan yang nyaman untuk setiao kondisi.
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11.10.4 Kenyamanan Pandang (Visual Comfort)

Kenyamanan pandang pada Gala Event Center meliputi visual secara umum ( pada

ruang luar) maupun khusus (pada ruang dalam).

Kenyamanan pandang pada ruang luarmeliputi:

1 Pola penataan lansekap

Terdapat kejelasan sirkulasi bagi pengunjung / kendraan dari penataan elemen

lansekap (pemilihan material lansekap).

2. Tampilan bangunan

Meliputi penataan elemen lansekap dan area parkir, berikut tampilan fasad

bangunan sebagai daya tarik.

3. Keberadaan bangunan

Posisi bangunan ( letak bangunan yang menguntungkan ) sebagai daya tarik,

dapat dilihat dari berbagai view di sekitar lokasi bangunan.

Kenyamanan pandang pada ruang dalam Gala Event Centermeliputi:

1. Penataan pola layout stand pamer untuk kenyamanan view pengunjung

2. Penataan ruang-ruang dalam bangunan berdasarkan kedekatan kegiatan

3. Visual yang dihasilkan dari penataan elemen interior

4. Penempatan elemen interior yang memungkinkan teriadinya visual art bagi

bangunan

11.10.5 Kebutuhan Site

Kebutuhan sitedipengaruhi bebapa faktor pendukung di bawah ini:

Site pada lokasi peruntukan yang sesuai dengan rencana tata guna lahan

Luas site berdasarkan kebutuhan ruang-ruang dalam bangunan Yogyakarta

Gala Event Center

Site dipilih pada lahan yang tidak memiliki kontur yang tajam, untuk kemudahan

pengolahan

Site dipilih pada area yang berdekatan dengan jalan utama untuk kemudahan

pencapaian

Lokasi tidak sulit untuk dicapai dan keberadaannya dekat dengan pusat kota

dan fasilitas pendukung kota lainnya

Site telah dilengkapi jaringan infrastruktur yang lengkap
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c. Aspek Perekonomian

Untuk mengoptimalkan pengembangan Daerah Monjali sebagai lokasi Gala Event

Center, maka lokasi masuk ke dalam kategori daerah yang diprioritaskan pengembangannya,

yaitu:

- Daerah Monjali sebagai kawasan campuran, yang dalam penggunaannya dapat

sebagai daerah perkantoran, perdagangan, maupun pendidikan. Dalam hal ini lahan

dimanfaatkan untuk penggunaan fasilitas umum. sehingga fasilitas infrastruktur

harus tersedia lengkap.

Lokasi yang terletak di pertemuan jalan menyebabkan sirkulasi kendaraan yang

tidak yang lancar, sehingga perlu penanganan khusus.

- Daerah Monjali masuk ke dalam kategori daerah campuran bagi wilayah sekitarnya

dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari Kota

Yogyakarta.

11.11.3 Pembentukan Struktur Ruang Kota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, pembentukan

strukturruang kota pada lokasi dipengaruhi oleh :

1. Kedekatan daerah dengan fasilitas pendukung kota lainnya, berdampak pada

pengembangan daerah sekitarnya.

2. Potensi kegiatan di Monjali dan daerah wisata Kaliurang, berpotensi memicu

tumbuhnya pusat pelayanan kota bam.

3. Jaringan jalan utama yang menghubungkan Yogyakarta - Solo merupakan jalur

jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Yogya dengan

kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, dan Jakarta).

4. Daerah Moniali yang merupakan daerah campuran, merupakan pendukung dan

batasperkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.
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Gambar2.24Rencana Penataan Bangunan Kawasan Monjali
Sumber : Feta Dasar, PetaTopografi Dir. Geologi 1978

PetaTematik1993

Gambar 2.25 Lokasi Gala Event Center, Monjali
Sumber: Peta Dasar,Peta Topografi Dir. Geologi 1978

Peta Tematik 1993
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11.11.4 Permasalahan Lokasi

Adapun yang menjadi permasalahan umum dalam Bangunan Gala Event Center adalah

sebagai berikut:

a. Lokasi terietak pada pertemuan jalan, sehingga sirkulasi kendaraan harus benar-

benar diperhatikan

b. Jalur lalu lintas sibukdi sepanjang jalurperlintasan menuju lokasi bangunan

c. Lokasi vana berdekatan denaan Banaunan Moniali Yoavakarta memberi tantanaan

bagi bangunan untuk dapat bersaing dan terlihat menonjol ( dengan menciptakan

karakter bangunan yang berbeda)

d. Bagaimana mendesain bangunan agar tidak mengubah aura kawasan yang telah

terbentuk

e. Bagaimana memanfaatkan suber daya alam yang telah tersedia

11.10.5 Keunggulan Lokasi

Adapun yang menjadi keunggulan lokasi adalah sebagai berikut:

a. Lokasi memiliki sumberdaya alam (pemandangan alam yang indah dan natural).

b. Suasana / lingkungan mendukung: dekat dengan jalan utama, pusat perdagangan

dan perekonomian, perkantoran, pendidikan, dan Bangunan Monumen Yogya

Kembali, serta obvek wisata Kaliurana

c. Memiliki akses yang baik ( dekat dengan jalan u'ama Yogya - Solo / Ringroad

Utara).

d. Lokasi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
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