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IV.1 Keistimewaan Site

Terdapat keistimewaan-keistimewaan dalam site yang berhubungan dengan potensi daerah

sebagai daya tarik bagi bangunan, Keunggulan tersebut ditunjukkan oleh :

- Letak site yang strategis pada daerah campuran, memberi peluang dalam

pengembangan daerah dengan mendirikan suatu fasilitas umum berupa bangunan

exhibition yang melayani kebutuhan akan informasi dan teknologi dalam skala regional,

nasional, maupun internasional.

Letak site yang strategis dekat dengan daerah perekonomian dan perdagangan

( kawasan Jalan Magelang, Gejayan, dan Malioboro ), daerah perkantoran, daerah

pendidikan ( kawasan Jalan Kaliurang ) dan daerah pariwisata ( Kawasan Kaliurang ),

memberi nilai lebih bagi lahan dalam pengembangannya.

- Keberadaan site yang berdekatan dengan Monjali memberi pengaruh yang baik bagi site,

dikarenakan suasana wisata dan rekreatif yang terbangun oleh keberadaan Monjali.

- Letak site yang berdekatan dengan ringroad memberi akses yang baik bagi bangunan,

sehingga mudah dalam pencapaian dan memberi nilai lebih bagi lahan.

- Memiliki kapasitas jalan yang memadai.

- Site merupakan daerah pengembangan Yogyakarta pada masa yang akan datang.

IV.2 Konsep Perencanaan dan Perancangan Tapak

Konsep dasar perencanaan tapak adalah pengolahan landscap tapak dengan sistem cut and

fill, dengan penataan elemen-elemen lansekap menggunakan hard material dan soft material.

IV.2.1 Konsep Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan berupa orientasi bangunan berdasarkan view-view unggulan pada lokasi,

dan pengolahan fasad berdasarkan tanggapan dari lingkungan sekitar yang telah terbentuk.

Lokasi terietak pada site berukuran 20000 m2, dengan kondisi topografi tanah datar tidak

berkontur. Lokasi terietak di daerah Monjali yang merupakan daerah campuran ( merupakan daerah
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perekonomian dan perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan pariwisata ). Keberadaan lokasi

sebagai daerah campuran memberi nilai lebih bagi lokasi dalam mengembangkan layanan kota bam,

khususnya dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

Orientasi bagunan diarahkan kepada view-view unggulan memberi pemandangan bagi

bangunan, juga memberi view baai linakunaan sekitar baaunan.

a. Orientasi bangunan lebih mengarah pada:

Suasana dari arah Monjali dan

Suasana yang dihasilkan view Gunung Merapi. Sedangkan

b. Bangunan memberi view bagi lingkungan melalui:

Ringroad (kepadatan lalu lintas)

Suasana di Monjali (kepadatan pengunjung)

Bangunan diberi perlakuan khusus pada daerah yang lebih mendapat perhatian dari

lingkungan sebagai daya tarik bangunan ( memberi view bagi lingkungan
sekitarnya).
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Gambar 4.36 Orientasi Bangunan

IV.2.2 Pencapaian dan Sirkulasi

Pada bangunan main entrance dan pintu keluar dipisahkan untuk menghindari crossing
sirkulasi kendaraan pada saat memasuki bangunan dan saat meninggalkan bangunan. Pencapaian

ke dalam bangunan melalui ringroad, jarak main entrance dengan Traffic Light agak jauh untuk
menghindari kemacetan atau gangguan lalu lintas lainnya. Pintu keluar kandaraan adalah dari arah

100-



.Publik -s4mi privat

Yogyakarta GalaEventCenter
BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN

& PERANCANGAN

efivat

-A

Keiompok ruang publik ditempatkan di bagian depan bangunan, karena bersifat umum
i r..ann diaunakan oleh umum : pengunjung, peserta, maupun karyawan ). Ruang privat ditempatkan
di belakang bangunan atau letaknya jauh dari ruang publik, sesuai sifat ruang yang memerlukan
tinakatan privacy yang tinggi. Ruang semi privat ditempatkan sebagai perantara antara ruang publik
dan ruang privat. dikarenakan ruang dapat bersifat publik untuk umum namun tetap memiliki privacy
ruanq.

Gambar 4.38 Zonning Area Yogyakarta Gala Event Center
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Jatan Jongkang, dengan kondisi jalan yang tidak sepadat ringroad. Dari arah Jalan Jongkang,
sirkulasi kendaraan bebas ke arah manapun juga (ke arah Jalan Magelang, ke arah Jalan
AM.Sangaji, maupun ke daerah Jalan Kaliurang).

Gambar 4.37 Sirkulasi Kendaraan Pada Bangunan

IV 2 3 Peraturan Site
Site untuk peruntukan fasilitas umum memiliki luas lahan 2Ha. Berdasarkan ketentuan

peraturan bangunan dimana kepadatan bangunan (BCR maksimal) ±40 %, maka ditentukan bahwa
,uas dasar lahan yang terbangun adalah 40 %x20000 m2 =8000 m2.

IV.3 Konsep Perancangan Yogyakarta Gala Event Center
IV 31 Konsep Perancangan Ruang

Ruang-ruang dalam Gala Evert Center berdasartan tingkatannya terdiri dari ruang publik,
semi privat, dan privat, yang masing-masing ruang dikelompokkan menurut tingkatan ruangnya
(Lihat Bab III, halaman 62).

Berikut adalah penzonningan ruang berdasarkan tingkatan ruang publik, sem. pnvat, dan
privat.
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Gambar 4.42 Potongan Tipikal Gala Event Center
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IV3 2 Tatanan Masa ."" Konsep dasar tatanan masa ini terbentuk dari po,a site pada lokasi dan keunggulan-
keunggu,an yang ada pada lokasi (meliputi: view dan kontur). Tatanan masa dan bentuk dena
Zan menggunakan poia grid (berdasar pada modu. stand pamer yang ditata menurut Po,a
grid), sehingga sebagian besar bentuk denah berupa segi empat.

Bentuk segi empat efekfif menampung berbagai
kegiatan dalam ruang, terutama untuk exhibition
hall dan ruang-ruang pertemuan ( .exhibition
room) Dalam exhibition hall bentuk segi empat
dapat menampung kebutuhan stand-stand
pamer dengan berbagai model layout stand
pamer yang ditata dengan pola gnd. ( Ruang
dapat menampung berbagai layout satnd)
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Dalam exhibition room yang juga berfungsi
sebagai ruang pertemuan, bentuk segi empat
dapat efektif menampung kegiatan dan fleksibel
memfasilitasi kebutuhan ruang
(ruangan dapat disekat dengan dinding partisi
kedap suara, yang membagi ruangan menjadi
beberapa ruang dalam ukuran lebih kecil).

Area perkantoran efektif ditampung dalam
ruang segiempat.
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Ruang dapat memfasilitasi kegiatan meeting dan juga
kegiatan pameran 2dimensi

6l.
Ruang dengan dinding partisi dapat memfasilitasi
kegiatan yang berbeda bersamaan dalam satu unit
exhibition room ( contoh : kegiatan pameran dan
meeting)

etet«bb a s

Ruang lebih efektif
Memfasilitasi kebutuhan kantor

- Ruang tidak efektif (ban
yak terdapat ruang sisa)

- Mengurangi kenyamanan

Tatanan masa bangunan merupakan satu kesatuan masa untuk kemudahan penataannya,
dalam memberikan visual art (kenyamanan pandangan) bagi lingkungannya. Penentuan peletakkan

masa berdasarkan zonning area.

Gambar 4.39 Tatanan Masa Bangunan
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IV.3.3 Tatanan Area Parkir

me„ggunakan material lansekap lainnya yang memiliki karakter bahan yan8 berbeda.
. Fleksibilitas Area Parkir Alrfwnnr

Konsep dasar cU*a p-*« « I* «*-" <** **»*"«»" "TexM„n,sehingga dibutuhkan area yang iuas untuk mewadah.nya. Penataan£ a«£
benar-b^nar diperhatikan, agar dapat menyesuaikan untuk kebutuhan la.nnya ((ungs, tan sebaga,
exhibition hall outdoor).

Yand diperhatikan dalam penataan area parkir adalah sebagai benkut:
- Terdapat 2jenis area parkir:

1 Area parkir khusus kendaraan, «* empat dan roda dua) di depan bangunan
2 Area parkir Yang fleksibel dapa, sebagai area ex«on outdoor, letak d, elakang
' bangunan, berupa op«n space dengan penataan khusus (liha, gambar 4.43)

. Khusus pada area parkir yang fleksibel sebagai area exhibition outdoor:
, Area parkir berdekatan dengan gudang penyimpanan semantara kebutuhan pame a
2 Penggunaan hard maupun soft materia, sebagai penutup permukaannya, d,»ambah
' ornamen lansekap lainnya dengan desain khusus (misalnya: penataan lampu aman

yang juga berfungsi sebagai batas area stand pamer, dimana peletakkan lampu
taman berderet dengan jarak yang sama tiap ±9m).

Gambar 4.40 Tatanan Area Parkir
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IV.2.4 Konsep Visual Comfort Bangunan

m visual ComfortPada Ruang Dalam Bangunan

Visual comfort oada ruano dalam menohadlrkan style modern vana tidak terikat oleh stvie

tertentu. Tiap ruang yang memiliki perbedaan karakter, misalnva : antara lobby dan exhibition hail

dibedakan karakternya dari penggunaan ornamen interior ( pemilihan materia! bangunan, komposisi

bentuk eiemen interior ).

Visual comfort dalam bangunan terdiri dari visual comfort yang fleksbel maupun visual

comfortyang permanen.

Visual Comfort Fleksibel

Pada exhibition room, ruang setiap waktu dapat berganti suasana dan fungsi, Fleksibilitas

visual comfort diperiihatkan dari pemilihan struktur ruang, seperti pemilihan struktur atap ( modei

plafon ) dan struktur dinding partisi. Keberadaan dinding partisi ( menjadikan ruang dapat berubah

ukuran menjadi besar maupun kecil) dan memberikan visual art tersendiri pada masing-masing ruang

juga pada ruangan keseluruhan (tetap terlihat harmonis sekalipun ruangan tanpa oenyekat). Dalam

pemilihan mode! plafond juga terkalt dengan penataan lighting ruangan, ruang dengan plafon GRC

dapat memberi visual comfort ruangan dari penataan lightingnya (ruang dilengkapi dengan beberaoa

jenis lampu berikut layout peletakkan lampu yang memberi nilai artistik pada ruang, lebih terasa

harmonis pada ruang yang menggunakan GRC sebagai penutup plafonnya ). penataan liahtina ruana

menjadikan suasana ruang yang berbeda setiap waktu sesuai tema dan kebutuhan ruang.

Visual Comfort Permanen

Visual comfort permanen diperiihatkan oleh interior dan layout pada lobby, hall, maupun

exhibition outdoor yang bersifat permanen.

Secara garis besar visual comfort dari dalam bangunan diperiihatkan oleh :

Perbedaan ketinggian level lantai yang menyebabkan visual comfort yang berbeda

- Pemilihan dan penataan elemen interior ( penataan dan penempatan tangga, penataan

lighting, penataan plafond, penempatan lift dan model lift, penempatan bukaan terhadao

view).

Pemilihan ornamen dan material bangunan ( penggunaan materia! marmer untuk lantai

dan kolom, material kayu sebagai dekorasi ruang, GRC dan rangka baja untuk plafon)
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- Mengambil view yang diunggulkan dari luar bangunan ( view dari Gunung Merapi dan

area Monjali)

• Kenyamanan Pandang Pada Fasad Bangunan

Kenyamanan Pandang pada fasad ditampilkan fleksibel dapat dilihat dari beberapa arah,

dimana tiap sisinya memberikan tampilan yang dapat dinikmati ; terutama dilihat dari arah Selatan

( dari arah Ringroad Utara ), dan dari arah Barat ( dari arah Monjali dan Restaurant ). Fasad

dihadirkan dalam komposisi sederhana menggunakan pola grid ( menyesuaikan dengan layout

bentukan masanya ), namun tetap dinamis ( Lihat Bab III halaman 55 - 58 ). Komposisi yang

merupakan proses kreatif dan inofatif melalui penambahan- penambahan unsur barn yang khas pada

fasad, meliputi : pengolahan garis, volume, tekstur, dan warna. Pengolahan fasad dikaitkan dengan

unsur bentuk lainnya, seperti : skala, proporsi, irama. Sehingga fasad memiliki irama yang dinamis

(tidak monoton).

Orientasi fasad berusaha menjadi sesuatu yang baru bagi lokasi, berbeda dan jelas

( clearity ) diantara bangunan-bangunan di sekitarnya. Demikian juga dengan ketinggian fasad,

dimana ketinggian fasad menyesuaikan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya ( ketinggian fasad

adalah 3 lantai) dan berusaha tidak menandingi keberadaan Monjali.

Fasad ingin memberikan suasana baru dan pengalaman yang menarik bagi setiap orang

untuk dapat mengekspresikan bangunan yang mereka lihat, dimana setiap sisi fasad diberikan

sentuhan visual art dari style suatu bangunan modern ( komposisi elemen fasad ditata dalam pola

grid ) dengan tetap menjaga kekompakkan fasad secara keseluruhan. Fasad tidak hanya dinikmati

dari satu arah (melalui ringroad atau Monjali), melainkan juga dapat dinikmati dari berbagai arah.

Fasad lebih banyak menggunakan material dengan warna alam untuk kesan keterpaduan

dan menyatu dengan lingkungan. Penggunaan berton pracetak sebagai penutup permukaan fasad

sertaornamen tambahan dari bahan baja menambah kesan fasad sebagai bangunan modem.
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Gambar 4.4 Orientas Fasad

sedikit bukwan ke arah jalan
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^ eutewn (ada exhibition room
Ke arah MpHJali •

Gambar 4.4 Tatanan Fasad Bangunan

• Kenyamanan Pandang Pada Area Parkir

Kenyamanan pandang pada area parkir diperiihatkan oleh penataan lansekap, berupa :

penataan taman, pengaturan tanaman, penataan elemen lansekap ( lampu, rambu, paving ), dan
penataan area parkir. Visual art pada area parkir memberi kejelasan sirkulasi bagi pengunjung dalam
memasuki bangunan Gala Event Center dan memberi kenyamanan parkir bagi pengunjung.

Pada Gala Event Center, area parkir dapat fleksibel digunakan sebagai exhibition outdoor

dengan penataan khusus dari elemen lansekapnya. Digunakan soft matrial dan hard material
bertekstur untuk visual comfort pada permukaan are parkir, berikut pola penataan lampu jalan yang

juga berfungsi sebagai lampu taman.
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Area parkir yang fleksibel sebagai outdoor exhibition.

nrea sianu

• Area parkir

IV.4 Fleksibilitas dalam Yogyakarta Gala Event Center

Dalam perancangan bentuk masa dan peletakkannya dalam bangunan, tidak terlepas dari

ruang-ruang fleksibel yang dapat menampung berbagai kegiatan dalam satu wadah.

IV.4.1 Tatanan Ruang Gala Event Center

1. Exhibition Hall

- Ruang membutuhkan suasana ruang yang luas tanpa sekat ( memfasilitasi jenis

pameran bersifat expo/ open plan )

- Pengkondisian ruang nyaman walaupun ruang tanpa AC

- Sirkulasi ruang bebas dan leluasa

- Fleksibilitas ruang diperiihatkan dalam kemudahan penyediaan supplay listrik

untuk setiap stand, dan fleksibilitas lampu yang dapat menjangkau seluruh obyek

/ stand pamer

2. Exhibition Room

Ruang dapat bertukar fungsi sebagai ruang pamer sekaligus sebagai ruang -

ruang pertemuan untuk kegiatan pendukung pameran

- Ruang dapat berubah luasan untuk menampung berbagai jenis pameran sesuai

kebutuhan ruang

- Ruang dapat tampil formal pada kondisi tertentu ( meeting ), juga dapat

memfasilitasi stand-stand pamer yang sifatnya lebih umum (informal)

Fleksibilitas diperiihatkan oleh ruang yang efektif dalam memenuhi berbagai

kemungkinan setting ruang untuk kegiatan pameran yang berbeda- beda,
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meliputi : peletakkan lampu (kebutuhan akan penerangan ), pemilihan model
plafon, dan elemen pembentuk ruang lainnya yang juga mendukung dalam
memberi kenyamanan pandang.

3. Ruang Perkantoran

- Ruang bersifat forma!

- Ruang memberikan suasana akrab bagi karyawan

IV.4.2 Elemen Pembentuk Ruang Gaia Event Center
1 Exhibition Hail

Untuk kesan ruang luas, digunakan struktur atap rangka baja (space frame )
denoan ja^ak antara lantai dengan langit-langit 9m(pengambilan ketinggian
lantei berdasarkan ketinggian langit-langit Balai Sidang Jakarta Convention
Center)
Menggunakan rangka baja dengan lapisan anti karat, dengan. bahan penutup
dari alumunium roof. Penggunaan atap baja di samping sebagai rangka atap,
juga dapat digunakan sebagai tempat peletakkan kebutuhan peralatan pameran
dengan menggunakan alat bantu lainnya (sebagai tempat sangkutan spotlight,
sound system, dan omamen interior lainnya)

- Untuk kebutuhan penerangan digunakan spotlight yang fleksibel dapat digeser
dan dirubah arahnya.

. Untuk memenuhi kebutuhan stand akan supplay listrik, stop kontak diletakkan
pada setiap bagian ruang, sehingga seluruh stand dapat menjangk.au kebutuhan
akan supplay listrik. Stop kontak diletakkan pada setiap sisi ruang maupun pada
lantai ruang, menggunakan model lantai raising floor.

2. Exhibition Room

Penggunaan dinding partisi sebagai sekat ruang yang membagi ruang ke dalam
unit mang dengan luasan yang lebih kecil. Sekat menggunakan partisi kedap
suara dengan pertekatan magnet pada sambungan antar sekat, menggunakan
rel di bagian atasnya untuk kemudahan pergerakan dan pengaturan sekat.
Ruang dapat fleksibel terhadap kebutuhan ruang yang memerlukan sekat
maupun tanpa sekat.
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- Untuk perfomance ruang, disediakan ruang khusus sebagai tempat penyimpanan
sekat, yang biasanya diletakkan di belakan ruang pamer / pertemuan tersebut
dengan desain khusus (tidak terlihat sebagai gudang penyimpanan ).

- Menggunakan model plafond dengan penutup GRC ( prinsip pemasangan sama
dengan gypsum, namun memiliki keunggulan, yaitu: tahan air / mencegah
terjadinya kembang air). Model plafond memberi nilai artistic bagi ruang.

3. Ruang Perkantoran

- Menggunakan GRC sebagai penutup plafon

- jarak lantai dengan langit-langit ±3-4 m( untuk kesan ruang akrab / jarak lantai

dengan langit-langit tidak terlalu tinggi).

IV.4.3 Sistem Utilitas Sebagai Pendukung Fungsi Bangunan

1. Pengkondisian Ruang

Penghawaan dalam ruang-ruang dibuat senyaman mungkin pads setiap kondisi.

Terdapat ruang-ruang yang dilengkapi sistem penghawaan khusus ( menggunakan

AC), maupun yang tidak menggunakan AC.

Pada penghawaan buatan dengan menggunakan AC, digunakan sistem AC central

juga AC split yang hanya memfasilitasi per-unit ruang saja ( untuk efektifitas

penggunaan).

a. Ruang-ruang publik, seperti : lobby, lounge, hall, restaurant dan coffee shop

menggunakan AC central untuk pelayanan secara menyeluruh. Ruang publik

tersebut tidak selamanya membutuhkan AC. karenanya AC central

dipasangkan pada ruang-ruang tersebut untuk kemudahan pengaturan.

b. Ruang-ruang yang lebih spesifik. seperti : exhibition room, area perkantoran.

media room, medical room, digunakan AC split yang pengaturannya

berdasarkan per-unit ruang. Penggunaan AC split untuk penggunaan yang

efektif, disesuaikan dengan kondisi yang riiinginkan ruang.

2. Power Supplay

Sumber listrik berasal dari PLN, dengan sumber listrik cadangan dari Genset untuk

mendukung penyaluran listrik yang telah ada bila suatu saat terjadi gangguan. Untuk

111



Yogyakarta Gala ¥,veni Center
BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN

& PERANCANGAN

dangan, bangunan dilengkapi system Emergency Lighting pada tiappenerangan caaang

Inntntamva.
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Gambar 4.43 Sistem Jaringan

i ciivcuiaan/-mi ucisni

Fire Protection

Mesin

Disiiibusi air

Penerangan

Peneranaan

Sumber air bersih bcrasal dari PAM dan sumur, dimana sumber air ditampung dalam

ground wafer tank untuk menyupiai air bersih ke seluruh bangunan dengan dibantu
pompa sctciah mcialui penyaringar, air (treatment air),

JJ

rir«

Mitint ie IIMifinR le hiwah

is:
MiMn( I* h»*»h

JJ

I I Miring keh»««h

JJ -

Sehiiknya dkambunt

t . .

UJ-

Lu

Ljj

rip* irril
• ir HiiiRin

Mil in* te fa wait

_y_ r

! penyimpin 1

/
Pomp* «(fk«liii

l*ip* lt(»V

/

CJhr. 4.7 CoMlnti ii*tem pip* p* rigid ke biwth.

3ambar4.44 Sistim Distribusi Air Bersih

tr

L 1/
-u ^'——'

Unt.l! b*-*h Dtllfi

112-




